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§ 136

Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret till handlingarna. 
Frågan fogas som bilaga till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en fråga från Allmänheten inkommit till 
Kommunfullmäktige.  

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på inkommen fråga.  
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§ 137

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Magnus 
Sjödahl (KD) med Lennart Andreasson (V) som ersättare. 

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens stora 
sessionssal, torsdagen den 1 september klockan 15:00.     
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§ 138

Anmälningsärenden 

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

Till Kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden: 

2022-07-12 Länsstyrelsens beslut 2022-07-11 att utse Valéria Kant (KD) som 
ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Else-Marie 
Lindgren (KD) samt att utse Jonathan Tellbe (KD) som ny 
ersättare från och med den 22 juni 2022 till och med den 14 
oktober 2022. 
Dnr 2022-00457 1.1.1.2 
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§ 139 Dnr KS 2022-00623 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Sead Omerovic (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 

Sarah Ali (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i 
styrelsen för Borås kommun Parkerings AB samt som ersättare i 
Grundskolenämnden från och med den 1 september 2022. 

Nuvarande ledamot Kent Gustavsson (S) väljs till ordförande och ledamot i 
styrelsen för Borås kommun Parkerings AB från och med 1 september 2022 till 
och med 2022 års verksamhet. 

Nuvarande ersättare Keijo Loumala (S) väljs till ledamot i styrelsen för Borås 
kommun Parkerings AB från och med 1 september 2022 till och med 2022 års 
verksamhet. 

Eva Österlund Hjort (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen 
för Eolus 6 AB och som ersättare i styrelsen för Kv Strömsdal AB. 

Mohamed Kossir (S) väljs till ersättare i styrelsen för Eolus 6 AB och som 
ersättare i styrelsen för Kv Strömsdal AB till och med 2022 års verksamhet. 
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§ 140

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

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

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

2022-00665 
Fråga av Anne Rapinoja (V) till kommunalrådet Kerstin 
Hermansson (C) om stadsodlingar 

Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) svarar på Anne Rapinojas (V) fråga. 

2022-00670 
Fråga av Lennart Andreasson (V) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) om kontantlös betalning 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Lennart Andreassons 
(V) fråga.
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§ 141 Dnr KS 2022-00430 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - april 2022 för nämnderna 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 108, B 2616) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delårsrapport januari-april 2022 godkänns. 

Tekniska nämndens kommunbidrag minskas med 1 779 tusen kronor för 
anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2022. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat investeringsanslag för 
beläggningsunderhållet med 6,0 miljoner kronor som finansieras med ersättning 
från avtal om ledningsdragning från Borås Energi- och Miljö AB och Borås 
Elnät AB. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat investeringsanslag med 4,0 
miljoner kronor för Bryggaregatans anpassning till Kulturföreningen Tågets 
verksamhet. 

Ärendet 2022-00475 "Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i 
föreningslivet ökar ska utredas" behandlas i samband med delårsrapporten och 
godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2022.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 287 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Delårsrapport januari-april 2022 godkänns. 

Tekniska nämndens kommunbidrag minskas med 1 779 tusen kronor för 
anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2022. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat investeringsanslag för 
beläggningsunderhållet med 6,0 miljoner kronor som finansieras med ersättning 
från avtal om ledningsdragning från Borås Energi- och Miljö AB och Borås 
Elnät AB. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat investeringsanslag med 4,0 
miljoner kronor för Bryggaregatans anpassning till Kulturföreningen Tågets 
verksamhet. 

Ärendet 2022-00475 "Hur man kan stötta unga med NPF - diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i 
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föreningslivet ökar ska utredas" behandlas i samband med delårsrapporten och 
godkänns som redovisning av uppdrag i Budget 2022.    

Sammanfattning av ärendet 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2022 beräknades nämndernas 
kommunbidrag utifrån rådande läge men med en stark återhämtning av 
skatteunderlaget kunna öka med höga 4,6 (2,6) % jämfört med föregående års 
budget. Satsningar på 145 mnkr utöver de ordinarie ramarna kunde göras för att 
möta verksamheternas utmaningar och i vissa fall strukturella underskott. 
Utöver detta fick nämnderna 21 (37) mnkr i målgruppsrelaterade volym-
förändringar enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. 
Återhämtningen har under första delen av 2022 fortsatt i positiv riktning i och 
med att coronapandemins påverkan på verksamhet och ekonomi inte blivit så 
negativ som befarades. Hittills under året har prognoserna för skatteintäkterna 
2022 inklusive avräkning för år 2021 ökat med 80 mnkr i de prognoser som 
SKR levererar. Nya orosmoln finns dock i och med kriget i Ukraina som bl.a. 
bidragit till en klart högre inflation som kommer påverka våra kostnader 
negativt inte minst pensionerna. Huruvida tillväxten avmattas och därmed 
också skatteunderlaget återstår att se. 

Sammantaget beräknas kommunen hamna på ett resultat som är klart bättre än 
budgeterade +100 mnkr. I dagsläget med hänsyn taget till nämndernas 
bedömda utfall ligger årsprognosen just nu på +236 mnkr. Utifrån ett inte helt 
kvalitetssäkrat periodresultat på +368 mnkr kan det indikera ett bättre resultat 
vid kommande prognoser. Delårsbokslutet per aug kommer att ge en säkrare 
prognos. En stor post som är kopplad till Corona och hade stor positiv 
inverkan på ekonomin under 2021 som även är aktuell under del av 2022 är 
kostnader för sjuklöner. Liksom förra året kommer staden få ersättning för 
sjuklönekostnader. Senaste uppgiften är att det kommer att fortgå tom april 
2022. Prognosen för denna post kan bedömas till ca 35 mnkr för 2022. Bokförs 
centralt och förstärker därmed prognosresultatet för Borås som helhet. 
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget överskott för 
helåret 2022 på +4 mnkr utifrån ett periodresultat tom april på +122 mnkr. 
Förra året blev nämndutfallet för helåret 2021 +64 mnkr. Kommunstyrelsens 
bedömning är att det råder viss försiktighet hos en del nämnder i detta tidiga 
skede. 

