
Plats och tid Borås Kongress, Akademiplatsen 2, torsdagen den 10 december 2020 kl 18:00-
22:06 

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), 
Anders Jonsson (S), Ylva Lengberg (S), Ulf Olsson (S), Bengt-Arne Bohlin (S), Robert Sandberg (S), Therése 
Björklund (S), Mohammed Kossir (S), Abdullahi Warsame (S), Malin Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Rose-
Marie Liljenby Andersson (S), Ninni Dyberg (S), Lars-Åke Johansson (S), Jessica Eng-Strömberg (S), Gun-Britt 
Persson (S), Cecilia Andersson (C), Kerstin Hermansson (C), Mattias Danielsson (C), Alexander Andersson (C), 
Maj-Britt Eckerström (C), Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus 
Sjödahl (KD), Anna Svalander (L), Lars Gustaf Andersson (L), Andreas Cerny (L), Johan Wikander (L), Tom 
Andersson (MP), Kjell Hjalmarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), Martin Nilsson (M), Anna 
Christensen (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén 
(M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (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), 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 Else-Marie Lindgren (KD) - Valéria Kant (KD) via Teams
För Kristina Ramsälv Waldenström (-)     - Anna-Karin Gunnarsson (MP) via Teams
För Jolly Bou Rahal (M) - Annette Nordström (M) via Teams, § 164-171,
För Jolly Bou Rahal (M)  - Annette Nordström (M), jäv § 181, via Teams
För Ulf Olsson (S) - Leif Grahn (S), jäv § 182-183, via Teams
För Sara Andersson (S) - Eva Axell (S), jäv § 180
För Oliver Öberg (M) - Annette Nordström (M), jäv § 180

Närvarande ersättare viaTeams 
Eva Axell (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Paulina Hanafi (S), Nicholas Gregory (S), Anethe 
Tolfsson (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Jan Idehed (C), Karl-Eric Nilsson (C), Gunilla Christoffersson (KD), 
Sven Wergård (KD), Soroush Rezai (L), Morgan Hjalmarsson (L), Göran Larsson (MP), Per Månsson (M), 
Jonas Garmarp (M), Mattias Karlsson (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Mikael Wickberg (M), Maria Lindgren 
(SD), Niklas Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD), Valter Kotsalainen (SD), Mark Warnberg (SD), Björn 
Malmquist (SD), Tommy Josefsson (V), Anita Spjuth (V) och Peter Lund (V). 
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Ninni Dyberg (S) lämnar sammanträdet klockan 18:14. Hon ersätts av Andreas Ekström (S) under 
behandlingen av § 164. 
 
Sven Wergård (KD) anländer till sammanträdet klockan 18:31. 
 
Jolly Bou Rahal (M) anländer till sammanträdet klockan 19:49 och intar sin plats inför behandlingen av § 172. 
 
Övriga 
Karin Adamsson   stadsjurist 
Anna Enochsson   valledare 
Fredrik Nilströmer   it-strateg 
Jon Hjärne    tjänsteförvaltare Ciceron 
Carl Morberg    kommunsekreterare 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Borås 
     
Tillkännagivande av 
protokoll 

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 18 december 
2020
  

 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 164-190 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
 
  

 
 
 
 

Inledning 
Sammanträdet inleds med att Anne-Marie Ekström (L) uppmärksammar 
internationella dagen för mänskliga rättigheter genom ett anförande. 
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§ 164   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Yvonne Persson (S) som ersättare. 
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, den 18 december klockan 13:00.      
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§ 165   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige ajournerar sammanträdet kl 20:25-20:35.   
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§ 166   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärende som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen 

 
2020-12-09 Motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbefria boendestöd.  
 Dnr 2020-00920 1.1.1.1              
 
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden: 
 
2020-12-03 Länsstyrelsens beslut 2020-12-03 att utse Björn Malmqvist (SD) 

som ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare 
Robert Skånberg (SD) från och med den 25 november 2020 till 
och med den 14 oktober 2022.            

