
Plats och tid Borås Kongress, Akademiplatsen 2, torsdagen den 21 januari 2021 kl 18:00-23:15 

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

Beslutande via Teams 

Per Carlsson (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), Therése Björklund (S), Mohammed 
Kossir (S), Abdullahi Warsame (S), Malin Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), 
Lars-Åke Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Jessica Eng-Strömberg (S), Gun-Britt Persson (S), 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), Anna-Karin Gunnarsson (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), Jolly 
Bou Rahal (M), Nils-Åke Björklund (M), 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 Sara Andersson (S) - Emina Beganovic (S) via Teams
För Robert Sandberg (S)  - Andreas Ekström (S) via Teams
För Else-Marie Lindgren (KD) - Valéria Kant (KD) via Teams
För Björn Qvarnström (SD) - Maria Lindgren (SD) via Teams
För Stefan Lindborg (V)  - Tommy Josefsson (V), jäv § 12, via Teams
För Jolly Bou Rahal (M)  - Annette Nordström (M), jäv § 12, via Teams

Närvarande ersättare via Teams 
Eva Axell (S), Leif Grahn (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, Soroush Rezai (L), Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Göran Larsson 
(MP), Tim Gahnström (MP), Annette Nordström (M), Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Mattias Karlsson 
(M), Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Mikael Wickberg (M), Niklas 
Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD), Valter Kotsalainen (SD), Mark Warnberg (SD), Björn Malmquist (SD), 
Tommy Josefsson (V) och Peter Lund (V). 
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Sven Wergård (KD) anländer till sammanträdet kl 18:40. 
 
Paulina Hanafi lämnar sammanträdet kl 19:00. 
 
Peter Lund (V) lämnar sammanträdet kl 22:10. 
 
Övriga 
Fredrik Nilströmmer   it-strateg 
Jon Hjärne    tjänsteförvaltare Ciceron 
Karin Adamsson    stadsjurist 
Anna Enochsson    stadsjurist 
Carl Morberg    kommunsekreterare 
  
Justeringens plats och tid Stadshuset, Borås kl 12:30-13:00 
 
Tillkännagivande av Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 januari 2021 
protokoll  

 
 

  

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-23 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

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

 

Inledning 
Sammanträdet inleds med att Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) 
ger Kommunfullmäktige en redovisning angående Coronapandemin. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) tillkännager att ärendena 
nr 14 och 18 debatteras samtidigt men beslutas var för sig. 
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§ 1   

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, torsdagen den 28 januari klockan 12:30.     
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§ 2   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige ajournerar sammanträdet kl 22:20-22:25.      
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§ 3   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet ärende som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 
 
2020-12-15 Länsstyrelsens beslut 2020-12-15 att utse Anna-Karin 

Gunnarsson (MP) till ny ledamot samt Tim Gahnström (MP) till 
ny ersättare i Kommunfullmäktige från och med den 10 
december 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

 Dnr 2020-00886 1.1.1.2     
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§ 4 Dnr KS 2020-00929 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ernad Suntic (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Nuvarande ersättare Bratica Lazovic (S) väljs till ledamot i Sociala 
omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Kent Hedberg (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med den 
31 december 2022. 
 
Terese Bäckström (S) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden 
till och med den 31 december 2022. 
 
Jemima Andersson (S) väljs till ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Maria Hyllstam (MP) väljs till andre vice ordförande och ledamot Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Niklas Arvidsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som förste vice ordförande 
och ledamot i styrelsen för Borås Stadshus AB. 
 
Hans Gustavsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Borås Stadshus AB. 
 
Per-Jonas Carlsson (KD) väljs till förste vice ordförande och ledamot i styrelsen 
för Borås Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Niklas Arvidsson (KD) väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB till 
och med 2022 års verksamhet. 
 
Nuvarande ersättare Lars-Erik Johansson (SD) väljs till ledamot i Miljö- och 
konsumentnämnden till och med den 31 december 2022.        
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§ 5   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen och frågorna får ställas. 

Svaren på frågorna läggs till handlingarna.             

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

 

2020-00974 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) om Borås Stads samarbete med 
Yancheng 
Interpellationen får ställas. 

 

2020-00921 

Fråga av Anders Alftberg (SD) till Per Carlsson (S) ordförande 
för Grundskolenämnden om särskild undervisningsgrupp 
Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) svarar på Anders Alftbergs 
(SD) fråga. 

 

2021-00044 

Fråga av Annette Carlson (M) till kommunalrådet Tom 
Andersson (MP): När kommer kommunalrådet svara på vår 
motion, Belysning som trygghetsskapande åtgärd? 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på kommunalrådet Annette 
Carlsons (M) fråga. 
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§ 6 Dnr KS 2020-00710 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalrådet Anna Svalander (L) om effekterna av 
skolbyten 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 1, sid B 1) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har avgivit svar på rubricerad 
interpellation.      