Liksom förra året kommer nämndernas ev. merkostnader för Covid 19 att 
hanteras i sedvanlig ordning i bokslutet för 2022. Kommunstyrelsen vill i detta 
läge analogt med 2021 kommunicera att man avser att se välvilligt på att 
motiverade merkostnader med anledning av Covid 19 skall undantas 
nämndernas ackumulerade resultat för 2022. Det är dock Kommunfullmäktige 
som slutligen beslutar om stadens årsredovisning däribland nämndernas 
utgående resultat. 
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Årsprognosen för Borås Stads bolag är ett resultat på totalt 124 mnkr. 
Prognosen är 13 mnkr bättre än budget, bestående av negativ avvikelse för 
bostadsbolagen med 1 mnkr och positiv avvikelse för stadshuskoncernen med 
14 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att 
generera ett positivt resultat 2022, och att underskottsbolagen, utifrån 
lämnade årsprognoser, kan finansieras med koncernbidrag. 
Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. 
Samtidigt finns det stora utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera 
riskerna med den ökade skuldsättningen, generella kostnads- och 
räntehöjningar. För att behålla en god ekonomisk hushållning och samtidigt 
hantera demografiska utmaningar, ökad investeringstakt samt ökad skuldnivå är 
det mycket viktigt att generera goda resultat för såväl kommun som bolag.     

Beslutsunderlag 
1. Delårsrapport januari-april 2022
2. Redovisning av Budgetuppdrag (2019) Hur man kan stötta unga med NPF -

diagnos
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§ 142 Dnr KS 2022-00447 1.1.4.0 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 109, B 2649) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 268 
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 Kommun-styrelsen 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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§ 143 Dnr KS 2022-00395 1.2.2.2 

Tillägg i Miljö- och konsumentnämndens reglemente 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 110, B 2657) 

Kommunfullmäktiges beslut 
I Miljö-och konsumentnämndens reglemente görs tillägg under § 2 lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. 
Ändring innebär att § 2 p 4 tobakslagen ändras till ”Lagen om tobak och 
liknande produkter.”  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 269 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
I Miljö-och konsumentnämndens reglemente görs tillägg under § 2 lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter. 
Ändring innebär att § 2 p 4 tobakslagen ändras till ”Lagen om tobak och 
liknande produkter.”    

Sammanfattning av ärendet 
Miljö-och konsumentnämnden har kommit in med en begäran om att få ändra i 
sitt reglemente, då en ny lagstiftning som reglerar tobaksfria nikotinprodukter 
antagligen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2022. I propositionen 
2021/22:200 ”Hårdare regler för nya nikotinprodukter” lämnar regeringen flera 
förslag på hårdare reglering av tobaksfria nikotinprodukter. Regeringen föreslår 
en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter som bland annat ska reglera krav på 
produkternas innehåll, utformning och märkning. I lagen föreslås även 
marknadsföringsregler. Bland annat ska marknadsföringen inte få riktas till barn 
och ungdomar under 25 år och en hälsovarning ska på ett tydligt sätt synas i 
marknadsföringen. Det kommer också införas en anmälningsplikt för att få sälja 
dessa produkter. 

Regeringen vill därutöver införa en 18-årsgräns för köp av dessa produkter och 
krav på att försäljningsställen kontrollerar köparens ålder. Det ska även på 
försäljningsställen finnas ett tydligt och synbart meddelande med information 
om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den 
som inte har fyllt 18 år. Kommunen föreslås få möjlighet att göra kontrollköp 
för att säkerställa att produkterna inte säljs till minderåriga. Enligt Länsstyrelsen 
kommer lagförslaget att behandlas den 21 juni. Nämnden har sedan tidigare 
uppgifter rörande lagen om tobak och liknande produkter och nämnden anser 
därför att den nya lagen ligger i linje med nämndens uppdrag. Miljö-och 
konsumentnämnden föreslår även en ändring av reglementet 2 § p4 
Tobakslagen till meningen ”Lagen om tobak och liknande produkter.” 
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med de 
ändringar som Miljö-och konsumentnämnden föreslår.  

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse om tillägg i Miljö- och konsumentnämnden reglemente
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§ 144 Dnr KS 2022-00524 2.3.4.25 

Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till 
medarbetare som arbetar i skog och mark 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 111, B 2665) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Samtliga nämnder och bolag som har personal som vistas i naturen ska 
genomföra en kartläggning om vilka personalgrupper som omfattas av 
rekommendationen inom Borås Stads verksamheter. 
En kartläggning ska skickas in till Kommunstyrelsen senast 1 oktober 2022 för 
att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 2023.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 272 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Samtliga nämnder och bolag som har personal som vistas i naturen ska 
genomföra en kartläggning om vilka personalgrupper som omfattas av 
rekommendationen inom Borås Stads verksamheter. 
En kartläggning ska skickas in till Kommunstyrelsen senast 1 oktober 2022 för 
att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 2023.    

Sammanfattning av ärendet 
Lärarförbundet har gjort en framställan om att arbetsgivaren ska erbjuda 
personal som arbetar inom förskoleverksamheten TBE-vaccination. 
Förhandlingsdelegationen har behandlat frågan och föreslår att ärendet ska 
beredas för utreda möjligheten att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare 
som arbetar i skog och mark. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att samtliga nämnder och 
bolag som har personal som vistas i naturen ska genomföra en kartläggning om 
vilka personalgrupper som omfattas av rekommendationen inom Borås Stads 
verksamheter. Kartläggningen ska lämnas in till Kommunstyrelsen för 
beredning och analys för att sedan hanteras i budgetprocessen för Borås Stad 
2023.  

Beslutsunderlag 
1. Förhandlingsdelegationens minnesanteckningar 2022-06-13
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§ 145 Dnr KS 2020-00882 2.3.4.25 

Budgetuppdrag 2020: Utreda behov och kostnad för att 
erbjuda fria arbetsskor till grupper som redan har fria 
arbetskläder 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 112, B 2668) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att godkänna utredningen om behov och kostnad för att införa fria arbetsskor 
till de grupper inom vård- och omsorg som redan har fria arbetskläder, samt 
att införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som redan 
omfattas av fria arbetskläder. 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 274 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  
Att godkänna utredningen om behov och kostnad för att införa fria arbetsskor 
till de grupper inom vård- och omsorg som redan har fria arbetskläder, samt att 
införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som redan 
omfattas av fria arbetskläder. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har i Budget 2020 beslutat att utreda behov och kostnad för att 
införa fria arbetsskor till de grupper som redan har fria arbetskläder. De 
yrkesgrupper som har fria arbetskläder utifrån Socialstyrelsens föreskrift om 
basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10) samt Arbetsmiljöverkets 
föreskrift om smittrisker (AFS 2018:4) återfinns idag inom Vård- och 
Äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen. Totalt omfattas 2614 
tillsvidareanställda och 708 visstidsanställda varav 211 är månadsanställda 
medarbetare (2022-01-01). 