 Dnr 2020-00820 1.1.1.2 
 
2020-12-03 Länsstyrelsens beslut 2020-12-03 att utse Inger Landström (V) 

som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot 
Gabriella Andersson (V) samt att utse Peter Lund (V) som ny 
ersättare från och med den 25 november 2020 till och med den 
14 oktober 2022.                                            

 Dnr 2020-00820 1.1.1.2     
      
      
      
 

7



§ 167 Dnr KS 2020-00886 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kristina Ramsälv Waldenström (-) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige och som andre vice ordförande samt ledamot i Individ- 
och familjeomsorgsnämnden från och med den 1 januari 2021. 
 
Ernad Suntic (S) väljs till ordförande och ledamot i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 
december 2022. 
 
Joakim Angervik (S) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås 
Tingsrätt. 
 
George Kvibro (S) väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt till och med den 31 
december 2023. 
 
Hasse Ikävalko (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen från 
Borås Stadshus AB från och med 10 december 2020 och som ledamot i 
styrelsen för Borås Parkerings AB från och med bolagsstämman 2021. 
 
Annette Carlson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
Borås Stadshus AB. 
 
Björn-Ola Kronander (M) väljs till ledamot i styrelsen för Borås Stadshus AB 
till och med 2022 års verksamhet. 
 
Annette Carlson (M) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB till och 
med 2022 års verksamhet. 
 
Jolly Bou Rahal (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Samhälls-
byggnadsnämnden. 
 
Nuvarande ersättare Georg Guldstrand (M) väljs till ledamot i Samhälls-
byggnadsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Susanne Borssén Josefsson (M) väljs till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden 
till och med 31 december 2022.                          
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§ 168   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fråga av Anders Alftberg (SD) till ordföranden för Grundskolenämnden Per 
Carlsson (S) hänskjuts till Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 januari 
2021 då Per Carlsson (S) ej var närvarande på dagens sammanträde. 
 
Svar på fråga av Ida Legnemark (V) till Ulf Olsson (S) läggs till handlingarna.         

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

 

2020-00919 

Fråga av Ida Legnemark (V) till Kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson (S): Har Kommunstyrelsen brustit i sin uppsiktsplikt 
av Sociala omsorgsnämnden avseende nedläggning av Vingen? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Ida Legnemarks (V) 
fråga. 

 

2020-00921 

Fråga av Anders Alftberg (SD) till Per Carlsson (S) ordförande 
för Grundskolenämnden om särskild undervisningsgrupp 
Fråga av Anders Alftberg (SD) till ordföranden för Grundskolenämnden Per 
Carlsson (S) hänskjuts till Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 januari 
2021 då Per Carlsson (S) ej var närvarande på dagens sammanträde. 
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§ 169 Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0 

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostads-
nära insamling av förpackningar och tidningar  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 112, sid B 3514) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 149,4 miljoner 
kronor.      
 
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 reservationen i 
Kommunstyrelsen.    
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 465 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2, föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa 
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av för-
packningar och tidningar till en investeringskostnad på 149,4 miljoner kronor. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Borås Energi och Miljö AB hemställan om ett nytt insamlingssystem 
för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till 
en investeringskostnad på 149,4 miljoner kronor avslås. Tidigare beslut, med 
tillägg att ett avtal tecknas med en så kallad TIS (tillståndspliktigt insamlings-
system), kvarstår. 
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Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av 
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger 
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt insamlings-
system) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna i enlighet 
med förordningens intentioner. Då bolaget i dagsläget inte har möjlighet att 
teckna avtal med godkänd TIS behöver Kommunfullmäktige fatta ett nytt 
beslut avseende projektet med en utökad investeringskostnad på 149,4 miljoner 
kronor.  
Det nya insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt 
tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år 
2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar 
insamling av förpackningar och tidningar. Projektet är angeläget dels för att den 
nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov 
och dels att avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljö-
fokuserad med bättre service till sina kunder.  
 
Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-23 
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29 
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29 
4. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-02-17 
 
Yrkanden 
Tom Andersson (MP), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulrik 
Nilsson (M), Ida Legnemark (V), Cecilia Andersson (C) och Ulf Olsson (S) 
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Eva Eriksson (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 bevarad. 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”. 
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Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
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§ 170 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

Stöd till Borås näringsliv 2021 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 113, sid B 3570) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
01-01 till 2021-03-31.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 467 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
01-01 till 2021-03-31.      

Sammanfattning av ärendet 
Den andra vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020. 

Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden kommer att påverkas 
av minskade intäkter från avgifter. Kommunstyrelsen kommer vid beredning av 
årsredovisning för 2021 föreslå att de nämnder som påverkats negativt 
ekonomiskt slipper ta med dessa underskott. Det är rimligt att fullmäktige tar  

 

13



hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att nämnderna kan slippa ta 
med sig eventuellt underskott till kommande år avseende uteblivna avgifter.        

 

Propositionsordning 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.. 
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§ 171 Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 114, sid B 3571) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Anta reviderade riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.    

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 458 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) till förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår  
Kommunfullmäktige besluta: Anta reviderade riktlinjer för beredningsprocess - 
Borås Stads nämnder. 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med 
Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan 
organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och Konsument-
nämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden som berör 
myndighetsutövning.  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder 

 
Yrkanden 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservation i Kommunstyrelsen. 

15



 
Stefan Lindborg (V), Ulf Olsson (S) och Annette Carlson (M) 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. 
 
 

 

 

16



§ 172 Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25 

Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut t.o.m. 31 mars 2020 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 115, sid B 3585) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporterna läggs till handlingarna.  

 

Protokollsanteckning 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 386 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna.      

 

Protokollsanteckning 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) lämnar en anteckning till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
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 
tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla 
detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska 
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anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara 
avidentifierade.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS 
t.o.m. 30 juni 2020 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 
t.o.m. 30 juni 2020 
 
Yrkande 
Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 173 Dnr KS 2020-00686 1.3.1.1 

Namnändring av Borås Djurpark AB  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 116, sid B 3597) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 41 röster mot 29, 3 avstår: 

Ärendet återremitteras med syfte att kompletteras med information om de 
marknadsmässiga överväganden som gjorts av Borås Djurpark AB.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 388 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB 
godkänns. 

I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).     

Sammanfattning av ärendet 
Borås Djurpark AB har inkommit med en framställan om att få tillstånd att 
ändra namn på bolaget till Borås Djurpark & Camping AB. Styrelsen vill genom 
namnbytet stärka sambandet mellan djurparken och campingen. Detta kräver 
en ändring i bolagsordningen då Bolagsverket inte behandlar en ansökan om 
namnändring förrän det inkommit en reviderad bolagsordning med det 
föreslagna namnet.                       

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-10-12 

2. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 

3. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB spårbart 

4. Framställan om namnändring av Borås Djurpark AB från Borås Djurpark AB 
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Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Ärendet återremitteras med syfte att 
kompletteras med information om de marknadsmässiga överväganden som 
gjorts av Borås Djurpark AB, se bilaga. 
 
Martin Nilsson (M) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Olle Engström (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Kommun-
styrelsens förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs.  
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
skall avgöras idag, röstar ja den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet ”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
 
Kommunallagen 5 kap § 50 
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst en 
tredjedel av de närvarande ledamöterna. 
 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som 
begärt återremittering. 
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§ 174 Dnr KS 2017-00252 141 

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete 
(Budgetuppdrag 2017)  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 117, sid B 3609) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 30, 1 frånvarande: 
 
Anta det föreslagna tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för 
företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.  
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), 
Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Nils-Åke 
Björklund (M), Valéria Kant (KD) och Jolly Bou Rahal (M) 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) mot beslutet.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26, § 412 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta:  
Anta det föreslagna tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för 
företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.  
 
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 om att 
avsluta uppdrag: Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp 
kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka 
sitt hållbarhetsarbete”. 
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Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Uppdraget läggs till handlingarna utan vidare åtgärd. 

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att 
välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 
 
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om 
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social 
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling. 
 
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring 
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhets-
arbete.  
 
