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Sammanträdesdatum 
2020-01-23 

 
 

Instans 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, torsdagen den 23 januari 2020 
kl 18:00-20:40 
  

Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson 
(M), Andreas Exner (SD), Lennart Andreasson (V), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf 
Olsson (S), Malin Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar 
Comén (M), Birgitta Bergman (M), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark (V), Maj-
Britt Eckerström (C), Lars Gustaf Andersson (L), Ninni Dyberg (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Micael 
Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara Stenström (M),  
Olle Engström (SD), Anne Rapinoja (V), Cecilia Andersson (C), Andreas Cerny (L), Rose-Marie Liljenby 
Andersson (S), Kent Hedberg (S), Christina Waldenström (MP), Sara Andersson (S), Per Carlsson (S), Else-
Marie Lindgren (KD), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan 
Nilsson (SD), Johan Wikander (L), Sofia Bohlin (S), Johan Dahlberg (S), Magnus Sjödahl (KD), Jonas 
Ellerstrand (SD), Gabriella Andersson (V), Mattias Danielsson (C), Anders Jonsson (S), Abdullahi Warsame 
(S), Marie Samuelsson (S), Sead Omerovic (S), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), 
Kristian Silbvers (SD), Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Liridona Rexhepi (S) och Anna Christensen 
(M). 

 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
 
För Leila Pekkala (S)   - Bengt Bohlin (S) 
För Lars-Åke Johansson (S)   - Jessica Eng Strömberg (S) 
För Yvonne Persson (S)   - Therése Björklund (S) 
För Pirita Isegran (M)   - Annette Nordström (M) 
För Leif Häggblom (SD)   - Eva Eriksson (SD) 
För Peter Wiberg (V)   - Inger Landström (V) 
För Alexander Andersson (C)  - Monika Hermansson Friedman (C) 
För Robert Sandberg (S)   - Andreas Ekström (S) 
För Mohamed Kossir (S)   - Leif Grahn (S) 
För Hasse Ikävalko (M)   - Per Månsson (M) 
För Jolly Bou Rahal (M)   - Jonas Garmarp (M) 
För Tomas Brandberg (SD)   - Maria Lindgren (SD) 
För Stefan Lindborg (V)   - Tommy Josefsson (V) Jäv § 8 
 
Närvarande ersättare 
Lovisa Gustafsson (M), Mattias Karlsson (M), Jessica Bjurén (M), Paul Andre Safko (M), Lotta Löfgren 
Hjelm (M), Jan Idehed (C), Karl-Eric Nilsson (C), Soroush Rezai (L), Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie 
Halldén (L), Valéria Kant (KD), Gunilla Christofersson (KD), Anja Liikaluoma (S), Emina Beganovic (S), 
Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Paulina Hanafi (S), Tommy Josefsson (V), Anita Spjuth (V), Anna-
Karin Gunnarsson (MP), Göran Larsson (MP),  Niklas Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD) och Valter 
Kotsalainen. 
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Kommunfullmäktige 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Jolly Bou Rahal (M) anländer till sammanträdet kl 18:04 och intar sin plats inför behandlingen av § 4. 
 
Övriga 
Louise Mattus Streiby   stadsjurist 
Carl Morberg    kommunsekreterare 
 
 
 
Justeringens plats och tid  Kommunstyrelsens lilla sessionssal, kl 13:00-13:20 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 30 
januari 2020  

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-10 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik Nilsson (M) Martin Nilsson (M) 
 
  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 1 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 4 
§ 2 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 5 
§ 3 Dnr KS 2020-00040 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval ........................ 6 
§ 4 

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor ........................................... 7 
§ 5 Dnr KS 2019-00903 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Martin Nilsson (M) till kommunalråd Tom 
Andersson (MP) - Fossilfria persontransporter .................................................... 9 

§ 6 Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 
Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 ......................................... 10 

§ 7 Dnr KS 2019-00975 2.4.2.4 
Förändringar i externa borgensåtaganden 2019 ................................................ 13 

§ 8 Dnr KS 2019-00912 1.2.4.1 
Budget 2020 för de kommunala bolagen ........................................................... 15 

§ 9 Dnr KS 2018-00304 1.1.1.1 
Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson 
(C), Ulf Sjösten (M) och Falco Güldenpfennig (KD). Stärk 
skolbiblioteken! ................................................................................................. 19 