Rådande lagstiftning på området gör idag skillnad på skyddsskor som krävs för 
att förhindra fotskada och arbetsskor utifrån risken för belastnings- och 
förslitningsskador där arbetsskor faller utanför lagstiftningen och därmed blir 
en skattepliktig löneförmån om arbetsgivaren inte uppfyller Skatteverkets 
förutsättningar. Borås Stad kommer att följa Skatteverkets ställningstagande och 
därmed uppfylla förutsättningarna som innebär att det inte kommer uppkomma 
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en skattepliktig löneförmån. Arbetsskor köps in via upphandlad leverantör av 
arbetsgivaren och omfatta både ute- och inneskor då det finns yrkesgrupper 
under stora delar av sin arbetstid transporterar sig ute mellan olika omsorgs-
tagares hem. Exempel på detta är bland annat hemtjänstens personal. 

En övergripande beräkning visar att kostnaderna kan initialt beräknas till 5-6 
mnkr baserat på ca: 3 300 personer i målgruppen. Bedömningen är att utbyte av 
arbetsskor sedan sker vartannat år. De ingående nämnderna Vård- och 
Omsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden får efter genomförd 
upphandling redovisa kostnaderna i Bokslut 2022 med avsikten från 
kommunstyrelsen att kostnaderna skall undantas från nämndernas slutliga 
resultat. För åren därefter får sedvanlig beredning ske i budgetprocessen inför 
Budget 2023.  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga – Antal anställda inom vård- och omsorg som har fria arbetskläder

Yrkanden 
Stefan Lindborg (V) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
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§ 146 Dnr KS 2022-00391 1.2.4.0 

Fler handledare i äldreomsorgen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 113, B 2676) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Vård- och äldrenämnden får använda 750 000 kronor av sitt ackumulerade 
resultat om det inte finns möjlighet att finansiera de extra platserna på vård- 
och handledarutbildningen inom ordinarie ram.    

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 280 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  
Vård- och äldrenämnden får använda 750 000 kronor av sitt ackumulerade 
resultat om det inte finns möjlighet att finansiera de extra platserna på vård- 
och handledarutbildningen inom ordinarie ram.     

Sammanfattning av ärendet 
Vård- och äldrenämnden begär i sitt beslut om Fler handläggare i 
äldreomsorgen att få använda 750 000 kr av sitt ackumulerade resultat till 75 
extra platser på vård- och handledarutbildningen under 2022/2023.  

När en nämnd får använda del av ackumulerat resultat, vilket man ska begära i 
samband med årsredovisningen eller nämndbudgeten, innebär det att nämnden 
får tillåtelse att göra motsvarande underskott aktuellt år. Under 2021 hade Vård- 
och äldrenämnden ett plusresultat för helåret i årsredovisningen på 54 mnkr, 
och ett ackumulerat resultat på motsvarande 156, 6 mnkr. I delårsrapporten jan-
april 2022 är helårsprognosen för Vård- och äldrenämnden ett plusresultat på 5 
mnkr, vilket borde ge nämnden en god möjlighet att klara utbildningskostnaden 
inom sin ordinarie ram. Om det inte finns möjlighet att finansiera de extra 
platserna på vård- och handledarutbildningen inom ordinarie ram får Vård- och 
äldrenämnden använda 750 000 kr av sitt ackumulerade resultat för uppgiften.     

Beslutsunderlag 
1. Fler handledare i äldreomsorgen, beslut i Vård-och äldrenämden, Dnr VAN

2022-00087
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§ 147 Dnr KS 2021-00334 2.6.1.1 

Anslagsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 114, B 2679) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna ytterligare 56 900 000 kronor utöver de 190 000 000 kronor som 
ingår i Borås Stads investeringsbudget 2022 avseende ombyggnad av 
Särlaskolan 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14 och därmed anvisa 
Lokalförsörjningsnämnden 246 900 000 kronor, under förutsättning att 
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 284 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna ytterligare 56 900 000 kronor utöver de 190 000 000 kronor som 
ingår i Borås Stads investeringsbudget 2022 avseende ombyggnad av 
Särlaskolan 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14 och därmed anvisa 
Lokalförsörjningsnämnden 246 900 000 kronor, under förutsättning att 
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.     

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad behöver utöka antalet platser för 7-9 elever. Särlaskolan planerar 
därför att byggas om till en modern skola för ca 500 elever. Projektet kommer 
att utföras i två etapper pga. kvarsittande verksamhet. Projektet ingår i Borås 
Stads investeringsbudget 2022 med 190 000 000 kronor men beräknas till 
246 900 000 kronor, vilket innebär att Kommunfullmäktige behöver godkänna 
ytterligare 56 900 000 kronor. 

Ökningen beror på att det efter förstudien skett stora förändringar i omvärlden 
vilket lett till ökat prisläge inom branschen samt en högre indextakt. I det ökade 
anslaget finns även en bedömd riskpeng medräknad för att bland annat täcka 
eventuella indexökningar under byggtiden. Projektet byggs nu inom befintlig 
detaljplan vilket inneburit byggtekniskt utmanande moment och fördyrande 
konstruktionslösningar. Tidigare ambition med att behålla delar av befintliga 
installationer har konstaterats ej lämplig och dessa byts nu i dess helhet. 
Kostnader för mark och rivning var underskattade. Projektet har också tillförts 
ytterligare kvalitetshöjande funktioner. Åtgärder behöver genomföras för att 
skapa den säkerhetshöjande och attraktiva utemiljön mot Ramnasjön. 
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 20 747 kronor och beräknas 
innebära ökade drifts- och kapitalkostnader med ca. 11,9 miljoner kronor.  
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Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan Särlaskolan ombyggnation 7-9 från

Lokalförsörjningsnämnden
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§ 148 Dnr KS 2022-00464 2.6.1.2 

Förhyrning av Armbåga 1, Armbågavägen 3 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 115, B 2734) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
Ärendet återremitteras med hänvisning till att ärendet behöver kompletteras 
med en bredare analys av vilka kostnader och vilken eventuell nytta det medför 
för vårdtagarna att verksamheten behålls i egen regi istället för att den utförs av 
någon annan.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 285 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag avseende Armbåga 1 , 
Armbågavägen 3 för en avtalsperiod på 10 år, preliminärt fr om 2023-06-01 och 
med en årlig hyreskostnad på ca 1 172 900 kronor. 