Beslutsunderlag 
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag 
 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag  
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 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 enligt Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 3. 
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§ 175 Dnr KS 2020-00630 1.2.2.0 

Förlängning av styrdokument 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 118, sid B 3625) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

Grafiska regler  

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  

Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark 

Vatten och avloppsplanen (VA-planen) 

Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 424 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 

Grafiska regler 

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 

Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark 

Vatten och avloppsplanen (VA-planen) 

Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning       

Sammanfattning av ärendet 
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också flera styrdokument som skulle 
revideras under 2020.   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att förlänga följande 
styrdokument till 2021: 

Grafiska regler  

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden  
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Regler för förvaltning av kommunens stiftelser 

Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark 
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§ 176 Dnr KS 2020-00722 3.7.2.0 

Äldrehälsa i Borås Stad, utredning 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 119, sid B 3626)  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdraget avslutas och ärendet läggs till handlingarna 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 428  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Uppdraget avslutas och ärendet läggs till handlingarna.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden har fått i uppdrag att utreda äldrehälsan i Borås Stad, 
enligt intentioner i en motion från Patric Cerny (L) daterad 2018-09-20. 
Uppdraget ingår inte i budget. Motionären tycker att Borås Stad bör inrätta en 
”Äldrehälsa” som arbetar centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga 
och kommuninvånare som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård. Vård- 
och äldrenämnden ställde sig, 2019-03-26 § 82, positiv till ett utrednings-
uppdrag om inrättande av en så kallad ”Äldrehälsa”. Utredningen är genom-
förd.  

Vård- och äldrenämnden anser vidare att i Hälso- och sjukvårdsavtalet är 
ansvaret reglerat mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. Om 
Borås Stad skulle inrätta en ”Äldrehälsa” innebär det att dessa dokument skulle 
behöva arbetas om, eftersom Borås Stads arbetsformer förändras. Västra 
Götalandsregionen förhandlar inte med en enskild kommun om sådana avtal.  

Utredaren bedömer, med hänvisning till gränsdragningar som regleras i hälso- 
och sjukvårdsavtalet, att det inte är möjligt att inrätta en ”Äldrehälsa” i Borås 
Stad. Däremot uppfyller Vård- och äldrenämnden motionens intentioner, 
främst genom den tvärprofessionella teamsamverkan som finns redan idag, där 
insatser i teamet samordnas för att ge bästa möjliga vård och omsorg samt ha 
ett rehabiliterande/förebyggande förhållningssätt och effektivisera samarbetet 
mellan professioner. Teamsamverkan ger alltså en helhetsbild av varje 
brukare/patient. Genom att använda SIP är det också tydligt hur samordning 
ska ske mellan kommunens och regionens verksamheter och professioner, för 
att individens behov ska bli tillgodosedda på ett tryggt sätt.  

Uppdraget från Kommunfullmäktige 2019-09-26 § 198, att utreda motionens 
intentioner, är alltså genomfört och med hänvisning mot ovan beslutar Vård- 
och äldrenämnden att inte inrätta ”Äldrehälsa” i Borås Stad.      
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Beslutsunderlag 
1. Vård och äldrenämndens beslut 
2. Utredning – Äldrehälsa i Borås Stad 
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§ 177 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till 
ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 120, sid B 3638)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Uppföljning godkänns. 

Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. Uppföljningen ska 
lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021.  

Reservation 
Mot beslutet reserverar Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), 
Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Nils-Åke 
Björklund (M), Valéria Kant (KD) och Jolly Bou Rahal (M) till förmån för 
reservationen i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 429 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: 

Uppföljning godkänns. 

Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. Uppföljningen ska 
lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021. 
 
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: 
Uppföljning godkänns. 
Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits. Uppföljningen ska 
lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021. 
Därefter ges Kommunstyrelsen samordningsuppdraget för hemlöshet och 
boendeprocessen.      
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och familjeomsorgs-
nämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle bli en väg in 
både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt kontrakt och 
bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av implemen-
tering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya rutiner 
och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en osäkerhet 
kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt kontrakt då 
Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  
Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021.  
Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.  
 
Beslutsunderlag 
1. Återrapportering boendeprocessen från Arbetslivsnämnden 2020-09-212. 
Återrapportering boendeprocessen från Individ-och familjeomsorgsnämnden 
2020-09-25 
 
Yrkande 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja bevarad. 
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§ 178 Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 121, sid B 3431)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 431 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporten läggs till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 
får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 
uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 
skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 
protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 
ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 
rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år. 

I bilagan till detta ärende finns de 20 aktuella uppdragen som skapats på detta 
sätt      

Beslutsunderlag 
1 Skrivelse, Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget 2020 

2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, (nr 380)  
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§ 179 Dnr KS 2020-00751 3.3.6.0 

Justering av regler för färdtjänst  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 122, sid B 3680)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Regler för färdtjänst § 6 Avgifter får följande lydelse: 

Vid färdtjänstresa inom Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för 
enkelbiljett inom kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller 
ombord på buss. 

