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Plats och tid Borås Kongress, Akademiplatsen 2, onsdagen den 23 juni 2021 kl 18:00-23:03 

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

Beslutande ledamöter via Teams 
Sara Andersson (S), Micael Svensson (S), Liridona Rexhepi (S), Sead Omerovic (S), Marie Samuelsson (S), 
Ylva Lengberg (S), Ulf Olsson (S), Yvonne Persson (S), Bengt-Arne Bohlin (S), Andreas Ekström (S), 
Therése Björklund (S), Mohammed Kossir (S), Malin Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Rose-Marie Liljenby 
Andersson (S), Lars-Åke Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Jessica Eng-Strömberg (S), Gun-Britt Persson 
(S), Kerstin Hermansson (C), Mattias Danielsson (C), Alexander Andersson (C), Hans Gustavsson (KD), 
Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Anna Svalander (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), Anna-Clara Stenström 
(M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Marie 
Fridén (M), Annette Nordström (M), Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle Engström (SD), 
Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan 
Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Leif Häggblom (SD), Anders Alftberg (SD), Lennart Andreasson 
(V), Peter Wiberg (V), Ida Legnemark (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V). 

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

För Per Carlsson (S) - Emina Beganovic (S) via Teams
För Anders Jonsson (S) - Eva Axell (S) via Teams
För Abdullahi Warsame (S) - Leif Grahn (S) via Teams
För Maj-Britt Eckerström (C) - Jan Idehed (C) via Teams
För Else-Marie Lindgren (KD) - Valéria Kant (KD) via Teams
För Lars Gustaf Andersson (L) - Morgan Hjalmarsson (L) via Teams
För Oliver Öberg (M) - Jonas Garmarp (M) via Teams
För Cecilia Andersson (C) - Monika Hermansson Friedman (C) via Teams § 106-108
För Pirita Isegran (M) - Per Månsson (M) via Teams § 106-108
För Nils-Åke Björklund (M) - Mattias Karlsson (M) via Teams § 106-108
För Malin Carlsson (S) - Marie Sandberg (S) via Teams, jäv § 116
För Ulf Olsson (S) - Anethe Tolfsson (S) via Teams, jäv § 116
För Annette Carlson (M) - Per Månsson (M) via Teams, jäv § 116
För Kerstin Hermansson (C) - Monika Hermansson Friedman (C) via Teams, jäv § 116
För Niklas Arvidsson (KD) - Gunilla Kristoffersson (KD) via Teams, jäv § 116
För Crister Spets (SD) - Niklas Hallberg (SD) via Teams, jäv § 116
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S) - Marie Sandberg (S) via Teams, jäv § 123
För Ulf Sjösten (M)  - Per Månsson (M) via Teams, jäv § 123
För Anna Christensen (M)  - Mattias Karlsson (M) via Teams, jäv § 123

Närvarande ersättare via Teams 
Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Paulina Hanafi (S), Nicholas Gregory (S), Anethe Tolfsson (S), 
Mohamed Ben Maaouia (S), Cecilia Kochan (S), Karl-Eric Nilsson (C), Gunilla Christoffersson (KD), 
Göran Larsson (MP), Tim Gahnström (MP), Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren 
Hjelm (M), Vivi Roswall (M), Niklas Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD), Valter Kotsalainen (SD), Björn 
Malmquist (SD), Maria Lindgren (SD), Lars-Erik Johansson (SD), Tommy Josefsson (V) och Peter Lund 
(V). 



Nils-Åke Björklund (M) anländer till sammanträdet kl 18:12 och intar sin plats inför behandling av § 109. 
 
Pirita Isegran (M) anländer till sammanträdet kl 18:12 och intar sin plats inför behandling av § 109. 
 
Cecilia Andersson (M) anländer till sammanträdet kl 18:12 och intar sin plats inför behandling av § 109. 
 
Maria Lindgren (SD) anländer till sammanträdet kl 18:54. 
 
Övriga 
Fredrik Nilströmer  it-strateg 
Jon Hjärne tjänsteförvaltare Ciceron 
Karin Adamsson stadsjurist 
Michelle Olausson administratör 
Carl Morberg kommunsekreterare 
 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset, Borås kl 11:00-11:25  
 
Tillkännagivande av Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 30 juni 2021 
protokoll   
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 106-129 
  Carl Morberg 

 Ordförande 
Per-Olof Höög (S)  
  

Justerare 
Anne-Marie Ekström (L) Yvonne Persson (S) 
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§ 106   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Anne-Marie Ekström (L) och 
Yvonne Persson (S) med Ulf Sjösten (M) som ersättare. 
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens stora 
sessionssal, onsdagen den 30 juni klockan 11:00.     
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§ 107   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige ajournerar sammanträdet kl 19:12-19:22 och kl 20:54-21:04.      
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§ 108   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärende som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen 
 
2021-06-22 Motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Jonas 

Garmarp (M): Fler feriejobb i samverkan med näringslivet.  
Dnr 2021-00757 1.1.1.1     
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§ 109 Dnr KS 2021-00447 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entledigande och 
fyllnadsval 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lars Gustaf Andersson (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige och som andre vice ordförande och ledamot i 
Kulturnämnden. 
 