§ 10 Dnr KS 2019-00280 1.1.1.1 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Den första jämställda 
generationen ..................................................................................................... 21 
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§ 1   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulrik Nilsson (M) 
och Martin Nilsson (M) med Ninni Dyberg (S) som ersättare.      
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, torsdagen den 30 januari 2020 kl 13:00. 
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§ 2   

Anmälningsärenden 

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

 
2020-01-22 Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr 

upp användandet av Fyrverkerier! 
 Dnr 2020-00088 1.1.1.1  
 
2020-01-22 Motion av Ulrik Nilsson (M) och Lisa Berglund (KD): Bättre 

planering av Kommunfullmäktiges sammanträden.  
 Dnr 2020-00091 1.1.1.1 
 
2020-01-22 Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): 

Undvik osund konkurrens! 
 Dnr 2020-00094 1.1.1.1  
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§ 3 Dnr KS 2020-00040 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Mattias Danielsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande. 
 
Håkan Eriksson (C) väljs till ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp 
för medborgarinflytande till och med 31 december 2022. 
 
Jonas Natt och Dag (SD) väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden till 
och med 31 december 2022.      
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§ 4  

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 samt fyra frågor inkommit som 
fogas som bilagor till protokollet. 

Tre frågor från föregående sammanträde behandlas också på dagens 
sammanträde.   

 

Dnr 2020-00043 1.1.1.1. 

Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till Tekniska nämndens 
ordförande Jan Idehed (C): Uppställningsplatser för taxi 
 

Dnr 2019-01103 1.1.1.1. 

Svar på enkel fråga av Anna Christensen (M) till Tekniska 
nämndens ordförande Jan Idehed (C) om gång- och cykelvägar 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) svarar på Anna Christensens 
(M) fråga. 

 

Dnr 2019-01100 1.1.1.1. 

Svar på enkel fråga av Lisa Berglund (KD) till Tekniska 
nämndens ordförande Jan Idehed (C) om riktlinjer för höjden på 
trottoarkanter 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) svarar på Lisa Berglunds (KD) 
fråga. 
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Dnr 2019-01104 1.1.1.1. 

Svar på enkel fråga av Anna Christensen (M) till Tekniska 
nämndens ordförande Jan Idehed (C) om gång- och cykelvägar 
från Kelvingatan upp till Lidagatan i Brämhult 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) svarar på Anna Christensens 
(M) fråga. 

 

Dnr 2020-00093 1.1.1.1. 

Svar på fråga av Anna Christensen (M) till kommunalråd Tom 
Andersson (MP) om avstängning av Kyrkvägen 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på Anna Christensens (M) fråga. 

 

Dnr 2020-00092 1.1.1.1. 

Svar på fråga av Ulrik Nilsson (M) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) om solceller 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Ulrik Nilssons (M) 
fråga. 

 

Dnr 2020-00090 1.1.1.1. 

Svar på fråga av Annette Carlson (M) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S) om hantering av statens 
övervältringskostnader 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Annette Carlsons (M) 
fråga. 

 

Dnr 2020-00089 1.1.1.1. 

Svar på fråga av Lisa Berglund (KD) till Kommunstyrelsens 
ordförande Ulf Olsson (S): Kommunikationsmöjligheter vid 
samhällsstörning 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Lisa Berglunds (KD)  
fråga.   
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§ 5 Dnr KS 2019-00903 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Martin Nilsson (M) till 
kommunalråd Tom Andersson (MP) - Fossilfria 
persontransporter 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 1, sid B1) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.              

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har avgivit svar på rubricerad 
interpellation.      

Beslutsunderlag 
1.  Interpellation av Martin Nilsson (M) till kommunalråd Tom Andersson 

(MP) - Fossilfria persontransporter 

2. Svar på Interpellation av Martin Nilsson (M) till kommunalråd Tom 
Andersson (MP) - Fossilfria persontransporter   
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§ 6 Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 2, sid B 4) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023.              

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M),  Annette Nordström (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Per Månsson (M), 
Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Eva Eriksson (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Maria Lindgren 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Annette 
Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 520 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023.   