För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift. 

För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift. 

Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär. 

Avgift för ledsagare uttas inte. 

För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan 
färdtjänstresenären debiteras en avgift uppgående till 10 gånger egenavgiften 
inom färdtjänsten.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 435 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Regler för färdtjänst § 6 Avgifter får följande lydelse: 

Vid färdtjänstresa inom Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för 
enkelbiljett inom kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller 
ombord på buss. 

För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift. 

För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift. 

Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär. 

Avgift för ledsagare uttas inte. 

För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan 
färdtjänstresenären debiteras en avgift uppgående till 10 gånger egenavgiften 
inom färdtjänsten.      

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämnden föreslår en justering i regelverket för färdtjänst med 
anledning av Västtrafiks ändring av zonindelning och taxan. I november 2020 
ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då färdtjänsten enligt 
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gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det konsekvenser för 
färdtjänstens kostnader. 

Enligt dagens regler ska Borås Stad följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett 
för resor i hela färdtjänstområdet. Detta innebär en stor förändring för resor 
som görs från Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr 
billigare för kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår 
fordonsflotta. Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer 
också sänkas kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen. 

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 
kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 
också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 
tillståndsgivarens självkostnader. 

Tekniska nämnden anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en 
skälig egenavgift för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för 
Borås Stad. 

Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 
kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 

Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 
vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 
kommun) enligt gällande regler.  

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

2. Förslag från Tekniska nämnden 
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§ 180 Dnr KS 2020-00761 1.2.4.1 

Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 123, sid B 3687)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Sara Andersson (S) och Oliver Öberg (M) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Sara Andersson (S) tjänstgör Eva Axell (S) 
För Oliver Öberg (M) tjänstgör Annette Nordström (M). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 436 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Styrelsen för Stiftelsen Proteko beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin 
(Proteko) ankommer det på Kommunfullmäktige att besluta i frågan om 
ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 
2. Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2019, 2020-10-07 
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§ 181 Dnr KS 2020-00771 2.4.2.4 

Förändringar i externa borgensåtaganden 2020 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 124, sid B 3706)  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borgensavgift med 0,65% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 6 300 000 kronor. 
 
Jäv 
Jolly Bou Rahal (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
 
För Jolly Bou Rahal (M) tjänstgör Annette Nordström (M). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 437 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Borgensavgift med 0,65% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 6 300 000 kronor.      
 
Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska 
Borås Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. 
Utgångspunkten är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. 
En förmånlig utlåning från kommunen till ett företag eller organisation kan 
även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till 
externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 
marknadsmässigt pris. Borgensavgiften omprövas därefter vid varje 
låneomsättning. 
Låneomsättning av befintliga borgensåtaganden   
Under perioden december 2019 till och med oktober 2020 har Riksbyggens 
kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett lån som ryms inom Borås 
Stads ursprungliga borgensåtagande för föreningen.  
Borgensavgift behöver fastställas för lån på 6 300 000 kr. Uppgift från 
kreditgivaren har visat på skillnaden mellan utlåning med kommunal borgen 
respektive utan kommunal borgen, vilket får anses utgöra marknadsmässig 
borgensavgift. 
Mot bakgrund av delegationsbeslut 17/2020 diarienummer 2020-00008 samt 
kompletterande uppgifter föreslås en borgensavgift på 0,65% avseende lån på 
6 300 000 kr.  
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§ 182 Dnr KS 2020-00596 2.4.2.25 

Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal och 
avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 125, sid B 3708)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Att Borås Stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 6 december 
2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Borås Stad åtagit sig solidariskt borgens-
ansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller.   

Att Borås Stad bekräftar att Kommuninvest äger företräda Borås Stad genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer. 

Att Borås Stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av de medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

Att Borås Stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari Borås Stads ansvar för Kommuninvests motpartsexpo-
neringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att utse Kommunstyrelsens andre vice ordförande Kerstin Hermansson (C) 
och finanschefen Susanne Glans att för Borås Stads räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Leif Grahn (S). 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 438 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 Att Borås Stad bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 6 december 
2011 (”Borgensförbindelsen”), vari Borås Stad åtagit sig solidariskt borgens-
ansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller. 