Ida Legnemark (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ida Legnemark (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunstyrelsen och som ersättare i Krisledningsnämnden från och med den 
30 juni 2021. 
 
Nuvarande ersättare Stefan Lindborg (V) väljs till ledamot i Kommunstyrelsen 
från och med den 1 juli 2021 till och med det tillfälle val av styrelse förrättas 
nästa gång. 
  
Stefan Lindborg (V) väljs till ersättare i Krisledningsnämnden från och med den 
1 juli 2021 till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
  
Viktor Åberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Heino Kokko (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med den 
31 december 2022. 
  
Urban Strömberg (S) väljs till ersättare i styrelsen för Industribyggnader i Borås 
AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Johan Hallin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 
 
Jenny Parmstrand (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Grundskolenämnden. 
 
Carina Björklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Förskolenämnden. 
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Micael Johansson (L) väljs till ersättare i Valnämnden till och med den 31 
december 2022. 
  
Lotta Preijde (L) väljs till ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och 
med 2022 års verksamhet. 
  
Jonathan Tellbe (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 
 
Daniel Lemac (KD) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Anette Arvidsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Grundskolenämnden.  
 
Jonathan Tellbe (KD) väljs till ledamot i Grundskolenämnden till och med 31 
december 2022. 
 
Ulf Sjösten (M) entledigas från sitt uppdrag som första vice ordförande och 
ledamot i Servicenämnden. 
 
Georg Guldstrand (M) väljs till förste vice ordförande och ledamot i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022.      
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§ 110   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen och frågorna får ställas. 

Svaren på frågorna läggs till handlingarna.         

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

 

2021-00575 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till Grundskolenämndens 
ordförande Per Carlsson (S) om kompensatorisk resurs-
fördelning 
 

2021-00573 

Fråga av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Anna Svalander 
(L) om finansiering av de stora friskolekoncernerna 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) svarar på Stefan Lindborgs (V) fråga. 

 

2021-00553 

Fråga av kommunalrådet Annette Carlson (M) till Tekniska 
nämndens ordförande Jan Idehed (C): Växtkraft kräver ordning 
och reda 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) svarar på kommunalrådet 
Annette Carlsons (M) fråga. 

 

2021-00578 

Fråga av Kristian Silbvers (SD) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) om återvinningstaxan 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Kristian Silbvers (SD) 
fråga. 
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2021-00513 

Fråga av kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) till 
kommunalrådet Kerstin Hermansson (C): Hur ror vi den 
långlivade frågan om samlat skyttecenter i hamn? 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) svarar på kommunalrådet Niklas 
Arvidssons (KD) fråga. 

 

2021-00579 

Fråga av Andreas Exner (SD) till Kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson (S): Ordförandebeslut, vara eller icke vara 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på kommunalrådet 
Andreas Exners (SD) fråga. 
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§ 111 Dnr KS 2021-00403 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 81, sid B 3319) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2021 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 194 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2021 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.     

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2020 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 
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§ 112 Dnr KS 2021-00387 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 
Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 82, sid B 3324) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2021 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.                       

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 195 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2021 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.    

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2020 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås 
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§ 113 Dnr KS 2021-00399 1.1.1.4 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 83, sid B 3327) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2021 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Niklas Hallberg (SD) i handläggning av detta ärende. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 196 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2021 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas.     

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2020 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås 
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§ 114 Dnr KS 2021-00355 1.2.2.0 

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 84, sid B 3330) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden” att gälla till och med 2024.             

 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 198 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden” att gälla till och med 2024.     

Sammanfattning av ärendet 
Det förekommer stundtals att meningsskiljaktigheter råder kommuninternt 
mellan två bolag eller två förvaltningar eller mellan bolag och förvaltningar. För 
att underlätta att sådana interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov av 
en fungerande handläggningsrutin. Under planerings- och uppföljningssamtal 
hösten 2016 diskuterades frågan och Stadsledningskansliet fick i samband 
därmed i uppdrag att föreslå handläggningsregler för sådana tvister. I anledning 
härav upprättades nu gällande styrdokument ” Handläggning av tvistiga 
kommuninterna mellanhavanden”.  

Styrdokumentet föreslogs gälla samtliga förvaltningar och helägda bolag i Borås 
Stad. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017, § 35, (2017/KS0157 
108), att styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden” ska gälla i händelse av tvistiga frågor i Borås Stad mellan 
förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan 
helägt bolag och helägt bolag.  Härefter inarbetades regeln i ägardirektiv 
gällande i respektive bolag.  Styrdokumentet gäller till och med 2021. 

Trots att det sedan införandet av handläggningsregeln är ytterst få ärenden som 
initieras vid juridiska enheten för tvistelösning i enlighet med dokumentet finns, 
inte minst av preventiva skäl, anledning att fastställa dokumentet på nytt. 
Styrdokumentet föreslås gälla till och med år 2024.           