Sammanfattning av ärendet 
Det ungdomspolitiska programmet ska ange Borås Stads viljeriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. 
Det föreslagna ungdomspolitiska programmet för 2020-2023 har reviderats och 
utformats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017 
(Lupp). Programmets nya målgrupp är den nationella ungdomspolitikens mål-
grupp, unga mellan 13-25 år. Av de 18 inkomna remissvaren har 15 tillstyrkt 
förslaget och de är positiva till förslaget i sin helhet. De tre övriga remiss-
instanserna har avstått från att yttra sig. Flertalet remissinstanser betonar vikten 
av ungas inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.           
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Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Ungdomspolitiska program  

2. Skrivelse till kommunfullmäktige 

3. Nämnder & bolags yttranden 

4. Remissammanställning 

5. Förändringar i det ungdomspolitiska programmet   

 

Yrkanden 
Anne-Marie Ekström (L), Anne Rapinoja (V), Malin Carlsson (S), Kjell 
Hjalmarsson (MP), Kerstin Hermansson (C) och Lennart Andreasson (V) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska 
program att gälla till och med 2023 med föreslagna ändringar enligt nedan. 

Sid 3 
Borås Stad ska: 
 Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som 

kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv. 
Sid 4 
Borås Stad ska: 
 Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel 
mobbning och diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må 
bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga, se bilaga. 
 
Magnus Sjödahl (KD), Lars-Gunnar Comén (M), Andreas Exner (SD), Ulrik 
Nilsson (M) och Kristian Silbvers (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. Votering begärs. 
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bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska 
program att gälla till och med 2023 med föreslagna ändringar enligt nedan. 

Sid 3 
Borås Stad ska: 
 Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som 

kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv. 
Sid 4 
Borås Stad ska: 
 Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel 
mobbning och diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må 
bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga, se bilaga. 
 
Magnus Sjödahl (KD), Lars-Gunnar Comén (M), Andreas Exner (SD), Ulrik 
Nilsson (M) och Kristian Silbvers (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. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista 1, nr 2. 
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§ 7 Dnr KS 2019-00975 2.4.2.4 

Förändringar i externa borgensåtaganden 2019 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 3, sid B 69) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borgensavgift med 0,66% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Blombacka för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 1 237 500 kronor. 

Borgensavgift med 0,45% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 9 200 000 kronor. 

Borgensavgift med 0,70% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 13 100 607 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 534 
Borgensavgift med 0,66% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Blombacka för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 1 237 500 kronor. 

Borgensavgift med 0,45% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 9 200 000 kronor. 

Borgensavgift med 0,70% på förs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 13 100 607 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska 
Borås Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. 
Utgångspunkten är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. 
En förmånlig utlåning från kommunen till ett företag eller organisation kan 
även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till 
externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 
marknadsmässigt pris. Borgensavgiften omprövas därefter vid varje 
låneomsättning. 

Låneomsättning av befintliga borgensåtaganden   

Under december 2018 till november 2019 har Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Blombacka omsatt lån som ryms inom Borås Stads 
ursprungliga borgensåtagande för föreningen. 

Borgensavgift behöver fastställas för lån på 1 237 000 kronor. Uppgift från 
kreditgivaren har visat på skillnaden mellan utlåning med kommunal borgen 
respektive utan kommunal borgen, vilket får anses utgöra marknadsmässig 
borgensavgift. 
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§ 7 Dnr KS 2019-00975 2.4.2.4 

Förändringar i externa borgensåtaganden 2019 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 3, sid B 69) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borgensavgift med 0,66% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Blombacka för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 1 237 500 kronor. 

Borgensavgift med 0,45% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 9 200 000 kronor. 

Borgensavgift med 0,70% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 13 100 607 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 534 
Borgensavgift med 0,66% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Blombacka för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 1 237 500 kronor. 

Borgensavgift med 0,45% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 9 200 000 kronor. 

Borgensavgift med 0,70% på förs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening 
Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 13 100 607 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska 
Borås Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. 
Utgångspunkten är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. 
En förmånlig utlåning från kommunen till ett företag eller organisation kan 
även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till 
externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför få ett 
marknadsmässigt pris. Borgensavgiften omprövas därefter vid varje 
låneomsättning. 

Låneomsättning av befintliga borgensåtaganden   

Under december 2018 till november 2019 har Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Blombacka omsatt lån som ryms inom Borås Stads 
ursprungliga borgensåtagande för föreningen. 

Borgensavgift behöver fastställas för lån på 1 237 000 kronor. Uppgift från 
kreditgivaren har visat på skillnaden mellan utlåning med kommunal borgen 
respektive utan kommunal borgen, vilket får anses utgöra marknadsmässig 
borgensavgift. 
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Mot bakgrund av delegationsbeslut 39/2018 diarienummer 2018-00008 samt 
kompletterande uppgifter föreslås en borgensavgift på 0,66% avseende lån på   
1 237 000 kronor. 