Att Borås Stad bekräftar att Kommuninvest äger företräda Borås Stad genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 
och blivande borgenärer. 

Att Borås Stad bekräftar att regressavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av de medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

Att Borås Stad bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Borås Stad den 6 
december 2011, vari Borås Stads ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Att utse Kommunstyrelsens andre vice ordförande Kerstin Hermansson (C) 
och finanschefen Susanne Glans att för Borås Stads räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut.     

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 

För Ulf Olsson (S) tjänstgör Therése Björklund (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest Ekonomiska förenings upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av föreningens helägda dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB 
(publ) (”Kommuninvest). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa 
möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Kommuninvest Ekonomiska 
förenings stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt 
separat undertecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen 
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har 
tecknat borgensförbindelse. Borås Stad utfärdade sin borgensförbindelse den 6 
december 2011. 
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet 
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av 
fullmäktige. Giltighetstiden för Borås Stads borgensåtagande kommer inom 
kort att löpa ut och därför behöver Kommunfullmäktige fatta ett beslut som 
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt undertecknar en 
separat sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har 
borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”garantiavtalet”). 
Borås Stad undertecknade både regressavtalet och garantiavtalet den 6 
december 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste 
därför bekräftas i enlighet med vad som angivits för borgensförbindelsen.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 

2. Skrivelse Kommuninvest, 2020-07-21 
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§ 183 Dnr KS 2020-00666 1.1.6.4 

Information om kapitaliseringen av Kommuninvest 
Ekonomisk förening (nr 126) 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 126, sid B 3715)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Att Borås Stad till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 41 447 040 kronor samt att Kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt utgiven person att för 
Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att utse Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande Kerstin Hermansson (C) och finanschefen Susanne Glans att för 
Borås Stads räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Leif Grahn (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 439  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att Borås Stad till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om 41 447 040 kronor samt att Kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp mot-
svarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

Att Kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt utgiven person att för 
Kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 
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Kommunstyrelsen beslutar för egen del att utse Kommunstyrelsens andre vice 
ordförande Kerstin Hermansson (C) och finanschefen Susanne Glans att för 
Borås Stads räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.      
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S) i handläggning eller beslut i detta 
ärende. 
 
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Therése Björklund (S). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad är medlem i Kommuninvest Ekonomiska förening (”Föreningen”) 
sedan år 2011. För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med 
en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Vid föreningsstämman 
2020 beslutades om en ändring av stadgarna som innebar att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner. För Borås Stad innebär den nya nivån av den obligatoriska 
medlemsinsatsen att medel motsvarande 41 477 040 kronor ska inbetalas till år 
2024, vilket motsvarar ett årligt belopp på 10 361 760 kronor.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-11-09 

2. Skrivelse Kommuninvest Ekonomisk förening, 2020-09-03 
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§ 184 Dnr KS 2020-00738 1.1.1.3 

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås 
Stadshus AB 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 127, sid B 3750)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den 
kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på 
bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 för Borås Stadshus AB.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 452 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den 
kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på 
bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 för Borås Stadshus AB.      
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§ 185 Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 128, sid B 3751)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 456 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna.      

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

Beslutsunderlag 
1. Redovisning från Kommunstyrelsen 
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§ 186 Dnr KS 2015-00777 107 

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 129, sid B 3760)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2021-2025 godkänns 
tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i ärendet. 
 
Åhagastiftelsen beviljas ett tillfälligt utökat driftbidrag med 1 000 000 kronor. 
Hela beloppet betalas ut under 2020. 
 
Uttaget Pantbrev i fastigheten Trandö 2 på 15 000 000 kronor avvecklas.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 466 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2021-2025 godkänns 
tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i ärendet. 
Åhagastiftelsen beviljas ett tillfälligt utökat driftbidrag med 1 000 000 kronor. 
Hela beloppet betalas ut under 2020. 
Uttaget Pantbrev i fastigheten Trandö 2 på 15 000 000 kronor avvecklas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Åhagastiftelsen bildades i november 2000 genom donationer av ca 35 mnkr 
från privatpersoner, stiftelser och näringslivet. Syftet var att i den gamla 
lokverkstaden på Åhaga bygga upp en scen för i första hand det musikaliska 
kulturlivet i Borås. Kommunens insats bestod i att överlåta fastigheten till 
Stiftelsen genom att bevilja ett ränte- och amorteringsfritt lån på 15 mnkr.  
 