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Stefan Lindborg (V): Om effekterna av skolbyten.    
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§ 7 Dnr KS 2020-00528 1.1.1.1 

Svar på interpellation från Niklas Arvidsson (KD) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): Vilka 
åtgärder ledde Lägesbild Norrby till? 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 2, sid B 6) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.            

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

Beslutsunderlag 
1. Interpellation från Niklas Arvidsson (KD): Vilka åtgärder ledde Lägesbild 

Norrby till?      
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§ 8 Dnr KS 2016-00653 732 

Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till 
kommunalråd Ylva Lengberg (S) om LOV i Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 3, sid B 11) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.              

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) har avgivit svar på rubricerad interpellation.    

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Annette Carlson (M) om LOV i Borås.  
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§ 9 Dnr KS 2020-00748 2.1.4.0 

Revidering av arkivregler  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 4, sid B 15) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa Borås Stads arkivregler.             

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 490 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa Borås Stads arkivregler.             

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stads arkivregler ska revideras under 2020. Stadsarkivet har gått igenom 
reglerna och gjort bedömningen att det inte behöver ändras utan kan fastställas 
på nytt.   

Under hösten 2019 kom betänkandet Härifrån till evigheten- en långsiktig 
arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) från 
Arkivutredningen. Betänkandet har varit ute på remiss, men det finns ingen 
proposition lagd utifrån betänkandet. Skulle det komma en ändring i Arkivlagen 
innan det är dags för nästa revidering kommer givetvis reglerna att tas upp igen 
för eventuella ändringar.  

Reglerna har inte remitterats till nämnder eller bolag då det inte är några 
förändringar föreslagna i reglerna. Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige att fastställa Borås Stads arkivregler att gälla för ytterligare 
fyra år.  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Borås Stads Arkivregler 
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§ 10 Dnr KS 2020-00668 3.6.7.2 

Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för 
renoveringar och förändringar av Ymergården 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 5, sid B 21) 

Kommunfullmäktiges beslut 
IK Ymer beviljas ett anläggningslån på 3 120 000 kronor för renovering av 
klubbstugan Ymergården vilket motsvarar 40% av investeringen på 7 800 000 
kronor. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet. 
En förutsättning är att föreningens finansieringsplan infrias.      

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26, § 408 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

IK Ymer beviljas ett anläggningslån på 3 120 000 kronor för renovering av 
klubbstugan Ymergården vilket motsvarar 40% av investeringen på 7 800 000 
kronor. Föreningen har två år på sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet. 
En förutsättning är att föreningens finansieringsplan infrias.      

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 
anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 
föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 
genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 
Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att 
ur ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar 
som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån.  

Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 
gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. Processen är normalt 
att Fritids- och folkhälsonämnden inkommer med prioriterade förslag till 
anläggningslån i god tid före Kommunstyrelsens arbete med nästkommande års 
budget för att ge ett slutgiltigt besked i samband med budgetbeslutet i KF i 
november.  

I år har det tidigare kommit in en ansökan från Borås GIF om anläggningslån 
som Kommunfullmäktige beviljade 2020-09-24. I ett senare skede har det 
kommit in en ansökan från IK Ymer som Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar att ställa sig positiv till. Ansökan om anläggningslån avser renovering 
av klubbstugan Ymergården. Nämnden föreslår ett anläggningslån på 3 120 000 
kr vilket motsvarar 40% av investeringen på 7 800 000 kr.  
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Nämnden anför att Ymergården är ett gammalt klubbhus, den äldsta delen 
uppfördes på 1930-talet. Sedan dess har klubbstugan byggts till och från i flera 
omgångar. Föreningen vill nu totalrenovera omklädningsrum på plan 1 med 
bland annat en ny entré och förbättrad tillgänglighet. Vidare ansluta sig till 
kommunalt vatten och avlopp, göra energiinvesteringar och effektiviseringar i 
form av solceller, förbättra arbetsmiljön för de anställda, en ny huvudentré för 
att öka tillgängligheten samt bygga om den äldre delen av byggnaden för enklare 
övernattning i samband med tävlingar och lägerverksamhet. Föreningens 
ambition med renoveringen av Ymergården kommer att tillföra Ymerområdet 
inklusive skidstadion stora värden för medlemmar och besökare till området. På 
Ymergården skapas ändamålsenliga omklädningsutrymmen och övernattnings-
möjligheter, vilket kommer att ge positiva effekter för andra föreningar att 
förlägga verksamhet till området. Här finns också möjligheter till nya intäkter 
för föreningen. 

Kommunstyrelsens förslag till anläggningslån 2020 kommer i och med detta 
ärende att uppgå till sammanlagt 4,2 mnkr. Det är avsevärt lägre än beviljande 
av anläggningslån under 2019 som hamnade på 13,9 mnkr. Inriktningen är att 
beviljande av anläggningslån skall ligga på ca 2 - 3 mnkr per år i genomsnitt.  

Flertalet år har denna nivå kunnat hållas. Kommunstyrelsen vill i 
sammanhanget poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar 
kommunen till en ökad föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats 
får vi ut mycket verksamhet. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad 
driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna 
själva mestadels står för drift och skötsel.  