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden.  
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§ 115 Dnr KS 2020-00962 1.1.2.25 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 85, sid B 3336) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår 
till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola 
uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller från och med 2021-07-01. 
 
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), Leif Häggblom (SD) 
och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.          
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 211 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår 
till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola 
uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller från och med 2021-07-01.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående 
förskola uppgår till 25 000 kronor. 
Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola 
uppgår till 10 000 kronor. 
Avgifterna gäller från och med 2021-07-01.    
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Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämnden beslutade 17 december 2020 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta om en avgift på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av 
fristående förskola och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt 
bestånd. 

Förskolenämnden beslutar enligt Borås Stads reglemente om godkännande av 
fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 
fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. 

Den 7 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen. 
Beslutet innebar att det infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och 
ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Ändringarna 
började gälla den 1 januari 2019. 

För Förskolenämnden innebar de skärpta kraven att bedöma ytterligare 
omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. 
De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk verksamhet. När det gäller 
fristående skolor är det Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de 
skärpta kraven. Ändringarna innebar även att kommunen får ta ut en avgift. 

När det gäller avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen eller 
skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens 
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet 
mot retroaktivt verkande beslut som gäller. Vid beräkning av självkostnaderna 
får alla relevanta direkta och indirekta kostnader tas med. SKR uttalar att viss 
ledning kan tas av de avgifter som Skolinspektionen tar ut för sin prövning av 
ansökningar avseende fristående skolor (35 000 kr för nyetablering och 25 000 
kronor för utökning).  

Förskoleförvaltningen har noterat att flera kommuner idag tar ut avgift för 
handläggning av ansökningar om att starta ansökningar om att starta fristående 
förskola med följande exempel: 

Malmö: 25 000 kr för ansökan om tillstånd.  

Halmstad: 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering eller ändrat 
huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i befintliga tillstånd.  

Skellefteå: 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma hantering.  

Göteborgs 25 000 kr respektive 18 000 kr.  

Kävlinge: 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt 
tillstånd. 

Förskoleförvaltningen får inte särskilt många ansökningar, men behöver avsätta 
en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs blir rätt 
både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån barnets 
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bästa. Av erfarenhet behöver även sökande en hel del stöd från 
Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin ansökan.  
 
Förskoleförvaltningen har gjort en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för 
hantering av ny ansökan för att starta fristående verksamhet. Den är väldigt 
generell och kan givetvis se annorlunda ut i det enskilda fallet. 
Kostnaden för dessa timmar överstiger det förslag till avgift som 
Förskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta. Då är inte heller 
taget till övriga direkta kostnader som exempelvis material och utrustning, eller 
indirekta kostnader som exempelvis lokalkostnader. Ett annat skäl att ta ut 
avgift är att det kan innebära att de ansökningar som kommer in är 
genomarbetade samt att säkerställa att de som söker noggrant tänkt igenom och 
planerat vad det innebär att starta en fristående förskola.  

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 
2. SKR Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 
fristående förskola 
 
Yrkanden 
Anna Svalander (L) 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.     
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§ 116 Dnr KS 2021-00206 1.2.4.1 

Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 86, sid B 3351) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Malin Carlsson (S), Ulf Olsson (S), Annette Carlson 
(M), Kerstin Hermansson (C), Niklas Arvidsson (KD), Crister Spets (SD) och 
Anna Svalander (L) i handläggning och beslut av detta ärende. 
 
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S). 
 
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Anethe Tolfsson (S). 
 
För Annette Carlson (M) tjänstgör Per Månsson (M). 
 
För Kerstin Hermansson (C) tjänstgör Monika Hermansson Friedman (C). 
 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Gunilla Kristoffersson (KD). 
 
För Crister Spets (SD) tjänstgör Niklas Hallberg (SD).  
 
För Anna Svalander (L) saknas ersättare. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 216  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.  

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 
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Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. I årsredovisningen görs två avsteg från lagen om kommunal 
bokföring och redovisning då det saknas en driftredovisning och en 
investeringsredovisning. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med 
att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att den 
interna kontrollen utvecklas genom att samtliga kontrollmoment genomförs 
och att direktionen genomför en egen riskanalys.       

Årsrapporten bedöms i huvudsak uppfylla lagstiftarens krav och Rådet för 
kommunal redovisnings rekommendationer. Det har inte framkommit några 
väsentliga avvikelser från god redovisningssed i revisorernas granskning. 
Resultatet bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen 
beslutat om.  

Resultatet för 2020 uppgår till +107 tkr jämfört med -866 tkr för 2019. Det 
egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 9 784 tkr, balansomslutningen till 
78 261 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 13 % (f å 14 %). Borås Stads 
bidrag till förbundet 2020 var 16 300 tkr.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-05-17 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 2021-04-20 
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§ 117 Dnr KS 2021-00377 1.2.4.0 

Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 87, sid B 3418) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fristadbostäder AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad, 
till en budgeterad projektkostnad på 73 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 217 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fristadbostäder AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad, 
till en budgeterad projektkostnad på 73 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget     

Sammanfattning av ärendet 
Fristadbostäder AB avser att uppföra trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad. 
Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 30 mars 2021 och har 
inkommit med ett investeringsärende 16 april 2021. I enlighet med 
bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till 
investeringen.  