Borås Stad och Åhagastiftelsens nuvarande avtal gäller under perioden 2016-
2020. Från att tidigare varit ett underskottsbidrag har det nuvarande avtalet i 
stället fokuserat på den nytta som kommunen och kommuninvånarna har av 
Åhagas verksamhet. Verksamhetsbidraget uppgår till 500 tkr årligen att 
jämföras med det tidigare underskottsbaserade bidraget som uppgick till 1 000 
tkr per år.  
 
Det nuvarande verksamhetsbidraget vilar på två grundläggande beståndsdelar 
 
-Stöd till kulturella/ideella arrangemang på Åhaga genom delvis subventionerad 
lokalhyra 

-Åhaga skall vara en resurs för Borås i sitt totala evenemangsutbud till 
boråsarna och besökande. 
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Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten på Åhaga under avtalsperioden 
väl har uppnått syftet med kommunens bidragsgivning. Inte minst har varu-
märket Åhaga bidragit till att lyfta fram Borås som ett intressant besöksmål och 
därmed stärkt Borås Stads position bl.a. genom ökade turistekonomiska 
effekter. Verksamhetsbidraget från Borås Stad är enligt stiftelsen av stor 
betydelse för Åhagas utveckling och stabilitet och ger en säkerhet och trygghet 
inför framtiden. Stiftelseformen borgar också för att ev. överskott från 
verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk 
utveckling.  
 
Under större delen av 2020 har verksamheten på Åhaga i princip legat nere med 
anledning av de restriktioner som Covid19 föranlett. Ekonomiskt har detta 
inneburit ett omfattande avbräck med ett stort negativt prognosresultat för året 
som följd. Verksamheten lever under fortsatt stor osäkerhet över hur länge 
rådande besöksrestriktioner kommer att gälla. Det påverkar i mycket hög grad 
vilka evenemang som kan genomföras.  
 
I syfte att underlätta för Åhagastiftelsen att ev. anskaffa kapital till mer för-
månliga villkor från externa långivare önskar stiftelsen att det pantbrev som är 
uttaget i fastigheten Borås Trandö 2 till förmån för Borås Stad lyfts av. 
Pantbrevet uppgår till 15 mnkr och motsvarar det ränte- och amorteringsfria 
lånet som staden har beviljat Åhagastiftelsen. Genom att lyfta av pantbrevet blir 
inte fastigheten belastad med någon inteckning vilket då innebär ett friare 
låneutrymme gentemot stadens banker. Kommunstyrelsen bedömer åtgärden 
som relevant i det uppkomna läget och innebär ingen kostnadsökning för 
kommunen. Säkerheten för det ränte- och amorteringsfria lånet kan ändå säkras 
genom hembudsklausulen i själva avtalet. 
 
Borås Stad har under Covid19 bidragit med ekonomiskt stöd till verksamheter 
inom restaurang- och besöksnäringen genom tillfälliga hyresförändringar, 
gymnasieluncher, borttagande av tillsynsavgifter mm. Åhaga har hittills inte 
omfattats av dessa riktade åtgärder eftersom det inte varit någon aktivitet där. I 
syfte att underlätta även för Åhaga föreslår Kommunstyrelsen att en tillfällig 
utökning av driftbidraget görs med 1 000 tkr. Detta ger verksamheten en något 
bättre ekonomiskt situation och uthållighet tills dess att ett mer normalt läge 
infinner sig. Det extra bidraget föreslås att utbetalas under 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår, utöver ovanstående, att parterna tecknar ett nytt 
avtal omfattande fem år med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste 
5-års perioden. Kommunstyrelsen vill också inom avtalets ram föra fördjupade 
diskussioner med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan 
bidra till att stärka Borås Stads position som en attraktiv besöks- och boende-
ort.  
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Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Förslag till nytt avtal 
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§ 187 Dnr KS 2019-00161 3.3.4.0 