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: 
Avslå Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för ersättning till Klintesgatan 
20 B och Kvibergsgatan 17. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 
Behov föreligger för resursgruppen att flytta ur lokalerna på Klintessväng 8 
efter erhållen 6:6A. Önskemålet ifrån verksamheten är att slå ihop delar av 
Klintessväng 8 och Våglängdsgatan 153 då det inte går att uppnå rätt standard i 
nuvarande ytor samt detta förslag ger en effektivisering för verksamheten. Det 
nya avtalet på Armbågavägen 3 är på 10 år, ytan är ca 740 kvm och hyran 
beräknas till 1 585 kr/kvm. 

Verksamheten står för inköp av maskiner, dess underhåll och serviceavtal. 
Fastighetsägaren tillhandahåller 10st laddstationer som delas mellan 
hyresgästerna i huset.  
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Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, ritning samt avtalsförslag, 2022-05-17
2. Vård- och äldrenämndens beslut 2022-06-14

Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar: ”att ärendet 
återremitteras med hänvisning till att ärendet behöver kompletteras med en 
bredare analys av vilka kostnader och vilken eventuell nytta det medför för 
vårdtagarna att verksamheten behålls i egen regi istället för att den utförs av 
någon annan”, se bilaga. 

Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen.” 

Kommunallagen kap. 5 § 50 
Ett ärende ska återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare 
återremitterats på begäran av en minoritet. 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som 
begärt återremittering. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 

23



§ 149 Dnr KS 2022-00463 2.6.1.2 

Samlokalisering hemtjänst Vård- och 
äldreförvaltningen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 116, B 2746) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
Att ärendet återremitteras med hänvisning till att ärendet behöver kompletteras 
med en bredare analys med information om beslutets påverkan på restider, 
samt nytta för vårdtagaren och verksamheten.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 286 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag för samlokalisering 
hemtjänst under förutsättning att Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslaget. 

I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD).     

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6. I verksamhetens lokalbehovsplan 
2023–2025 har även angivits behov av samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, 
Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 för att skapa ett effektivare och mer 
kvalitativt arbetssätt. Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående 
adresserna att avflyttas. Avtalsförslaget på adressen Armbågavägen 3 har en 
hyrestid på 10 år. Ytan är ca 1 852 kvm med en hyra på 1 634 kr/kvm. 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, avtalsförslag och ritning, 2022-05-17

Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen: ”Att ärendet återremitteras med hänvisning till att ärendet 
behöver kompletteras med en bredare analys med information om beslutets 
påverkan på restider, samt nytta för vårdtagaren och verksamheten.” 
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Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen.” 

Kommunallagen kap. 5 § 50 
Ett ärende ska återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare 
återremitterats på begäran av en minoritet. 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som 
begärt återremittering. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
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§ 150 Dnr KS 2020-00458 2.6.1.1 

Förändrat hyresavtal för inhyrning av förskolelokal på 
Kronängsparkens förskola 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 117, B 2758) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förändrat 
hyresavtal/tilläggsavtal för inhyrning av förskolelokal Kronängsparken under 
förutsättning att även Förskolenämnden godkänner detsamma. 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 288 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förändrat 
hyresavtal/tilläggsavtal för inhyrning av förskolelokal Kronängsparken under 
förutsättning att även Förskolenämnden godkänner detsamma. 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-18 att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 
Kronängsparken för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en avtalstid 
på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 657 779 kronor. Förskolelokalen 
beräknades ha plats för 120 barn och en lokalyta på 1 310 m2.  
I maj 2021 tecknades ett hyresavtal mellan Borås Stad och AB Bostäder i Borås 
med en avtalstid på 30 år från tillträdesdatum. 

Förskolenämnden beslutade 2022-02-28 att framföra önskemål till 
Kommunfullmäktige att häva detta beslut avseende förskola för 120 barn och i 
samband med detta beslut fatta ett nytt beslut om en förskola för 60 barn på 
samma lokalisering. Skälet till Förskolenämndens önskemål beror på att 
befolkningsprognosen för åldersgruppen 0-5 år räknats ner för området samt 
att den planerade inhägnade gården i direkt anslutning till förskolan inte 
bedöms vara tillräcklig. I den ursprungliga planen avsågs den närliggande 
parken fungera som en förlängning av förskolegården vilket Förskolenämnden 
när projektet framskridit inte anser vara ändamålsenligt. 
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Förskolenämnden framför även i beslutet önskemål om att det inte sker en 
minskning av tillagningsköket vid byggnationen. Skälet är att köket då även kan 
ombesörja portioner till andra förskolor med mottagningskök i området som 
idag erhåller sina portioner från grundskolekök. Förskoleförvaltningen har även 
stämt av detta med grundskoleförvaltningens kostorganisation eftersom 
förskolans kost för närvarande tillhör denna organisation. 

AB Bostäder har tagit fram nya ritningar och beräkningar utifrån dessa behov 
samt översänt ett tilläggsavtal till Lokalförsörjningsnämnden som omfattar en 
preliminär yta för 60 barn på 683 m2, avtalstid 30 år och en preliminär 
hyresnivå på 2 331 186 kr/år. Ytorna och beräknad ny hyra är preliminära och 
fastställs i projekteringen. Med de rådande omständigheterna i världen och inte 
minst kriget mellan Ryssland och Ukraina är beräkningarna för kostnadsbilden 
en dagsbedömning per 2022-06-07. Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2022-
06-14 att godkänna tilläggsavtalet under förutsättning att Kommunstyrelsen och
Förskolenämnden godkänner detsamma.

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden, 2022-06-14
2. Förskolenämndens beslut om Kronängsparkens förskola, 2022-02-28
3. Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-18  § 58 Kronängsparkens förskola
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§ 151 Dnr KS 2021-00183 1.2.4.0 

Utredning av hur Borås Stads budget och 
koldioxidbudget kan sammankopplas (Budgetuppdrag 
2021) 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 118, B 2797) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

I beslutet deltar inte Lennart Andreasson (V), Peter Lund (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V).      

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 292 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Informationen läggs till handlingarna. 