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 

2. Beslut från Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Ansökan om anläggningslån från IK Ymer   

 

Yrkande 
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 11 Dnr KS 2018-00915 3.1.2.0 

Exploatering av Viared västra 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 6, sid B 57) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tilldela ytterligare 40,0 miljoner kronor för anläggningsarbeten för fortsatt 
utbyggnad av Västra Viareds industriområde.   

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07, § 496 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att teckna nytt forceringsavtal med 
Viareds Industrimark AB och föreslår Kommunfullmäktige att tilldela 
ytterligare 40,0 mnkr för anläggningsarbeten för fortsatt utbyggnad av Västra 
Viareds industriområde.  

Sammanfattning av ärendet 
Iordningställande av ny verksamhetsmark inom Västra Viared har pågått sedan 
2012. Arbetet är uppdelat i tre etapper, där kommunen från början ägde marken 
inom etapp 1 och 3 medan marken inom etapp 2 ägdes av ett privat bolag, 
Viareds Industrimark AB.  

Eftersom kommunens och bolagets markarbeten till viss del behövde utföras 
parallellt, tecknades ett samarbetsavtal mellan parterna, där bl.a. tidsramar och 
turordningen för parternas respektive arbeten bestämdes. Efter arbetenas 
påbörjande ökade efterfrågan på industrimark avsevärt. Ett nytt forceringsavtal 
behöver därför träffas med bolaget. 

Tidigare har Kommunfullmäktige beslutat att tilldela Västra Viared projektet 
394,7 mnkr för att iordningställa industrimark. Nu aktuell forcering av 
flyttningen av sprängt berg med tillhörande, nödvändiga kringåtgärder, till följd 
av efterfrågan av ny industrimark om ca 10 ha, medför kostnader, som inte 
ryms i den tidigare beviljade kostnadsramen. Kostnaderna för forceringen med 
tillhörande kringarbeten beräknas uppgå till 40,0 mnkr. Trots kostnadsökning-
en, beräknas den totala kostnaden rymmas inom ramen för intäkter från 
markförsäljning, särskilt med beaktande av att ytterligare industrimark kan 
erhållas invid den planerade av- och påfarten.  

Beslutsunderlag 
1. Kartbilaga över Västra Viared 2020-11-13 
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§ 12 Dnr KS 2020-00756 1.2.4.1 

Budget 2021 för de kommunala bolagen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 7, sid B 60) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Fastställa föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella 
mål för de kommunala bolagen.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) och Jolly Bou Rahal (M) i 
handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Tommy Josefsson (V).  
För Jolly Bou Rahal (M) tjänstgör Annette Nordström (M). 
 
Reservation 
Mot besluter reserverar sig 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) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 499 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.   

 

Protokollsanteckning 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Bolagen budgeterar 2021 för en omsättning på drygt 2,3 mdkr och ett resultat 
efter finansiella poster på sammanlagt 96 miljoner kronor (mnkr). 

Bostadsbolagen budgeterar med ett förbättrat resultat för 2021 med 4 mnkr 
vilket innebär ett resultat på 43 mnkr. Stadshusbolagen försämrar budgeterat 
resultat och det totala resultatet för bolagskoncernen är 9 mnkr sämre än 
budget 2020, och 14 mnkr sämre än prognos 2020. 

Bolagen är fortsatt inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för 
investeringar på ca 1,4 mdkr under 2021. Störst investeringar budgeteras för AB 
Bostäder i Borås på 555 mnkr, Borås Energi och Miljö AB 515 mnkr och Borås 
Elnät AB 205 mnkr. 

Någon koncernsammanställd budget upprättas inte, varför angivna belopp inte 
är korrigerade för eventuella koncerninterna poster.        

 

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: 

BoråsBorås TME AB 

Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav om minus 15,5 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2021. 

Akademiplatsen AB 

Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav om minus 20,0 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2021. 

Borås Djurpark AB 

Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav om minus 10,0 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2021. 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen i enlighet med 
ovanstående förändringar. 

Kommunfullmäktige uppdrar Borås Stadshus AB att utarbeta en 
Koncernstrategi. 

Kommunfullmäktige uppmanar till en beredskap hos Borås Stadshus AB för en 
potentiell utdelning till aktieägaren Borås Stad, se bilaga. 

 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 13 Dnr KS 2020-00741 1.1.2.25 

Revidering av förbundsordning 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 8, sid B 217) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reviderad förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads 
Kommunalförbund            

Kommunstyrelsens beslut 2021-01-12, § 7 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa reviderad förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads 
Kommunalförbund            

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och 
reviderades senast 2018-02-23. Ett påpekande från revisorerna föranleder 
revidering då kommunalförbundet enligt Kommunallagen inte ska välja 
ersättare för valda revisorer, § 7. 