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktigt för utvecklingen av det område bolaget har att 
verka inom. Efterfrågan på trygghetsbostäder samt att fastigheten byggs med 
hållbara material som förväntas ge låga drifts- och underhållskostnader gör att 
investeringen på lång sikt får anses som mindre riskfylld.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-05-17 

2. Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder från Fristadbostäder AB, 
2021-04-16 
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§ 118 Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0 

Miljörapport 2020 för Borås Stad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 88, sid B 3461) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Den uppdaterade miljörapporten läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 221 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Rapporten läggs till handlingarna, samt följande tillägg ” 
Kommunfullmäktige noterar att Miljö- och konsumentnämnden inte 
hörsammat tidigare kritik som riktats mot Miljörapporten, bland annat kopplat 
kring mål 1b, där man i Miljörapporten gör nedslag i text för att förskolor inte 
arbetar explicit med Grön Flagg. Arbetet med Grön Flagg är endast ett 
exempel, varvid att detta används som ett argument att göra nedslag blir direkt 
felaktigt och ska förändras inför kommande rapporter”. 
 
Vidare reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Rapporten läggs till handlingarna med följande 
justering: Mål 1b betraktas som grönmarkerat, uppnått, eftersom samtliga 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor arbetar systematiskt med 
miljöfrågor i enlighet med målsättningens intentioner.     

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2020 för Borås 
Stad och konstaterar att de gällande miljömålen ser ut att till stor del kunna nås 
under 2021.  

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 Borås Stad från Miljö- och konsumentnämnden 
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Yrkanden 
Tom Andersson (MP) yrkar att den uppdaterade miljörapporten läggs till 
handlingarna. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Tom Anderssons (MP) förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Tom Anderssons (MP) yrkande och finner sistnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. 
 

23



§ 119 Dnr KS 2021-00457 1.1.4.0 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 89, sid B 3520) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 237 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.     

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 
det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 
avtalssamverkan kan kommunen därigenom överlåta utförandet av sina 
uppgifter till någon annan kommun eller region. 
 
Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 
myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 
måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 
kravet på upphandling.           
Enligt kommunallagen 9 kap § 37 ska Kommunstyrelsen årligen, rapportera till 
Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Detta för att 
fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 
kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  
I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 
mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 
avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, för 
vilken period avtalet avser samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet 
omfattar. I förekommande fall redovisas även om det har fattats beslut om 
delegation av beslutanderätt.  
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§ 120 Dnr KS 2021-00462 1.1.4.0 

Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 90, sid B 3527) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa åtta 
stadsdelsvärdar och två teamledare som skall arbeta i Borås centrala delar i syfte 
att öka tryggheten.  
 
Att finansiering, 1,3 miljoner kronor för 2021 och 2,5 miljoner kronor för 2022, 
ska ske genom att Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 miljoner kronor från Kom-
munfullmäktiges tilläggsbudget till Kommunstyrelsen 2021 för brottsföre-
byggande åtgärder. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Ulf 
Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Annette 
Nordström (M), Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Hans Gustavsson 
(KD), Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD) 
till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 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), Leif Häggblom (SD), 
Anders Alftberg (SD) mot beslutet till förmån för Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) alternativa förslag.  
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 267  

Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa åtta 
stadsdelsvärdar och två teamledare som skall arbeta i Borås centrala delar i syfte 
att öka tryggheten 

Att finansiering, 1,3 mkr för 2021 och 2,5 miljoner kronor för 2022, ska ske 
genom att Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 miljoner kronor från Kommun-
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fullmäktiges tilläggsbudget till Kommunstyrelsen 2021 för brottsförebyggande 
åtgärder.  

 

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: 
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa åtta 
stadsdelsvärdar och två teamledare som skall arbeta i Borås centrala delar i syfte 
att öka tryggheten. 

Finansiering, 1,3 mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022, ska ske genom att 
Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget till 
Kommunstyrelsen 2021 för brottsförebyggande åtgärder. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att till Polismyndigheten sända ansökan om att 
inrätta paragraf-3-område vid de delar av centrala Borås som anses vara mest 
otrygga och i enlighet med förslaget upphandla ordningsvakter. 

Följeforskning av arbetet med stadsdelsvärdar ska genomföras och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. 

Följeforskning av arbetet med ordningsvakter ska genomföras och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att 
uppdra Kommunstyrelsen att ansöka hos Polismyndigheten om att områdena 
Resecentrum och Södra torget ska utgöra paragraf-3 platser i enlighet med 
Lagen om ordningsvakter.   