I beslutet deltar inte Stefan Lindborg (V).     

Sammanfattning av ärendet 
Stadsledningskansliet fick i uppdrag att utreda hur Borås Stads budget och 
koldioxidbudget kan sammankopplas. För att driva arbetet med Borås Stads 
koldioxidbudget finns en förvaltningsövergripande klimatkommitté. 
Klimatkommittén har kompetenser inom både klimat och ekonomi och har 
arbetet med uppdraget gemensamt. Uppdraget kan genomföras på olika sätt. 
Det traditionella sättet skulle vara att lägga in ett avsnitt om klimatarbetet i 
budget, men vi tror det har väldigt liten effekt. En annan lösning som har 
diskuterats är att beräkna klimatutsläppen för alla kommunens kostnader. Detta 
är inte möjligt i dagsläget, men vi kommer testa att beräkna klimatutsläppen för 
alla inköp, vilket är en mindre del av kommunens kostnader. 

Koldioxidbudgeten är idag kopplat till budgeten genom att uppföljningen av 
koldioxidbudgeten sker inför arbetet med den ekonomiska budgeten. Det 
betyder att politiken har ett bra underlag för att intensifiera arbetet med 
klimatfrågor om det behövs. 

Framöver kommer även investeringsbudgeten kopplas till koldioxidbudgeten 
och till Energi- och klimatstrategin. Bygg och entreprenad står för en stor del av 
kommunkoncernens koldioxidutsläpp och det är därför nödvändigt att bygga 
klimatsmart. Vi kommer därför markera i investeringsbudgeten vilka projekt 
som byggs på ett klimatsmart sätt eller som stödjer en övergång till ett 
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klimatsmart samhälle. Dessa projekt kallas för gröna projekt och kommer ingå i 
vår portfölj med gröna tillgångar. I arbetet kommer vi ta fram ett eget ramverk 
för vad som är en grön investering. Kommuninvests har ett ramverk för gröna 
lån som bygger på att många ska kunna få ett grönt lån, det handlar därför inte 
enbart om spjutspetsprojekt utan om krav som vi ska kunna nå i alla projekt. I 
arbetet med att ta fram ett eget ramverk tog lärdom av arbetet på 
Kommuninvest, men eftersom vi inte behöver redovisa uppnådd klimateffekt 
till investerare, har vi möjlighet att förenkla ramverket och framför allt 
uppföljningen. Exempel på investeringar som är gröna är 

- Energieffektiva byggnader bygg i trä eller andra klimatsmarta material
- Avfallssystem som ökar återanvändning eller återvinningen av resurser
- Infrastruktur för hållbara transporter
- Infrastruktur för elfordon
- Energieffektivisering
- Klimatanpassning

På sikt kommer vi kunna se att de gröna tillgångarna ökar och hur stor del av 
investeringsbudgeten som är grön. Det är viktigt att förtydliga att alla 
investeringar inte kan bli gröna exempelvis investeringar i elsystemet som 
sannolikt är nödvändigt för klimatomställningen men som kan vara svåra att 
grön markera eftersom de även kan öka utsläppen av koldioxid. Som 
komplement till märkning av investering budget kommer vi fortsätta med att 
låna grönt och att eventuell ge ut en egen grön obligation. Arbetet med att 
sammankoppla koldioxidbudgeten och den ekonomiska budgeten utvecklas 
hela tiden i takt med att IT-lösningar gör det enklare att mäta och beräkna 
sambandet mellan våra utgifter och våra klimatutsläpp.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse: Utredning av hur Borås Stads budget och

koldioxidbudget kan sammankopplas (Budgetuppdrag 2021)

Yrkanden 
Stefan Lindborg (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen: ”Att 
förslaget återremitteras för att kompletteras med förslag på fler konkreta 
åtgärder som kopplar samman Borås Stads budget med koldioxidbudgeten.” 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till om ärendet ska avgöras idag 
och dels till om ärendet ska återremitteras till Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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Beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Ärendet ska avgöras idag. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Lund (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen: ”Att förslaget
återremitteras för att kompletteras med förslag på fler konkreta åtgärder som
kopplar samman Borås Stads budget med koldioxidbudgeten.”
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§ 152 Dnr KS 2021-00668 3.2.1.0 

Miljörapport 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 119, B 2800) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Miljörapporten läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 295 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Miljörapporten läggs till handlingarna.     

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har sammanställt Miljörapport 2021 för Borås 
Stad. Rapporten konstaterar att det i jämförelse med 2020 års uppföljning ser ut 
att vara en fortsatt positiv trend på många miljöområden, med några undantag.  

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport Borås Stad 2021
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§ 153 Dnr KS 2022-00496 3.2.1.0 

Klimatrapport 2022 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 120, B 2836) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att uppmana alla nämnder och kommunala bolag att göra klimatarbetet till en 
integrerad del av verksamhetens styr- och ledningssystem, i enlighet med 
gällande styrdokument. 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 296 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Att uppmana alla nämnder och kommunala bolag att göra klimatarbetet till en 
integrerad del av verksamhetens styr- och ledningssystem, i enlighet med 
gällande styrdokument. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen konstaterar att Borås Stad inte har lyckats hålla 
växthusgasutsläppen inom ramen för koldioxidbudgeten. Borås Stads 
styrdokument slår fast att klimatarbetet ingår som en självklar del i varje 
nämnds och bolags kärnverksamhet. Nämnder och bolag har, enligt Energi- 
och klimatstrategin, Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram, genomföra och 
avrapportera en handlingsplan både när det gäller minskade utsläpp av 
växthusgaser och klimatanpassning. Alla delar av Borås Stad har ett ansvar för 
att nämndens/bolagets klimatavtryck minskar i enlighet med den av 
Kommunfullmäktige beslutade koldioxidbudgeten. 

Kommunstyrelsen konstaterar att arbetssätten, enligt ovan, inte har fått fullt 
genomslag i verksamheterna. Kommunstyrelsen väntar sig tydlig prioritering, 
och tydliga resultat i nästa års klimatrapport. Som del i Borås Stads klimatarbete 
har 2021 års klimatarbete och utfall sammanfattats i en klimatrapport. 
Rapporten innehåller även en uppföljning av energi- och klimatstrategin samt 
koldioxidbudgeten. I rapporten ger klimatkommittén en bedömning av 
nuvarande klimatarbete och rekommendationer för arbetet framöver. 
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Bland slutsatserna kan nämnas att Borås och Borås Stad inte lyckas hålla 
utsläppen av växthusgaser inom koldioxidbudgetens ramar vilket minskar 
sannolikheten att nå målet om att bidra till att begränsa uppvärmningen till 1,5 
grader. Rekommendationerna i rapporten är att intensivera arbetet med 
handlingsplaner enligt energi- och klimatstrategin, att förstärka organisation för 
klimatarbetet och ökat samverkan för klimatanpassning i samhällsplaneringen.  