Under december 2018 till november 2019 har Riksbyggens kooperativa 
hyresrättsförening Skogslid omsatt lån som ryms inom Borås Stads ursprungliga 
borgensåtagande för föreningen.  

Borgensavgift behöver fastställas för dels lån på 9 200 000 kronor och dels lån 
på 13 100 607 kronor. Uppgift från kreditgivaren har visat på skillnaden mellan 
utlåning med kommunal borgen respektive utan kommunal borgen, vilket får 
anses utgöra marknadsmässig borgensavgift. 

Mot bakgrund av delegationsbeslut 36/2018 diarienummer 2018-00008 samt 
kompletterande uppgifter föreslås en borgensavgift på 0,45% avseende lån på 
9 200 000 kronor. 

Mot bakgrund av delegationsbeslut 29/2019 diarienummer 2019-00008 samt 
kompletterande uppgifter föreslås en borgensavgift på 0,70% avseende lån på 
13 100 607 kronor.      
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§ 8 Dnr KS 2019-00912 1.2.4.1 

Budget 2020 för de kommunala bolagen 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 4, sid B 71) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.   
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M),  Lars-Gunnar Comén 
(M), Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-
Clara Stenström (M), Annette Nordström (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-
Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Per Månsson 
(M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.  
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Eva Eriksson (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Maria Lindgren 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.   
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Tommy Josefsson (V). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 535 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.   
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§ 8 Dnr KS 2019-00912 1.2.4.1 

Budget 2020 för de kommunala bolagen 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 4, sid B 71) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.   
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M),  Lars-Gunnar Comén 
(M), Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-
Clara Stenström (M), Annette Nordström (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-
Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Per Månsson 
(M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.  
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Eva Eriksson (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Maria Lindgren 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.   
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Tommy Josefsson (V). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 535 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.   
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Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen med justeringar enligt 
nedan. 
 
Borås TME AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 18,5 miljoner kronor för 2020. 
 
Akademiplatsen AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 22 miljoner kronor för 2020. 

Akademiplatsen ska redovisa en plan för hur lokalanvändning kan bli mer 
effektiv och hur bolagets kostnader kan minskas. 

 
Borås Djurpark AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 10 miljoner kronor för 2020. 

Borås Djurpark AB ska redovisa en marknadsplan för hur intäkterna och 
konkurrenskraften kan öka väsentligt med syfte att sänka sitt underskott, 
se bilaga. 

 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån  
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Borås TME AB 
Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav på minus 17,5 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2020. 
 
Akademiplatsen AB 
Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav på minus 20,0 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2020. 
 
Borås Djurpark AB 
Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav på minus 10,0 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2020. 
 
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen i enlighet med 
ovanstående skrivelse. Kommunfullmäktige uppdrar Borås Stadshus AB att 
utreda huvudmannaskapet för Akademiplatsen AB, se bilaga.  
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunens samlade verksamhet är bred och omfattande. För närvarande 
omsätts årligen 9,9 miljarder kronor (mdkr). Den största delen av 
verksamheten, cirka 80 % eller 7,9 mdkr, bedrivs under offentligrättsliga former 
genom en traditionell nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen 
och Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget, policys m.m. 
 
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2020 att bedrivas genom 13 
bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås 
Stadshus AB. Dessutom har ett av bolagen egna dotterbolag. Bolagen styrs av 
Aktiebolagslagens bestämmelser, Kommunallagen samt av Kommunfullmäktige 
fastställda bolagsordningar och ägardirektiv.         
 
Yrkanden 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning 
och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen med justeringar 
enligt nedan. 
 
Borås TME AB 

 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 18,5 miljoner kronor för 2020. 

 

Akademiplatsen AB 

 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 22 miljoner kronor för 2020. 
Akademiplatsen ska redovisa en plan för hur lokalanvändning kan bli 
mer effektiv och hur bolagets kostnader kan minskas. 

 

Borås Djurpark AB 

 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 10 miljoner kronor för 2020. 
Borås Djurpark AB ska redovisa en marknadsplan för hur intäkterna 
och konkurrenskraften kan öka väsentligt med syfte att sänka sitt 
underskott. 

 Långsiktigt krav på resultat efter finansnetto: 0 mnkr, se bilaga. 
 

Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunens samlade verksamhet är bred och omfattande. För närvarande 
omsätts årligen 9,9 miljarder kronor (mdkr). Den största delen av 
verksamheten, cirka 80 % eller 7,9 mdkr, bedrivs under offentligrättsliga former 
genom en traditionell nämndorganisation. Denna del styrs av Kommunallagen 
och Kommunfullmäktige i form av reglementen, årsbudget, policys m.m. 
 
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2020 att bedrivas genom 13 
bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås 
Stadshus AB. Dessutom har ett av bolagen egna dotterbolag. Bolagen styrs av 
Aktiebolagslagens bestämmelser, Kommunallagen samt av Kommunfullmäktige 
fastställda bolagsordningar och ägardirektiv.         
 
Yrkanden 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning 
och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen med justeringar 
enligt nedan. 
 
Borås TME AB 

 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 18,5 miljoner kronor för 2020. 

 

Akademiplatsen AB 

 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 22 miljoner kronor för 2020. 
Akademiplatsen ska redovisa en plan för hur lokalanvändning kan bli 
mer effektiv och hur bolagets kostnader kan minskas. 

 

Borås Djurpark AB 

 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 10 miljoner kronor för 2020. 
Borås Djurpark AB ska redovisa en marknadsplan för hur intäkterna 
och konkurrenskraften kan öka väsentligt med syfte att sänka sitt 
underskott. 

 Långsiktigt krav på resultat efter finansnetto: 0 mnkr, se bilaga. 
 

Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
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Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag,  
dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och dels till 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager Kommunstyrelsens förslag som huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande röstar ja, den det ej 
vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att Sverigedemo-
kraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i huvudomröstningen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista 2, nr 4. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande är motförslag i 
huvudomröstningen. 

 

Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista 3, nr 4. 
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§ 9 Dnr KS 2018-00304 1.1.1.1 

Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 
Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Gülden-
pfennig (KD): Stärk skolbiblioteken!  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 5, sid B 250) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med 
tydliga mål för verksamheten 

- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten. 

- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från 
Grundskolenämnden till Kulturnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 536 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalles    

Sammanfattning av ärendet 
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco 
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 
lämnat in rubricerad motion. Motionärerna föreslår i motionen att: 

- Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med 
tydliga mål för verksamheten 

- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten. 

- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från 
Grundskolenämnden till Kulturnämnden.        

 

Motionen har skickats på remiss till Kulturnämnden och Grundskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse; Svar på motion 

2. Kulturnämndens och Grundskolenämndens yttranden 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 
Ulf Sjösten (M) och Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Dnr KS 2018-00304 1.1.1.1 

Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 
Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Gülden-
pfennig (KD): Stärk skolbiblioteken!  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 5, sid B 250) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med 
tydliga mål för verksamheten 

- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten. 

- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från 
Grundskolenämnden till Kulturnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 536 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalles    

Sammanfattning av ärendet 
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco 
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 
lämnat in rubricerad motion. Motionärerna föreslår i motionen att: 

- Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med 
tydliga mål för verksamheten 

- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten. 

- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från 
Grundskolenämnden till Kulturnämnden.        

 

Motionen har skickats på remiss till Kulturnämnden och Grundskolenämnden.  

Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse; Svar på motion 

2. Kulturnämndens och Grundskolenämndens yttranden 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 
Ulf Sjösten (M) och Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 10 Dnr KS 2019-00280 1.1.1.1 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Den första 
jämställda generationen 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 6, sid B 256) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad.           

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 526 
Motionen är besvarad.     

Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 
lämnat in förslaget att Borås Stad ska verka för att den generation som föds nu 
ska bli den första jämställda generationen. Motionären menar att det ställer krav 
på Borås Stad att redan i förskolan möta alla barn utan könsspecifika 
förväntningar och att stadens verksamheter, däribland förskolorna, har ett 
normkritiskt förhållningssätt. Motionären föreslår att: 

Förskolenämnden tar fram en plan för fortbildning om jämställdhet och 
normkritik för medarbetare på samtliga förskolor i Borås Stad. 

Jämställdhetsarbetet följs i Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden som föreslår att 
motionen avslås då Förskoleförvaltningen arbetat fram en Plattform för 
värdegrund som har ett långsiktigt perspektiv. Implementeringen av 
plattformen sker genom föreläsningar, workshops samt handledning och 
modellering, vilket även innefattar arbetet med jämställdhet och normkritik. 
Arbetet med Aktiva åtgärder är numera en del av förskolans systematiska 
kvalitetsarbete och som kräver att pedagoger regelbundet agerar och reflekterar 
normkritiskt och normkreativt i sitt arbete.  