På samma sätt saknas skrivning gällande arkivmyndighet och detta är tillagt, 
§ 23. Ett arkivreglemente är framtaget och biläggs förbundsordningen. 

I samband med ovanstående förändringar har även övriga paragrafer gåtts 
igenom och redaktionella ändringar gjorts. Några paragrafer har flyttats och 
delats upp. Följande paragrafer har lagts till och/eller fått tillägg. 

§ 5 Organisation – tillägg 

§ 6 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer – ny 

§ 7 Revisorer - ändring 

§ 10 Plats för sammanträde/deltagande på distans - ny 

§ 11 Förbundskansli – ny 

§ 15 Budgetprocess och ekonomisk styrning - ändring 

§ 23 Arkivbildning – ny            

Beslutsunderlag 
1. Ny förbundsordning 

2. Protokollsutdrag från Direktionens möte 2020-09-18  
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§ 14 Dnr KS 2016-00817 620 

Svar på motion från Anna Svalander (L) och Anne-
Marie Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 9, sid B 228) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen är besvarad.            
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Valéria Kant (KD), Ulrik Nilsson (M), 
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), Jolly Bou Rahal (M) och Nils-Åke Björklund (M) till 
förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 349 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.            
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen är besvarad. 
Regelbundet genomföra enkätundersökningar bland skolelever om deras 
upplevda utsatthet för hederskultur år 2020 inom ramen för LUPP och därefter 
inom ramen för välfärdsbokslutet och andra lämpliga gällande enkäter som går 
ut från Borås Stad för att kunna följa effekterna av arbetet med densamma. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna har vid Kommunalfullmäktiges sammanträde den 21 december 
2016 lämnat en motion om att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i 
skolorna i Borås. Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2017 att motionen 
besvarats. 
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Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 maj 2017 beslutades efter 
votering att återremittera motionen gällande kartläggning av det hedersrelaterat 
våld och förtryck i Borås skolor med beaktande av; 

• Borås Stad ansöker om att få vara en del i den nationella kartläggningen 

• Vid framtagandet av välfärdsbokslutet tas en punkt med som handlar om hur 
unga får umgås 

• En snabbutbildning kring hedersvåld och förtryck görs av skol- och 
socialtjänstpersonal och annan personal som kan komma i kontakt med unga 
som är utsatta för hedersproblematik 
• Det tidigare framtagna materialet om hot, våld och förtryck i hederns namn 
från 2008 uppdateras. 
• En telefonlinje inrättas av Borås Stad dit unga drabbade av hedersförtryck och 
våld kan vända sig. 
 
Borås Stad har i mail till Socialstyrelsen den 23 april 2017 undersökt 
möjligheten att få vara en del av den nationella kartläggningen men fått till svar 
av Socialstyrelsen den 26 april 2017 att det inte var möjligt för enskilda städer 
att få bli en del av kartläggningen. 
 
Oaktat detta har Socialstyrelsen i april 2019 publicerat rapporten; Ett liv utan 
våld och förtryck, slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell 
kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att uppdraget att göra en nationell 
kartläggning av omfattningen i befolkningen av hedersrelaterat våld och 
förtryck i alla åldersgrupper inte varit möjlig att genomföra. Socialstyrelsen 
anger i rapporten att det är metodologiska, etiska, juridiska och tekniska orsaker 
till att det inte varit möjligt.  
 
Övriga beaktanden som motionärerna angett i motionen har omhändertagits i 
det uppdrag som Arbetslivsnämnden fått av Kommunstyrelsen 2018 att starta 
en tvärprofessionell samverkansgrupp för att arbeta fram en plan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. Det arbetet har avstannat efter att 
arbetsgruppen inte lyckats skapa den samverkansplan som Arbetslivsnämnden 
och förvaltningen avsett. Förvaltningen har hemställt om politisk vägledning i 
fråga om framtagande av planen. Arbetet försvårades dessutom av att 
koordinatorn för hedersrelaterat våld och förtryck avslutade sin anställning vid 
Arbetslivsförvaltningen.  
 
Eftersom den nationella kartläggningen av hedersrelaterat våld och förtryck inte 
gått att genomföra, är motionärernas motion om att kartlägga hedersrelaterade 
våld och förtryck i Borås skolor åter aktuell. En kartläggning av hedersrelaterat 
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våld och förtryck i Borås skolor är, som motionärerna anger, viktig främst 
genom att få ett underlag så det blir lättare att genomföra rätt sorts åtgärder. 
 
Det som bör beaktas är att den kartläggning som motionärerna avser är både 
tids- och resurskrävande samt kostsam. Uppsala kommun, som genomfört en 
kartläggning som redovisats 2019, uppskattar tidsåtgången för kartläggningen 
med analys och sammanställning till cirka 18 månader och till en kostnad av 
cirka 1 miljon kronor. Utöver Uppsala kommun har storstadskommunerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö med ledning av Örebro universitet 
genomfört en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 2018. Resultatet 
har presenterats i en rapport som omfattar kartläggningen i Stockholm, 
Göteborg och Malmö och en rapport som omfattar kartläggningen i Uppsala. 
 