Sammanfattning av ärendet 
Tryggheten i Borås centrala delar påverkas dels av olika former av händelser 
såsom grova vålds- och tillgreppsbrott, dels av otrygga miljöer där individer 
samlas och där det i vissa fall begås brott och ordningsstörningar. 
Kommunstyrelsen har i november 2020 av denna anledning beslutat om 
finansiering av kamerabevakning i Borås centrala delar.  

I stadsdelarna Hässleholmen, Norrby och Sjöbo har sedan ca 3 år 
stadsdelsvärdar funnits på plats för att öka tryggheten och för att finnas till 
hands för invånarna. De är flexibla och används på platser och vid företeelser 
där de behövs som bäst inom stadsdelen. 

Det föreslås att stadsdelsvärdar, med samma organisering och koncept används 
i Borås centrala delar ”från Pinocchio till Knalleland för brottsförebyggande 
och trygghetsskapande insatser.             
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Beslutsunderlag 
1. Stadsdelsvärdar i citykärnan, 2021-05-10 Arbetslivsförvaltningen 
 
Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Ida Legnemark (V), Anne Rapinoja (V) och Ylva Lengberg (S) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) yrkar bifall till Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) alternativa förslag i Kommunfullmäktige, se 
bilaga. 
 
Anna Christensen (M) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna 
och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) alternativa 
förslag i Kommunfullmäktige och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordförande tillkännager Kommunstyrelsens förslag som huvudförslag i 
huvudomröstning. 
 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) alternativa 
förslag i Kommunfullmäktige och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) alternativa förslag i 
Kommunfullmäktige är motförslag i huvudomröstningen. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 
 

Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
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§ 121 Dnr KS 2021-00356 2.4.4.0 

Mottagande av donationer för gestaltning på 
Hallbergsbron och i Stadsparken 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 91, sid B 3543) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ser positivt på och mottager tacksamt donationen från 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron 
till en plats som inbjuder till möte och gemenskap.   

 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 250 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen ser positivt på och mottager tacksamt donationen från 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att göra Stadsparkens entré vid Hallbergsbron 
till en plats som inbjuder till möte och gemenskap.   

 

Yrkande 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.    
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§ 122 Dnr KS 2016-00819 332 

Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 92, sid B 3552) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktiges återremiss i ärendet är genomförd.  
 
Motionen är besvarad.       
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Ulf 
Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Annette 
Nordström (M), Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Hans Gustavsson 
(KD), Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD) 
till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 249 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Kommunfullmäktiges återremiss i ärendet är genomförd.  
 
Motionen är besvarad.  

 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunfullmäktiges återremiss i ärendet är genomförd. 
Förskolenämnden ges i uppdrag att implementera bemannad parklek med 
utgångspunkt i de möjliga lösningar som pekas på i den genomförda 
utredningen.  

30



 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-17 att återremittera ovanstående ärende 
med syfte att ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i 
samarbete ta fram ett förslag på parklek med bemanning i Stadsparken. 
Fullmäktiges beslut byggde på ett förslag till motionssvar från 
Kommunstyrelsen med innebörden att Förskolenämnden och Tekniska 
nämnden har genomfört sitt uppdrag och bedömt att Stadsparkens lekplats inte 
lämpar sig för att bedriva Parklek på det sätt som motionärerna avsåg. 
Nämnderna angav i stället några alternativa ställen att bedriva parklek på.  

Förskolenämnden och Tekniska nämnden har nu kommit in med en 
gemensamt antagen utredning som går ut på att parklek skulle kunna vara ett 
positivt komplement till den fritidsverksamhet som idag bedrivs mot 
målgruppen barn 0-12 år. Sedan Kommunfullmäktige beslutade om 
utredningsuppdraget är hela Orangeriet uthyrt. De lediga ytorna i parken är små 
och gränsar till Viskan samt att gällande detaljplan för området ej möjliggör att 
fler byggnader uppförs. I utredningen lyfts förslag på hur begränsad Parklek 
skulle kunna bedrivas i Stadsparken. Barnets bästa har beaktats i utredningen 
bl.a. genom att betona säkerhetsaspekten samt ta upp olika delar såsom 
tillgänglighet, lokaler, utemiljö och bemanning som måste tas hänsyn till. 

Nämndernas sammantagna bedömning är liksom tidigare att Stadsparken inte 
är lämplig för parklek i den form som uttrycks i motionen då ytorna som kan 
anpassas till parklek är små och gränsar mot Viskan. Orangeriet är uthyrt och 
kan därför inte användas till Parklekens verksamhet och det bedöms vara svårt 
att få till ersättningslokaler i närheten. Enligt gällande detaljplan medges inte 
fler byggnader i parken. Nämnderna föreslår i stället alternativ för begränsad 
parklek i Stadsparken.  

Begränsad bemanning i Stadsparken under sommarlovet. En begränsad parklek 
i Stadsparken med enbart utomhusverksamhet skulle kunna bedrivas under 
sommarlovet av förslagsvis ferieungdomar. En förutsättning för att kunna 
bedriva en begränsad verksamhet är att lekmaterial finns för att lånas ut. Var 
lekmaterialet kan förvaras får utredas särskilt.  