Beslutsunderlag 
1. Klimatrapport 2022, 31 maj 2022
2. Bilaga 1, fördjupning utsläppsstatistik
3. Bilaga 2, Sammanställning handlingsplaner
4. Bilaga 3, Rapport från CIT
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§ 154 Dnr KS 2021-00721 3.4.1.0 

Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 121, B 3042) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta Näringslivsstrategin 2022 – 2025. 

I beslutet deltar inte 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 Niklas Hallberg (SD).  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 297 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Anta Näringslivsstrategin 2022 – 2025.  

I beslutet deltar inte Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD).     

Sammanfattning av ärendet 
Ett starkt näringsliv – en framgångsrik stad 
Näringslivsstrategin för Borås Stad beskriver hur staden arbetar för att skapa 
bästa möjliga förutsättningar för entreprenörskap och för företag av olika slag 
att starta, växa och etablera sig i vår kommun. För Borås är ett starkt och 
framgångsrikt näringsliv en förutsättning för att kunna växa, utvecklas som 
kommun och för att kunna förverkliga vår vision. 

Borås framtid hänger intimt samman med hur näringslivet i staden utvecklas. 
Med fler och framgångsrikare företag ökar antalet jobb, ökar lönerna och färre 
personer hamnar i arbetslöshet och utanförskap. För Borås Stad innebär detta 
ökade inkomster i form av skatter och minskade kostnader orsakade av brist på 
försörjning och utanförskap. Med fler företag, som i allt högre grad arbetar för 
hållbarhet i såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt hänseende, ökar 
näringslivets uthållighet och bidrag till en resilient och långsiktigt hållbar 
utveckling i hela kommunen. I arbetet med att utveckla företagen i mer hållbar 
riktning är kommunens koldioxidbudget, Agenda 2030 och övriga hållbarhets-
relaterade styrdokument viktiga att bygga vidare på i näringslivsarbetet. Strategi 
för Borås Stads näringslivsarbete baseras på Borås Vision och bygger vidare på 
de olika planer och andra dokument som redan har tagits fram för utvecklingen 
av vår stad. 
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Strategin fokuserar på områden där Borås Stad har störst möjlighet att ha en 
positiv påverkan på näringslivets utveckling. Strategin har också tagit stort 
intryck av de önskemål och förslag som företagen under de senaste åren 
framfört vid en rad olika typer av möten mellan staden och näringslivet. Ett 
antal andra städer och kommuners motsvarande dokument har använts som 
inspiration. De sju viktigaste strategierna för att stödja näringslivets utveckling i 
Borås är: 
1. Samverkan och dialog
2. Stimulera och stödja företagen
3. Branschnätverk och kluster stärker konkurrenskraft och företag
4. Kompetensförsörjning med spets och bredd
5. Attraktiv levande stad
6. Sammanhållen tillväxtprocess vid ny- och ometablering
7. Konkurrenskraftig fysisk handel

En strategi blir inte framgångsrik förrän den omsätts i handling. För att uppnå 
de önskade positiva effekterna måste dels Borås Stad samverka med företag och 
företagsföreningar i Borås, dels måste Borås Stad samarbeta effektivt inom sin 
egen organisation. Alla kommunens förvaltningar och bolag behöver bidra, var 
och en med sitt bidrag. Men inte ens detta är tillräckligt. Även föreningslivet, 
akademin och medborgarna måste alla bidra, var och en på sitt sätt och efter 
sina förutsättningar. I Borås kallar vi detta synsätt för ”Penta-helix”, ett fem-
flätat rep som ger oss den styrka och uthållighet som vi behöver för att lyckas 
bygga framtidens Borås och uppnå vår gemensamma vision.  

Beslutsunderlag 
1. Näringslivsstrategi
2. Remissammanställning

Yrkanden 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen: ”Att 
återremittera Näringslivsstrategin 2022 – 2025, för ett större beaktande av 
inkomna remissyttranden från Förskolenämnden, Grundskolenämnden, samt 
Borås Näringsliv.” 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

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

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

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

Kommunallagen kap. 5 § 50 
Ett ärende ska återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de 
närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare 
återremitterats på begäran av en minoritet. 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som 
begärt återremittering. 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 3. 
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§ 155 Dnr KS 2019-00724 1.1.1.1 

Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Utred 
behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom 
äldrevården 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 122, B 3076) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 52 röster mot 20, 1 frånvarande: 
Motionen anses vara besvarad. 
Kommunstyrelsen konstaterar att motionären tar upp en angelägen fråga. 
Förebyggande hälsoarbete är en del av Vård- och äldrenämndens 
grunduppdrag, och i detta ingår att anpassa boenden till ett varmare klimat med 
ökad risk för värmeböljor. Redan idag pågår aktivt arbete inom Vård- och 
äldrenämndens verksamheter, med att förhindra att brukare och patienter tar 
skada av värme.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 281 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen anses vara besvarad. 
Kommunstyrelsen konstaterar att motionären tar upp en angelägen fråga. 
Förebyggande hälsoarbete är en del av Vård- och äldrenämndens 
grunduppdrag, och i detta ingår att anpassa boenden till ett varmare klimat med 
ökad risk för värmeböljor. Redan idag pågår aktivt arbete inom Vård- och 
äldrenämndens verksamheter, med att förhindra att brukare och patienter tar 
skada av värme. 

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: Att 
bifalla motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Gunnar Comén har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-22 
lämnat in förslaget att utreda behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom 
äldrevården. 

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden samt 
Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 
besvara motionen.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Lars-Gunnar Comén (M): Utred behovet av tillgång till

klimatanpassade rum inom äldrevården
2. Yttrande Vård- och äldrenämnden 2022-04-19
3. Yttrande Lokalförsörjningsnämnden 2022-04-19

Yrkanden 
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 vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 

Omröstningsresultat  
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 4. 
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§ 156 Dnr KS 2020-00774 1.1.1.1 

Svar på motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas 
Exner (SD): En hållbar fordonsstrategi 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 123, B 3091) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
Motionen avslås. 