De fyra kommunernas kartläggningar och analyser är betydelsefulla av främst 
två anledningar: 
1. Samtliga kartläggningar har utgått från samma enkätfrågeformulär. Det 

innebär att samtliga kommuner kan jämföras i sin helhet i syfte att kunna 
dra vissa slutsatser om hedersrelaterat våld och förtryck i den svenska 
kontexten och även med Borås Stads population och förhållanden. 

2. Sammanlagt i de fyra kartläggningarna har 8302 enkäter samlats in och 
besvarats av elever i årskurs nio i de fyra kommunerna samt 235 
nyckelpersoner med djupgående kunskap om hedersrelaterat våld och 
förtryck intervjuats i 95 öppna omfattande intervjuer. 

 Bedömningen är att det kan anses som säkerställt att de fyra 
kommunerna har ett bra underlag för deras slutsatser vad avser 
hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns heller inga skäl att 
argumentera för att elever i nionde klass i Borås avviker från elever i de 
fyra kommunerna som omfattas i kartläggningarna och inte heller andra 
förhållanden i lokalsamhället som, avseende hedersrelaterat våld och 
förtryck, skiljer sig från de fyra kommuner som genomfört 
kartläggningen. 

 
Det föreslås därför, att: 
1. Borås Stad inte genomför en kartläggning av hedersrelaterat våld och 

förtryck i Borås skolor utan i stället använder sig av den kartläggning och 
analys som genomförts av de fyra kommunerna.  

2. Arbetslivsförvaltningen (ALF) genom deras koordinator mot 
hedersrelaterat våld och förtryck leder arbetet med att ta fram en 
handlingsplan för Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. Detta i samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet 
(CKS).  

3. ALF uppdras att, i samverkan CKS och med berörda aktörer, införa 
hedersrelaterade frågor i lämpligast gällande enkäter som går ut från 
Borås Stad (exempelvis LUPP, skolklimatsenkäter, anmälningar om 
kränkande behandlingar, Välfärdsbokslutet, kvalitetsuppföljningar m.fl.). 
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Detta för att erhålla ytterligare kunskap från fler ålderskategorier än 
kartläggningarna från storstäderna om utbredningen av hedersrelaterat 
våld och förtryck i Borås genom sedan tidigare etablerade 
kommunikationsvägar.  
 

För kommande LUPP 2020 har redan en fråga kunnat läggas till: Om du skulle 
ha en hemlig relation med en person och din familj skulle få kännedom om det, 
vad tror du att de skulle göra då? Inget särskilt; Prata om det med mig; Tvinga 
mig att göra slut; Hota med våld eller utöva våld; Tvinga mig till 
tvångsäktenskap/förlovning: Vet ej 
 
Sammanställning och ”analys” av dels de tidigare kartläggningarna i andra 
kommuner samt den information som finns tillgänglig genom relevanta 
mätningar i Borås Stad har sammanställts samt en idé på utformning och 
innehåll av en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

 
Beslutsunderlag 
1. Motion från Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L): Kartlägg  
2. Svar på återremitterad motion från Anna Svalander (L) och Anne-Marie 

Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås 
200817 

3. Publikationer om kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 
4. Sammanställning av kartläggningar hedersrelaterat våld och förtryck rev 

20200817   
 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkar att Kommun-
fullmäktige beslutar: Motionen är besvarad. 
Arbetslivsnämnden uppdras att, i samverkan CKS och med berörda aktörer, 
införa hedersrelaterade frågor i lämpligast gällande enkäter som går ut från 
Borås Stad (exempelvis LUPP, skolklimatsenkäter, anmälningar om kränkande 
behandlingar, Välfärdsbokslutet, kvalitetsuppföljningar m.fl.), se bilaga. 
 
Ylva Lengberg (S) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Kommun-
styrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 

 

24



§ 15 Dnr KS 2019-00433 1.1.1.1 

Svar på motion från Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade 
förtrycket 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 13, sid B 410) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen är besvarad.             

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Valéria Kant (KD), Ulrik Nilsson (M),  
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), Jolly Bou Rahal (M) och Nils-Åke Björklund (M) till 
förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 350 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.            
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Motionen är besvarad. 

Regelbundet genomföra enkätundersökningar bland skolelever om deras upp-
levda utsatthet för hederskultur år 2020 inom ramen för LUPP och därefter 
inom ramen för välfärdsbokslutet och andra lämpliga gällande enkäter som går 
ut från Borås Stad för att kunna följa effekterna av arbetet med densamma 

Sammanfattning av ärendet 
Motionärerna har vid Kommunalfullmäktiges sammanträde den 25 april 2019 
lämnat en motion om att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. 
Motionärerna anser att det finns starka skäl för Borås Stad att genomföra en 
kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket efter att 
Socialstyrelsens nationella kartläggning misslyckats.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Kartlägg det 

hedersrelaterade förtrycket. 