Parklek via mobil enhet. En mobil enhet kan komma till Stadsparken och 
bedriva parklek i begränsad omfattning. Enklare pausutrymmen och mindre 
förrådsutrymmen kan finnas i den mobila enheten.  

Parklek som utgår från Orangeriet. Samtliga ytor och lokaler i Orangeriet är 
uthyrt till och med 2023-12-31. Om avtalet inte sägs upp, förlängs det med 
ytterligare tre år. Vill Kommunfullmäktige nyttja Orangeriet till parklek behöver 
en process påbörjas för att säga upp befintlig verksamhet i Orangeriet. Parklek 
som utgår från Orangeriet kan starta tidigast år 2024. 

Den nämnd som eventuellt får uppdraget att införa parklek bör föreslå vilken 
bemanning verksamheten behöver. Nämnderna resonerar också kring vem som 
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eventuellt kan vara verksamhetsägare ägare till en ev. parklek. 
Förskoleförvaltningen kan i dagsläget inte fullt ut bemanna kärnverksamheten 
med utbildad personal (barnskötare och förskollärare). Förskolenämnden gör 
därför bedömningen att nämnden inte kan avsätta personella resurser till 
verksamheten. Bedömningen är att parklek inte är förenligt med 
Förskolenämndens reglemente.  

Tekniska förvaltningen har varken kompetens eller personal för att bemanna en 
parklek. Bedömningen att den operativa driften av parklek inte är förenligt med 
Tekniska nämndens uppdrag och/eller verksamhet. 

Kommunstyrelsen konstaterar att Tekniska nämnden och Förskolenämnden 
har presenterat en gedigen genomgång över vilka förutsättningar som bör råda 
om en fullgod parklek skall kunna etableras i Stadsparken. Omständigheter och 
begränsningar gör emellertid att detta inte är möjligt utifrån motionens 
intentioner. Nämnderna pekar dock mot alternativa lösningar där stadsparken 
kan utgöra en bas. Kommunstyrelsen konstaterar också att entusiasmen att vara 
verksamhetsägare hos de rapporterade nämnderna inte är tydlig.. Detta kan nog 
i och för sig vara ett riktigt konstaterande. Rimligtvis är det Fritids- och 
folkhälsonämnden som skulle kunna vara ansvarig nämnd. Det är inte 
kommunstyrelsens roll att föreslå något konkret utförandeuppdrag i detta läge. 
Om Kommunfullmäktige utifrån utredningen vill ge ett konkret uppdrag får 
detta arbetas in i samband med budgetprocessen 2022. I annat fall bör ev. 
förslag komma från verksamheten och prioriteras i vanlig ordning mot andra 
angelägna behov.  

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

2. Beslut från Tekniska nämnden och Förskolenämnden 

3. Utredning bemannad parklek   

 
Yrkanden 
Marie Fridén (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Ekström (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

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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§ 123 Dnr KS 2021-00207 1.2.4.1 

Årsredovisning 2020 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 93, sid B 3583) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ulf Sjösten (M) 
och Anna Christensen (M) i handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S). 
 
För Ulf Sjösten (M) tjänstgör Per Månsson (M). 
 
För Anna Christensen (M) tjänstgör Mattias Karlsson (M). 
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 248 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.    

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2020 på +5,7 mnkr jämfört 
med +0,4 mnkr för 2019. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 57,4 mnkr, 
balansomslutningen 160,6 mnkr och soliditeten 36 % (f å 34 %). Borås Stads 
kostnad 2020 till förbundet var 86,7 mnkr (f å 83,5 mnkr).      

Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 
förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Sammantaget bedöms resultatet enligt 
årsredovisningen vara förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 
2020 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  
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Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-06-07 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2021-04-29 
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§ 124 Dnr KS 2021-00349 1.2.2.2 

Översyn av elevhemmet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 94, sid B 3644) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdraget: Om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för 
barn och ungdomar, jml LSS (lagen om särskild service till vissa funktions-
hindrade) tas bort ifrån Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens reglemente.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 239 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Uppdraget: Om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för 
barn och ungdomar, jml LSS (lagen om särskild service till vissa funktions-
hindrade)- tas bort ifrån Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens reglemente.  

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie-och Vuxenutbildningsnämnden har begärt att få ta bort uppdraget: 
Om behov finns, driva elevhem, bostad med särskild service för barn och 
ungdomar, jml LSS (lagen om särskild service till vissa funktionshindrade)  

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om översyn av 
elevhemmet 
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§ 125 Dnr KS 2021-00045 1.1.1.1 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 95, sid B 3676) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Redovisningen läggs till handlingarna.      
Föreslagen motion avskrives från vidare handläggning. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Ulf 
Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Annette 
Nordström (M), Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Hans Gustavsson 
(KD), Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD) 
till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) alternativa 
förslag.  
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 238 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagen motion avskrives från vidare handläggning. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen för egen del beslutar: En plan upprättas 
för när inneliggande motioner, äldre än ett år, ska tas upp till beslut.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.   