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 Niklas Hallberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-20, § 270 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen avslås. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Motionen bifalles.     

Sammanfattning av ärendet 
Kristian Silbvers och Andreas Exner har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-10-15 lämnat in förslaget att en hållbar fordonsstrategi för 
Borås Stad ska utarbetas. Strategin ska peka ut riktningen för hur Borås Stads 
fordonsanskaffning, – ägande och –användande kan ske på ett hållbart sätt med 
helhetsperspektiv. 

Intentionen med motionen är god och ligger i linje med Borås Stads 
hållbarhetsambitioner. Borås Stad har redan idag styrdokument och mål som 
pekar ut riktningar och prioriteringar samt arbetssätt som gör att motionens 
intention uppfylls. Ett nytt styrdokument skulle antagligen inte leda till nya 
arbetssätt och mer hållbara val jämfört med idag.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD): En hållbar

fordonsstrategi, 2020-10-14

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

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

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen.” 

Omröstningsresultat  
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 5. 
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§ 157 Dnr KS 2020-00775 1.1.1.1 

Svar på motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska 
aktiviteten hos unga 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 124, B 3100) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i 
samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska 
aktiviteten hos fler gymnasieungdomar i Borås Stad.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 223 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Att bifalla motionen.      

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-14 
lämnat in motionen att öka den fysiska aktiviteten hos unga. Motionärerna 
föreslår att: 
- uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man

i samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska
aktiviteten hos fler gymnasieungdomar i Borås Stad.

Motionen har skickats på remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
samt Fritids och folkhälsonämnden. 
- Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att

avstyrka motionen.

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att tillstyrka 
motionen.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska aktiviteten hos unga
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar
3. Fritid- och folkhälsonämndens remissvar
4. Rättighetsanalysen i sin helhet

Yrkande 
Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 158 Dnr KS 2020-00868 1.1.1.1 

Svar på motion av Monica Hermansson-Friedman (M) 
och Annette Carlson (M): Låt fler använda 
skolbussarna 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 125, B 3124) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att låta fler åka med 
skolbussarna i enlighet med motionens intentioner.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09, § 204 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalles.     

Sammanfattning av ärendet 
Monica Hermansson-Friedman (M) Annette Carlson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-24 lämnat in förslag att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att låta fler åka med skolbussarna i 
enlighet med motionens intentioner. 

Motionärerna anser att, för att kunna hålla landsbygden levande är utökade 
pendlingsmöjligheter viktiga. Därför måste kollektivtrafiken prioriteras ute på 
landsbygden och i dess tätorter. Framförallt är välfungerande skolbussar 
nödvändiga för att även barnfamiljer ska kunna bosätta sig på landsbygden. 
Dock används inte skolbussarna till sin fulla kapacitet. Motionärerna vill därför 
att fler ska få åka med skolbussarna. Idag är skolbussarna sällan fullbelagda på 
de flesta turer. Därför vill de att även andra resenärer ska kunna använda sig av 
skolbussarna. Motionärerna anser att det finns stora miljömässiga och 
ekonomiska vinningar att göra på att använda skolbussarna till fler ändamål 
som även gynnar de övriga boende på landsbygden. 

Med hänvisning till ovanstående förslår motionärerna Kommunfullmäktige 
besluta att: Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att låta fler åka 
med skolbussarna i enlighet med motionens intentioner. Att samordna skol-
skjutstrafik för grundskolan med ordinarie linjetrafik i enlighet med motionen 
har varit ett uppdrag i Västra Götalandsregionens Trafikförsörjningsprogram 
under flera omgångar och tjänstemännen inom delregionalt kollektivtrafikråd 
Sjuhärad har samverkat i frågan. 

Kommuner kan idag göra tillköp av extra trafik om de önskar och nyttja 
Västtrafik för att upphandla skolskjutstrafik. Skolskjutstrafiken kan vara öppen, 
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dvs att allmänheten kan resa med linjerna med giltiga färdbevis, eller stängd, då 
det endast är skolelever som kan resa med trafiken. Kommunallagen tillåter 
dock inte att kommuner på egen hand handlar upp och bedriver öppna skol-
linjer. Vid upphandling av skolskjutstrafik i egen regi av kommunerna behöver 
denna därmed alltid vara stängd för allmänheten. I Borås drivs skolskjuts-
trafiken i egen regi och den är därför stängd för andra resenärer.  
Med en utveckling där flera kommuner väljer att handla upp öppen skol-
skjutstrafik via Västtrafik skulle tillgängligheten och resurseffektiviteten i 
samhället kunna öka. Det finns samtidigt flera parametrar och aspekter av 
skolskjutstrafik där kommunala och regionala incitament för att upphandla 
öppen eller stängd trafik kan skilja sig åt. I närtid finns det exempel på att 
kommuner både väljer att handla upp öppen och stängd skolskjutstrafik via 
Västtrafik respektive i egen regi. 

Under våren 2022 så planeras nya uppdrag att utreda frågor och utvecklings-
möjligheter kopplat till skolskjutstrafik att lyftas i Västra Götalandsregionens 
Kollektivtrafiknämnd.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Monica Hermansson-Friedman (M) och Annette Carlson (M):

Låt fler använda skolbussarna, 2020-11-19
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§ 159 Dnr KS 2021-00424 1.1.1.1 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa 
Berglund (KD): Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev 
och vårdnadshavare 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 126, B 3127) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 57 röster mot 16: 
Avslå motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Gunilla Christoffersson (KD), Lisa Berglund (KD), 
Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD) till 
förmån för 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 Niklas Hallberg (SD) mot beslutet.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-23, § 222 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Avslå motionen. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt yrkande 
att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.        

Sammanfattning av ärendet 
Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-04-28 lämnat förslaget att införa ansvarskontrakt mellan 
skola, elev och vårdnadshavare. Ett ansvarskontrakt beskriver vad som är 
elevens ansvar och vad som är vårdnadshavarens respektive skolans ansvar för 
att möjliggöra en lyckad skolgång. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse, 
trivsel och trygghet. 
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Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, som båda avslår motionen. Båda nämnderna 
hänvisar till skollagens 4 kap. Där regleras elevers inflytande över utbildningen. 
Elever ska ges inflytande över utbildningen utifrån ålder och mognad. I samma 
kapitel framgår även att vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet att ha inflytande 
och det ska finnas forum för samråd. Vårdnadshavarens inflytande över 
utbildning i gymnasieskolan nämns inte. Anledningen till det bedöms vara att 
eleven blir myndig under gymnasiestudierna. Elevens och skolans ansvar 
tydliggörs i skolans styrdokument och det bedöms inte vara nödvändigt att 
upprätta kontrakt som tydliggör ansvaret ytterligare. 