2. Svar på motion från Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 
Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket 

3. Publikationer om kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck 

4. Sammanställning av kartläggningar hedersrelaterat våld och förtryck rev 
20200819 bilaga   

 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Motionen är besvarad.  
Arbetslivsnämnden uppdras att, i samverkan CKS och med berörda aktörer, 
införa hedersrelaterade frågor i lämpligast gällande enkäter som går ut från 
Borås Stad (exempelvis LUPP, skolklimatsenkäter, anmälningar om kränkande 
behandlingar, Välfärdsbokslutet, kvalitetsuppföljningar m.fl.), se bilaga. 
 
Ylva Lengberg (S) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Kommun-
styrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD) yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 16 Dnr KS 2016-00625 730 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-
Britt Eckerström (C) Serviceinsatser i privat regi 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 10, sid B 396) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Fullmäktige anser motionen besvarad.   
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Valéria Kant (KD), Ulrik Nilsson (M), 
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), Jolly Bou Rahal (M) och Nils-Åke Björklund (M) till 
förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen.  
 
Vidare reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Ida 
Legnemark (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21, § 363 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fullmäktige anser motionen besvarad.   
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Fullmäktige anser motionen bifallen. 
 
Stefan Lindborg (V) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Att motionen avslås.   

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (C) har vid Kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2016-09-29 lämnat in förslaget att hänvisa äldre i behov av 
serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnäratjänster och skapa ett 
ersättningssystem som fungerar som en voucher.  
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Sedan motionen skrevs har ytterligare motioner inkommit till Vård och 
äldrenämnden inom näraliggande område, VAN 2018-00094 och 95 respektive 
2019-00037. Utöver dessa har nämnden gett Vård och äldreförvaltningen ett 
uppdrag att utreda förenklad biståndsbedömning samt hur det skulle kunna 
tillämpas. Arbetet har pågått under 2019 och beslut att fastställa regler för 
förenklat beslutsfattande togs vid sammanträdet 10 december 2019, VAN 
2019-00213.  

Nämnden fastställde reglerna om förenklat beslutsfattande avseende insatserna 
städ och tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 
april 2020 och ska utformas så att det ökar personens möjlighet att leva ett 
självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och 
planeras. 

Förenklad biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att 
personen fyllt 80 år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 
75 års ålder. Efter handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som 
kan vara privat eller kommunal beroende på utförare som individerna väljer. 
Insatsen digitalt stöd är dock en insats som enbart den kommunala 
verksamheten utför.  

Principiellt innebär förslaget att hänvisa äldre i behov av serviceinsatser till 
företag som erbjuder hushållsnära tjänster att en brukare kan välja utförare och 
utformning av biståndet vilket också de beslutade riktlinjerna innebär. Eftersom 
äldre i behov av insatser kan välja utförare för de beviljade insatserna liknar 
förenklat beslutsfattande på avgörande punkter förslaget att hänvisa äldre i 
behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Vård och äldrenämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda frågan 
om förenklat biståndshandläggande och beredningsfasen är avslutad genom 
beslutet i december 2019. Nu väntar verkställighet av beslutet vilket innebär att  
motionen anses som besvarad.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion: Serviceinsatser i privat regi, 2017-03-01 
 
Yrkanden 
Kerstin Hermansson (C), Ylva Lengberg (S) och Maj-Britt Eckerström (C)  
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Moderaterna 
och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
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Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag,  
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 17 Dnr KS 2018-00510 1.1.1.1 

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Anne 
Rapinoja (V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa 
till en fossilfri stadsdel 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 11, sid B 402) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad            

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 470 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen anses besvarad            

Sammanfattning av ärendet 
Tommy Josefsson, Anne Rapinoja och Ida Legnemark (Vänsterpartiet) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-21 lämnat in förslaget att planera 
Gässlösa till en ny fossilfri stadsdel. Gässlösa var tävlingsområde i 
arkitekttävlingen Europan 15, the productive city. 

Tävlingen är nu avgjord och Borås Stad står inför att förhandla med det 
vinnande förslagets arkitekter om eventuellt fortsatt gemensamt arbete.   

De intentioner som motionen avser tas väl omhand i tävlingsprogrammet och i 
det fortsatta arbetet med att utveckla den nya stadsdelen. Motionen anses 
därmed besvarad.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Tommy Josefsson, Anne Rapinoja och Ida Legnemark 
(Vänsterpartiet): Motion: Planera Gässlösa till en fossilfri stadsdel, 2018-06-21
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§ 18 Dnr KS 2019-00230 1.1.1.1 

Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse 
Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela 
lönen  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 12, sid B 405) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen är besvarad.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Valéria Kant (KD), Ulrik Nilsson (M), 
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), Jolly Bou Rahal (M) och Nils-Åke Björklund (M) till 
förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 328 
Motionen är besvarad.     
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalles. 
Servicenämnden uppdras, att fram till dess att nytt system upphandlats, tillse att 
det på lönebeskedet ska finnas information om löneknappen på intranätet. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 
Magnus Sjödahl (KD) Hasse Ikävalko (M) och Jolly Bou Rahal (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att Borås 
Stad inför en redovisning på varje anställds lönebesked om vilken summa som 
de lagstadgade arbetsgivaravgifterna uppgår till. Motionärerna vill också om det 
är möjligt även redovisa vilken summa de avtalsbaserade löneavgifterna uppgår 
till.       
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Motionen har inte remitterats.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska anses som 
besvarad då ”Löneknappen”, där medarbetare och förtroendevalda kan se hela 
lönen nu finns på intranätet.           
 