Beslutsunderlag 
1. Redovisning från Kommunstyrelsen  
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Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: En plan upprättas för när inneliggande motioner, äldre än ett år, ska 
tas upp till beslut, se bilaga. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 126 Dnr KS 2020-00791 2.6.1.1 

Anslagsframställan för ny skola på Gässlösa 5:15, 
Gässlösa 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 96, sid B 3686) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 56 mot 14, 1 avstår, 2 frånvarande: 

Godkänna ytterligare investeringsanslag om 16 500 000 kronor utöver de 
310 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2021 avseende nyproduktion 
av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15 och därmed anvisa Lokalförsörjnings-
nämnden 326 500 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Grundskole-
nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget.      
 
Reservationer 
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), Leif Häggblom (SD) 
och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Ulf 
Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Annette 
Nordström (M), Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Hans Gustavsson 
(KD), Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD). 
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 252 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Godkänna ytterligare investeringsanslag om 16 500 000 kronor utöver de 310 
000 000 kronor som redan godkänts i budget 2021 avseende nyproduktion av 
Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15 och därmed anvisa Lokalförsörjnings-
nämnden 326 500 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Grundskole-
nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget. 
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Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avstyrka ytterligare investeringsanslag om 16 500 000 kronor utöver de 
310 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2021 avseende nyproduktion 
av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15 och därmed anvisa Lokalförsörjnings-
nämnden 326 500 000 kronor. En förutsättning för beslut är att Grundskole-
nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget. 

Kommunfullmäktige uppdrar Lokalförsörjningsnämnden att inleda arbetet med 
att planera för två mindre skolenheter, varav en med placering i östra Borås, 
förslagsvis i Trandaredsområdet.   

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 18 maj 2021 att Kommunstyrelsen 
beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjnings-
nämndens anslagsframställan avseende nyproduktion av ny skola Gässlösa, 
Gässlösa 5:15.  

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt om behovet av 
en ny F-6 skola på Götaområdet. Projektet har därefter utökats av 
Grundskolenämnden att även omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och 
kommunikationsklass. 

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 
grundsärskola och kommunikationsklass. Skolbyggnaden kommer att byggas 
flexibel för att underlätta en omställning för hemvister mellan årskurs 1-6 och 
7-9. Skolan ger ett nettotillskott av elevplatser, men kommer också att ersätta de 
elevplatser som för närvarande finns på modulskolan i Gässlösa (K2).  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m2 BRA 
(12 769 m2 BTA) samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m2 BRA (2 217 
m2 BTA).  

Investeringsprojektet finns med i Borås Stads Budget 2021 med en total 
investeringsbudget på 310 000 000 kronor. Projektet behöver ett utökat anslag 
om 16,5 mkr som beror på att det skett en del förändringar från kostnads-
bedömningen i förstudien samt att kalkylen för de ingående byggnadsdelarna 
preciserats. Större poster som påverkar projektbudgeten är utökad yta om ca 
400 m², sämre grundläggningsförhållanden än antaget, satsningar på olika 
installationstekniska delar för lägre driftskostnad, förhöjd estetik och högre 
anslutningskostnader.  

Investeringsutgiften utslagen per m2 (BTA) är 21 787 kronor. Kostnaden för 
investeringen beräknas till 20 251 824 kronor per år och nettokostnadsökning 
på 19 384 824 kronor per år 

39



Tidsplanen är byggstart preliminärt i oktober 2021 och med preliminär 
inflyttning augusti 2023.  

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa från Lokalförsörjningsnämnden 
 
Yrkanden 
Anders Alftberg (SD) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
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 bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 3. 
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§ 127 Dnr KS 2021-00279 1.1.1.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 97, sid B 3708) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten godkänns. 

Uppdrag utanför budget som passerat ett (1) års handläggningstid ska till nästa 
återrapportering uppge vad som framkommit vid beredningen och när 
uppdraget kan vara slutberett eller verkställt.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 244 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Uppföljningen av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget per 
april 2021 för Kommunstyrelsen godkänns och rapporten översänds till 
Kommunfullmäktige.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut som leder till att en annan 
nämnd, styrelse eller bolag får ett uppdrag utanför tidigare beslutad budget. 
Dessa uppdrag skapas bland annat genom inkomna motioner men kan även 
initieras på annat sätt, till exempel genom beslut i redan pågående ärenden.  
Den instans som får uppdraget ansvarar de för att bereda och/eller verkställa 
ärendet inom fastställd tidsram. 

I enlighet med kommunstyrelsens reglemente skickas två gånger per år en 
rapport till Kommunfullmäktig av de uppdrag som fullmäktige lämnat till 
Kommunstyrelsen och till övriga nämnder. Detta görs för att följa uppdragens 
progress och säkerställa kommunstyrelsens uppsiktplikt över nämnder och 
bolag. 