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger. (Budgetuppdrag 2019)  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 130, sid B 3763)  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 468 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick 2019 ett budgetuppdrag att införa anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger. En kalkyl om tillköp för 
helgtrafik godkändes av Kommunstyrelsen 2020-06-15  § 268 ett avtal med 
Västtrafik har undertecknats. 
Trafiken innebär resor lördagar och söndagar med resor inom 4 tidsintervall 
och startar december 2020 
Detta innebär att budgetuppdraget att införa anropsstyrd kollektivtrafik även på 
helger är genomfört och ärendet kan därmed avslutas.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 268 Utreda införandet av anrops-
styrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag 2019), 
2020-06-15 
 
Yrkande 
Stefan Lindborg (V) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 188 Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0 

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 131, sid B 3763)  

Kommunfullmäktiges beslut  
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Rapporten används som underlag för kommande miljömål. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig  Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), 
Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-Clara Stenström (M), 
Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Nils-
Åke Björklund (M), Valéria Kant (KD) och Jolly Bou Rahal (M) till förmån för 
reservationen i Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 469 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Rapporten används som underlag för kommande miljömål. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  
Miljörapporten läggs till handlingarna med följande ändringar/tillägg: 
- Mål 1b grönmarkeras, eftersom Grön flagg endast är ett exempel på hur man 
på enhetsnivå kan arbeta med frågan. 
- Cykel och/eller elcykel bör enbart användas som transportmedel inom 
hemtjänsten så länge som detta transportval inte försvårar för verksamheten att 
nå övriga sina övriga mål. 
Rapporten används, med ovan givna tillägg, som underlag för kommande 
miljömål.   
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Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av rapportering för 
uppföljning av miljöarbetet i Borås Stad. Vissa miljömål följs upp T2, medan 
andra miljömål följs upp vid årsskiftet och till årsredovisningen. Miljöarbetet 
sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom flera områden. Alla 
nämnder är miljöcertifierade.  
 
Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 T2 för Borås Stad 
 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Tom Andersson (MP) och Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja bevarad. 
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§ 189 Dnr KS 2020-00430 1.1.2.1 

Revidering energi- och klimatstrategi  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 132, sid B 3778)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och 
konsumentnämndens förslag.    
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko (M), 
Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Nils-Åke 
Björklund (M), Valéria Kant (KD) och Jolly Bou Rahal (M) till förmån för  
Moderaterna och Kristdemokraternas reservationen 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen.      
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 473 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och konsument-
nämndens förslag      
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta 
den reviderade Energi- och klimatstrategin enligt Miljö- och konsument-
nämndens förslag, med föreslagna ändringar. 
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Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Anta den reviderade Energi- och klimatstrategin.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har skickat över sitt förslag på reviderad energi- 
och klimatstrategi med ändringar utifrån inkomna remissvar. 
Kommunstyrelsens synpunkter har beaktats och strategin är därmed klar för 
beslut i Kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
1. Energi- och klimatstrategi, 2020-10-23 
2. Samrådsredogörelse, 2020-10-23 
3. Beslut Miljö- och konsumentnämnden, 2020-10-23 
 
Yrkanden 
Tom Andersson (MP) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i  
Kommunstyrelsen.  
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till Sverigedemokraternas reservationen i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 190 Dnr KS 2020-00707 1.2.2.1 

Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 133, sid B 3849)  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 
Policy för koncerninköp 
Regler för koncerninköp 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 476 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Följande styrdokument förlängs till och med 2021: 
Policy för koncerninköp 
Regler för koncerninköp      
 
Sammanfattning av ärendet 
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under 
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också de aktuella styrdokumenten som 
skulle revideras under 2020.   
De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
förlänga till och med 2021 är styrdokument som kommer att upphöra vid 
årsskiftet. Kommunstyrelsen gör bedömningen att de behöver förlängas ett år 
till för att beredas ordentligt och hinna remitteras till berörda instanser.  
      
 
Avslutning 
Per-Olof Höög (S) Kommunfullmäktiges ordförande önskar Kommun-
fullmäktiges ledamöter och ersättare samt tjänstepersoner en önskan om en 
God Jul och ett Gott Nytt År och påminner om jubileumsåret 2021 då Borås 
fyller 400 år. 
 
Ulrik Nilsson (M), Kommunfullmäktiges vice ordförande önskar 
Kommunfullmäktiges ordförande en önskan om en God Jul och Gott Nytt År 
från Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 
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