Beslutsunderlag 
1. Motion- Redovisa hela lönen!  
 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Motionen bifalles. 
Servicenämnden uppdras, att fram till dess att nytt system upphandlats, tillse att 
det på lönebeskedet ska finnas information om löneknappen på intranätet, se 
bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) och Magnus Sjödahl (KD) yrkar bifall till Annette Carlson 
(M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 19 Dnr KS 2019-00527 1.1.1.1 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska 
ha en bostad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 14, sid B 578) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen är besvarad.  

 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Ida 
Legnemark (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-12-07, § 497 
Motionen är besvarad. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är bifallen.      

Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 
lämnat in förslaget att Borås Stad ska vidta ett antal åtgärder för att öka 
tillgängligheten till en god bostad för alla invånare oavsett ekonomisk ställning. 

De föreslagna åtgärderna är: 

Vid markanvisning låta den planerade hyresnivån vara en avgörande faktor för 
vem som får bygga 

Detaljplaneärenden prioriteras som innebär att fler hyresrätter kan byggas 

Vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder låta priset på mark 
avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att 
bygga bostadsrätter (detsamma bör gälla för tomträttsavgifter) 

Vid varje önskemål om att omförhandla eller återlämna en markanvisning så 
ska möjligheten ses över att ändra inriktning från bostadsrätter till hyresrätter 
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Utreda hur kommunen kan underlätta för byggemenskaper att bygga nya 
bostäder. 

 

I Borås Stads riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns exempel på 
bedömningskriterier och att varje projekt har sina egna förutsättningar och ska 
behandlas och bedömas individuellt. Den planerade hyresnivån kan då vara en 
viktig faktor, men att alltid låta den vara en avgörande faktor är inte möjligt 
eftersom detta skulle förhindra byggandet av bostadsrätter. 

I Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning regleras hur detaljplaneärenden 
prioriteras. En bred arbetsgrupp ser årligen över vilka detaljplaner som 
prioriteras där hänsyn tas till vilken upplåtelseform som är lämplig i de olika 
stadsdelarna. 

I de ovan nämnda riktlinjer för markanvisning för bostäder regleras 
prissättningen av mark. Försäljningen ska ske till marknadspris och det skiljer 
sig på så sätt att priset är lägre om det är hyresrätter som avses uppföras än om 
det är bostadsrätter. Enligt riktlinjerna sker ett nytt ställningstagande vid 
återlämning av markanvisning, inga omförhandlingar sker. 

Byggemenskaper är en intressant form av bostadsutveckling. 

Det är viktigt att initiativet för byggemenskaper har ett underifrånperspektiv 
samt att det finns en enkel väg in hos kommunen så att lokala initiativ kan 
underlättas i frågan. 

Motionen har inte skickats på remiss men däremot har de ovan refererade 
riktlinjerna varit på remiss före antagande. 

Motionen är med detta besvarad.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska ha en bostad, 2019-05-23.  

 
Yrkanden 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Vänsterpartiets reservationen i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 20 Dnr KS 2019-00530 1.1.1.1 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson 
(SD) och Anders Alftberg (SD): Familjecentral i 
serviceort  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 15, sid B 583) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.            

 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig 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) och Maria Lindgren (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 

 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 329 
Kommunstyrelsen föreslår 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. 

Förskolenämnden uppdras att, i samverkan med berörda förvaltningar inom 
Borås Stad, initiera kontakt och planering med Västra Götalandsregionen för en 
etablering av Familjecentral i serviceort. 
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Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD och Anders Alftberg SD har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 lämnat in förslaget att 

Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden ska 
verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås serviceorter    

Det finns familjecentraler på Sjöbo, Boda och Norrby. En fjärde är på väg att 
etableras i centrum.  Verksamheten bedrivs i samverkan mellan öppen förskola 
och  socialtjänst i Borås Stad och regionens mödrahälsovård och barnhälsovård.   

Kommunstyrelsen bedömer att effekten av den fjärde familjecentralen, som nu 
är på väg att starta, behöver följas under en längre period.  Först därefter kan 
behovet av ytterligare familjecentraler bedömas. En eventuell utökning av 
antalet familjecentraler och placeringen av dem, förutsätter också att både Borås 
Stad och regionen gör en likvärdig bedömning av behovet samt att det finns 
ekonomiska förutsättningar hos båda parter.    