I bilagan till detta ärende redovisas de totalt elva (11) aktuella uppdrag som inte 
ingår i budget 2021. Tio (10) av dessa uppdrag kan härledas till motioner. Åtta 
(8) av dessa har passerat en handläggningstid om ett (1) år utan att uppdraget 
verkställts.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2021, (2021-05-05) 
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2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2021, 
Borås Stad, (2021-05-05) 

3.  Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2021 
från Tekniska nämnden (2021-05-03)  
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§ 128 Dnr KS 2018-00711 1.1.1.1 

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Ida 
Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V): Inrätta ett 
kommunalt klimatråd i Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 98, sid B 3719) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 
 
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), Leif Häggblom (SD), 
Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.      
 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 262 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Kommunfullmäktige bifaller motionen.     
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark (V) och Anna Rapinoja (V) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-22 lämnat in förslaget att starta ett 
klimatråd i syfte att påskynda arbetet med att minska klimatpåverkan. 
Målsättningen ska enligt motionen vara att Borås ska ta sin del av ansvaret för 
att uppnå Parisavtalets mål. Enligt motionen så ska klimatrådet bestå av en 
representant per parti som finns representerat i fullmäktige, tjänstepersoner från 
berörda förvaltningar och bolag samt representanter från civilsamhället.  

Sedan 2018 när motionen lämnades in så har Borås Stad omorganiserat och 
utökat arbetet med klimatfrågor. En koldioxidbudget har tagits fram som visar 
att vi behöver minska klimatutsläppen med 16 procent per år om vi ska klara 
vår del av Parisavtalet. Samordningen av klimatfrågorna sker nu i 
klimatkommittén som består av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliet. Ett klimatråd med representanter från alla partier som 
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finns i fullmäktige är knutet till klimatkommittén vilket ger en bra koppling 
mellan politik och verksamhet. Klimatrådet är en beredning under 
kommunstyrelsen och sammanträder en gång varje månad. I den mån det 
behövs så bjuds tjänstepersoner från andra förvaltningar in till klimatrådsmöten 
för att ha en dialog med klimatrådet. Diskussionen kan sedan leda till fler 
åtgärder eller vara en del av beredningen av motioner. Motionen föreslår att 
även civilsamhället ska ingå i klimatrådet vilket inte är tillfället idag. Istället 
kommer klimatrådet bjuda in både näringsliv och medborgare på olika 
aktiviteter för att skapa förankring, delaktighet och samverkan. I den mån det är 
möjligt så kommer klimatkommittén söka medel utifrån för att utöka 
samverkan med civilsamhälle, forskning och näringsliv.  

Beredning av motionen har skett med klimatrådet och klimatkommittén.     

Beslutsunderlag 
1. Motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja 

(V): Inrätta ett kommunalt klimatråd i Borås 
 
Yrkanden 
Tom Andersson (MP) och Anne Rapinoja (V) 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. 
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§ 129 Dnr KS 2018-00712 1.1.1.1 

Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och 
Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurangbranschen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 99, sid B 3724) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 41 röster mot 31, 1 avstår: 

Motionen anses besvarad. 

Villkor enligt kollektivavtal ska, i enlighet med beslut fattat av 
Kommunfullmäktige 2019-11-20, ställas när det är möjligt. 

 
Reservationer 
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), Leif Häggblom (SD), 
Anders Alftberg (SD), Ulrik Nilsson (M), Nils-Åke Björklund (M), Ulf Sjösten 
(M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-
Clara Stenström (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Annette Nordström 
(M), Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD) till förmån 
för Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.             
 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-07, § 236 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen anses besvarad. 

Villkor enligt kollektivavtal ska, i enlighet med beslut fattat av 
Kommunfullmäktige 2019-11-20, ställas när det är möjligt.    
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Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Annette 
Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till förmån för 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad. 
Villkor enligt kollektivavtal, eller kollektivavtalsliknande villkor, ska ställas när 
det är möjligt. 
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita 
Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) har 2018-10-16 till Kommunfullmäktige 
inlämnat motion om att Borås Stad enbart ska hyra ut lokaler för café- och 
restaurangverksamhet till aktörer med kollektivavtal samt att krav på 
kollektivavtal ställs när Borås Stad bokar in sig på konferensanläggningar eller 
restauranger.  
 
Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att 
avtalsparter och upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor.  
 
Det är inte förenligt med svensk rätt att ställa krav på att leverantörer ska ha 
tecknat kollektivavtal. Efter det lagstiftningsarbete som skett på 
upphandlingsområdet de senaste åren råder dock ingen tvekan om att 
arbetsrättsliga villkor får ställas i upphandlingar under förutsättning att det inte 
strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen. Att 
ställa villkor enligt kollektivavtal medför att en leverantör som är bunden av det 
kollektivavtal, från vilket villkoren är hämtade, uppfyller kravet. Leverantören 
kan leva upp till kravet utan att vara bunden av kollektivavtalet genom att 
uppfylla de specifika villkor som ställts upp i upphandlingen.   

Beslutsunderlag 
1. Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark 
(V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V) 

2. Remissyttrande Lokalförsörjningsnämnden   

 

Yrkanden 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
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Kristian Silbvers (SD), Martin Nilsson (M) och Lars-Gunnar Comén (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 bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 4. 
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