Beslutsunderlag 
1. Motion Den första jämställda generationen, 2019-03-21 

2. Förskolenämndens yttrande, 2019-09-23 

3. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-11-25  

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(22) 

Sammanträdesdatum 
2020-01-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 
Ida Legnemark (V) och Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
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Borås Stad
2020-01-23

Motion

Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

Fyrverkerier är en sprakande färg- och ljudupplevelse som är till stor glädje för många vid 
festliga tillfällen, men för också med sig en rad problem. 

De som är djurägare vet mycket väl vilken skräckartad upplevelse fyrverkerier kan vara för 
våra fyrbenta vänner. Tyvärr är det inte endast våra husdjur som har anledning att känna 
oro, då det har blivit allt vanligare att fyrverkeripjäser används som en form av vapen. Civila 
men särskilt blåljuspersonal attackeras systematiskt med olika typer av fyrverkerier. Detta 
faktum vittnar med all tydlighet om det tillstånd som vårt samhälle nu befinner sig i.  

Gällande miljö- och avfallsaspekten så innebär firandet med fyrverkerier en ökad mängd 
nedskräpning och även en lokal ökning av utsläpp av tungmetaller. Kalium, aluminium, 
barium, magnesium, bly och koppar är några av de metaller som släpps ut i vår närmiljö. 

Det är lätt att ta till stora ord i den allmänna debatten kring fyrverkerier och kräva 
totalförbud. Men lagar, regler och föreskrifter saknar ett egentligt värde om de inte är 
allmänt accepterade eller om inga åtgärder vidtas för att upprätthålla dem. Användandet av 
fyrverkeriet regleras främst via Ordningslagen kapitel 3 paragraf 7 som stipulerar följande:  

”Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten, om användningen 
med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för 
skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.” 

Varje kommun har via lokala föreskrifter möjligheten att förtydliga och/eller begränsa 
ytterligare brukandet av fyrverkerier. Vår kommun har inte valt att nyttja denna möjlighet. I 
”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås kommun”, som ej har reviderats sedan 1998, 
så refererar man enbart till den ovannämnda Ordningslagen med tillägget: 

”Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på kommunala 
idrottsarenor under pågående arrangemang.” 

Sverigedemokraterna anser att man främst ska göra en översyn och revidering av Borås 
stads allmänna lokala föreskrifter med syfte att förtydliga och begränsa var, när och hur 
fyrverkerier kan användas. 

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
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Borås Stad 
2020-01-23 

Motion 
 

 
 
 
Vidare anser Sverigedemokraterna att Borås Stad ska föregå med gott exempel gällande 
fyrverkerier. I de sammanhang då det traditionellt arrangeras fyrverkerier så kan man, likt 
andra kommuner, arrangera ljus- och lasershower istället. 
 
Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovanstående, 
 
Att en översyn och revidering av kommunens allmänna lokala föreskrifter 

genomförs med syfte att förtydliga och begränsa var, när och hur fyrverkerier 
kan användas. 

 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 

Andreas Exner  Anders Alftberg 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 

 
 
  
 
 
 
 
 

Motion Kommunfullmäktige 
2020-01-23 

Bättre planering av Kommunfullmäktiges sammanträden 
Kommunfullmäktige är kommunens främsta och det enda direktvalda organet. Därför är det viktigt för 
allmänhetens tilltro till det politiska systemet att fullmäktige dels får så goda förutsättningar som möjligt 
dels att fullmäktige har tid att hålla de viktiga debatterna. 

Ser vi på de senaste fullmäktigemötena i Borås så har de präglats att det varit väldigt digra ärendelistor, 
så digra att vi har fått ta till extra sammanträdesdagar. Även med extra dagar finns risken att något 
ärende inte diskuterats i den utsträckning som någon ledamot kunde önska eftersom tiden inte räckt till. 
Till sammanträdet i januari 2020 är det istället väldigt få ärenden klara för beslut. Denna ryckighet i 
Kommunfullmäktiges ärendebelastning är inte bra.  