Malmö och Stockholm har valt att inte införa Ansvarskontrakt. Göteborgs Stad 
håller på att införa ett Förväntans dokument. Dokumentet är framtaget genom 
en omfattande dialogprocess med vårdnadshavare, elever, lärare. Dialogerna har 
utgått från ”vad kännetecknar god samverkan”. Dokumentet skrivs inte under, 
därför är det inte något kontrakt, utan ett underlag för dialog. 

Inom Borås Stad finns insatser för föräldraskap och inom Socialt hållbart Borås 
och aktuellt målområde finns planer för utökat föräldraskapsstöd. Svarande 
nämnder hänvisar även till nationella strategin för stärkt föräldraskapsstöd. I 
strategin framgår det att förskola och skola ska skapa bästa möjliga 
förutsättningar för barn och elevers lärande och utveckling. Det är bättre att 
utgå ifrån tillit och inställningen att skapa professionella goda relationer än 
kontrakt där man försöker reglera ansvar. Ett ansvarskontrakt kan svårligen 
fånga helheten i det som har betydelse i relationerna mellan elever, 
vårdnadshavare och skolan.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss – Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund (KD): Inför

ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare
2. GRN remissvar
3. GVUN remissvar

Yrkanden 
Lisa Berglund (KD) och Andreas Exner (SD) 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. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen.” 

Omröstningsresultat  
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 6. 
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§ 160 Dnr KS 2021-00443 1.1.1.1 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): Samordnare mot antisemitism i skolan 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 127, B 3174) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
Motionen anses 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), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Niklas Hallberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 248 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Motionen tillstyrks.    

Sammanfattning av ärendet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-05-05 lämnat in förslaget att inrätta en kommunal 
samordnare mot antisemitism i skolan. De antisemitiska strömningarna har 
tilltagit i styrka de senaste decennierna på den europeiska kontinenten men även 
markant i Sverige. Hösten 2019 ingick Malmö stad och Judiska Församlingen 
Malmö en samverkansöverenskommelse om att motarbeta antisemitism och 
stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmö. Som ett led i detta arbete 
tillsattes en samordnare mot antisemitism i skolan. Motionen har skickats på 
remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, som alla tre avstyrker motionen. 

Det framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) vilka 
åtgärder som förskolorna, skolorna och fritidshemmen ska arbeta med på ett 
förebyggande och främjande plan. Exempelvis innehåller skollagen 
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bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och förhindra 
kränkande behandling samt om plan mot kränkande behandling. Borås stads 
utbildningsverksamhet ska arbeta systematiskt mot kränkande behandling och 
diskriminering samt värdegrundsarbete med stöd av förvaltningarna. 
Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag att anordna resor för högstadieelever 
till Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering mot de nationella 
minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar av 
värdegrundsarbetet. 

Svarande nämnder menar att kommunen har funktioner tillsatta som har till 
uppgift att bevaka den här typen av frågor samt ge förslag på och samordna 
aktiviteter inom staden. Borås Stad har en MR-strateg och projektledare på 
Stadsledningskansliet samt samordnare på Arbetslivsförvaltningen för 
minoritetsfrågor. Borås Stad ska värna alla minoriteters rättigheter. 
Kommunstyrelsen delar svarande nämnders uppfattning och anser motionen 
besvarad.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): Samordnare mot

antisemitism i skolan
2. Förskolenämnden remissvar
3. Grundskolenämndens remissvar
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) 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 vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen.” 

Omröstningsresultat  
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 7.  
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§ 161 Dnr KS 2021-00581 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta 
Bergman (M) och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i 
samverkan med näringslivet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 128, B 3200) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Motionen avslås. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Jonas Garmarp (M), Pirita 
Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist 
(M), Annette Carlson (M), Mattias Karlsson (M), Marie Fridén (M), Annette 
Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Gunilla Christoffersson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 254 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen avslås. 

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: 
Motionen bifalls.   

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman(M) och Jonas Garmarp (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-22 lämnat in förslaget att 
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att presentera en modell för hur man – med 
inspiration av de kommuner som nämns i motionen – i samverkan med 
näringslivet kan få fram meningsfulla feriejobb. Motionen har skickats på 
remiss till Arbetslivsnämnden som avstyrker motionen med följande 
motivering. Efter kontakt med de kommuner som motionen hänvisar till 
beslutar Arbetslivsnämnden att avstyrka motionen. Dels av anledningen att 
situationen för att anordna platser i stadens verksamheter ändrats sedan 2021, 
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samt av anledningen att anordna ferieplatser i näringslivet kan bli 
kostnadsdrivande. 

För att anordna subventionerade feriejobb i näringslivet, måste alla företag i 
kommunen likabehandlas och ges möjlighet att anställa ungdomar. 
De kommuner som ger näringslivet möjlighet att anställa unga, subventionerar 
anställningen med en bestämd summa, och låter företagen själva ta in 
ungdomar så länge de är folkbokförda i kommunen och tillhör aktuell 
åldersgrupp. Detta gör att det blir risk att staden skulle subventionera jobb som 
företagen själva skulle anställa till oavsett subvention. Då situationen inför 
sommaren 2022 med stor sannolikhet inte kommer likna den 2021 med 
omfattande restriktioner, ser det ut som att de 1746 ungdomar som sökt 
feriejobb kommer att kunna erbjudas feriejobb i stadens verksamheter, 
kommunala bolag samt i föreningslivet. Arbetslivsnämnden fortsätter även att 
satsa på entreprenörskap och har upphandlat ferieentreprenör som ett alternativ 
till feriejobben, samt satsat extra mycket på att göra det attraktivt med ett 
startkapital på 3000 kr/per entreprenör.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman (M) och Jonas Garmarp

(M): Fler feriejobb i samverkan med näringslivet
2. Yttrande över motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet från

Arbetslivsnämnden

Yrkanden 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

Mattias Danielsson (C) 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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