Beslutsunderlag 
1. Motion Familjecentral i serviceort 

2. Fullmäktigeskrivelse 

3. Förskolenämnden yttrande 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden, handling nr 4  

 

Yrkanden 
Leif Häggblom (SD) 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 bevarad. 
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§ 21 Dnr KS 2019-00608 1.1.1.1 

Svar på motion från Stefan Lindborg (V): Kommunal 
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 16, sid B 594) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen bifalles            

Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 395 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalles            

Sammanfattning av ärendet 
Motionären har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2019 
lämnat en motion om att Borås Stad i Socialtjänstens regi startar en kommunal 
avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella 
miljöer. I motionen anges att en särskild verksamhet inriktad på avhoppare från 
kriminella miljöer skulle innebära att kompetens samlas på ett ställe, en mindre 
risk att ärenden faller mellan stolarna samt underlättar samordning och 
kontakter med andra myndigheter.  

Vidare framhålls i motionen att Borås Stad behöver ett organiserat arbete för 
att underlätta avhopp från kriminella miljöer.           

Beslutsunderlag 
1 Skrivelse 

2 Missiv 

3 Yttrande från Arbetslivsnämnden 

4 Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden  

 

Yrkanden 
Stefan Lindborg (V), Ulf Sjösten (M) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 22 Dnr KS 2019-00618 1.1.1.1 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette 
Carlson (M) Ingen skall behöva flytta på grund av 
utbyggnad av VA-nätet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 17, sid B 604) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om det finns kommunalrättsliga 
förutsättningar för införandet av ett anstånd och system som innebär att 
fastighetsägare kan slippa betala anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet 
och istället teckna räntebärande skuldförbindelser med säkerhet i fastigheten.  
 
Motionen får anses besvarad.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12, § 390 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om det finns kommunalrättsliga 
förutsättningar för införandet av ett anstånd och system som innebär att 
fastighetsägare kan slippa betala anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet 
och istället teckna räntebärande skuldförbindelser med säkerhet i fastigheten.  
 
Motionen får anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 
Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-06-19 lämnat in förslag att Kommunfullmäktige ska besluta 
att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda och införa ett system som innebär att 
fastighetsägare som så önskar kan slippa betala anslutningsavgift till det 
kommunala VA-nätet och istället teckna räntebärande skuldförbindelse med 
säkerhet i fastigheten som förfaller till betalning i samband med att 
fastighetsägaren byter bostad.        

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt 
Kommunstyrelsen att utreda de kommunalrättsliga förutsättningarna för 
införandet av ett anstånd och system enligt förslaget. Kommunstyrelsen föreslår 
att motionen därmed får anses besvarad.  
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Beslutsunderlag 
1. Motion Ingen skall behöva flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet,  

2019-06-19.  

2. Svar på motion, 2020-04-14 

 

Yrkande 
Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 23 Dnr KS 2020-00196 1.1.1.1 

Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M) angående 
insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna 
om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 18, sid B 607) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Avslå motionen.    
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), Niklas 
Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Valéria Kant (KD), Ulrik Nilsson (M), 
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), Jolly Bou Rahal (M) och Nils-Åke Björklund (M) till 
förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen.  
 
Vidare reserverar sig 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) och Maria Lindgren (SD) mot beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-09, § 430 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 

Avstyrka motionen.    
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifall till motionen samt 
texttillägg i Kommunfullmäktigeskrivelsen, se bilaga.        

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Gunnar Comén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
20 föreslagit i en motion att utreda förutsättningarna för att initiera ett projekt 
som syftar till att öka elevers kunskap om kommunistiska regimers brott mot 
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mänskligheten. Projektet ska så långt som möjligt finansieras med externa 
medel.  

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  

Grundskolenämnden delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att 
elever får kunskap om brott mot mänskligheten, men anser att uppdraget redan 
hanteras i ordinarie verksamhet. Grundskolenämnden avstyrker därför 
motionen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppfattar att motionären har ett 
lovvärt syfte men bedömer att detta inte skall drivas i projektform inom skolan. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför motionen. 

Kommunstyrelsen delar motionärens åsikt om att elever ska få kunskap om 
kommunistregimers brott mot mänskligheten. Kommunstyrelsen bedömer 
dock inte att det är politikens roll att detaljstyra vilka moment grundskolan och 
gymnasieskolan har i sin utbildning. Att informera om folkmord och brott mot 
mänskligheten finns i både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner. 
Kommunstyrelsen instämmer i Grundskolenämndens och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens beslut och avstyrker därför motionen.  

Beslutsunderlag 
1. Motion angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om 
kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, 2020-02-20 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande, 2020-05-28 

3. Grundskolenämndens yttrande, 2020-08-26 

4. Kommunfullmäktigeskrivelse  
 
Yrkanden 
Lars-Gunnar Comén (M), Kristian Silbvers (SD), Anders Alftberg (SD), 
Annette Carlson (M) och Ulf Sjösten (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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 Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
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