Kommunfullmäktiges ärendelista styrs i hög grad av hur Kommunstyrelsen planerar sitt arbete och när 
beredningen av ärenden är klara så att de kan lyftas till Kommunfullmäktige. Ett sätt att ge 
Kommunfullmäktige en möjlighet att se hur belastningen av ärenden kan komma att se ut och att också 
prioritera mellan ärenden vore att begära att Kommunstyrelsen årligen, eller möjligen halvårsvis, 
presenterar en planering av när olika ärenden som kan planeras i förväg bedöms komma upp. Det gäller i 
första hand motioner, initiativ som tas av Kommunstyrelsen och program/handlingsplaner. Budget, 
årsredovisning, delårsrapporter och lagstadgade rapporter ligger redan i ett års hjul och den planeringen 
borde kunna kompletteras med andra ”planerbara” ärenden. 

Jag vill därför föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

 Uppdra åt Kommunstyrelsen att senast till KF i mars 2020 återkomma med en planering som
utvisar när olika ärenden skall komma till KF under 2020

 Uppdra åt Kommunstyrelsen att i januari varje år presentera för KF en planering av när ärenden
förväntas komma upp till KF under året.

Ulrik Nilsson (M) 
Lisa Berglund (KD) 

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
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Motion Kommunfullmäktige 
2020-01-23 

Bättre planering av Kommunfullmäktiges sammanträden 
Kommunfullmäktige är kommunens främsta och det enda direktvalda organet. Därför är det viktigt för 
allmänhetens tilltro till det politiska systemet att fullmäktige dels får så goda förutsättningar som möjligt 
dels att fullmäktige har tid att hålla de viktiga debatterna. 

Ser vi på de senaste fullmäktigemötena i Borås så har de präglats att det varit väldigt digra ärendelistor, 
så digra att vi har fått ta till extra sammanträdesdagar. Även med extra dagar finns risken att något 
ärende inte diskuterats i den utsträckning som någon ledamot kunde önska eftersom tiden inte räckt till. 
Till sammanträdet i januari 2020 är det istället väldigt få ärenden klara för beslut. Denna ryckighet i 
Kommunfullmäktiges ärendebelastning är inte bra.  

Kommunfullmäktiges ärendelista styrs i hög grad av hur Kommunstyrelsen planerar sitt arbete och när 
beredningen av ärenden är klara så att de kan lyftas till Kommunfullmäktige. Ett sätt att ge 
Kommunfullmäktige en möjlighet att se hur belastningen av ärenden kan komma att se ut och att också 
prioritera mellan ärenden vore att begära att Kommunstyrelsen årligen, eller möjligen halvårsvis, 
presenterar en planering av när olika ärenden som kan planeras i förväg bedöms komma upp. Det gäller i 
första hand motioner, initiativ som tas av Kommunstyrelsen och program/handlingsplaner. Budget, 
årsredovisning, delårsrapporter och lagstadgade rapporter ligger redan i ett års hjul och den planeringen 
borde kunna kompletteras med andra ”planerbara” ärenden. 

Jag vill därför föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

 Uppdra åt Kommunstyrelsen att senast till KF i mars 2020 återkomma med en planering som
utvisar när olika ärenden skall komma till KF under 2020

 Uppdra åt Kommunstyrelsen att i januari varje år presentera för KF en planering av när ärenden
förväntas komma upp till KF under året.

Ulrik Nilsson (M) 
Lisa Berglund (KD) 

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
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Motion Kommunfullmäktige 
2019-01-21 

Undvik osund konkurrens! 
Ett fritt och blomstrande näringsliv är nyckeln till det stora välstånd vi i dag för givet. Det är 
entreprenörer och företagare som vågat ta steget och förverkliga sina idéer som lagt grunden för vår 
materiella rikedom, inklusive den välfärd och annan service som kommunen tillhandahåller. Därför är 
det viktigt att Borås Stad gör sitt yttersta för att förbättra näringslivets villkor och värna dess fria 
ställning.  

Företagarnas förmåga att skapa välstånd begränsas tyvärr i många fall av osund konkurrens från stat 
och kommun. Den osunda konkurrensen kan ske genom att det offentliga bedriver verksamhet som 
egentligen skulle kunna driva lika bra eller bättre av annan aktör. Ett mer uppenbart exempel på det 
är kommunal restaurangverksamhet men det kan även röra sig om verksamhet i mer traditionellt 
kommunala sektorer, såsom LSS eller hemtjänst. Osund konkurrens kan också skapas av att 
kommunen vid upphandlingar ställer kriterier så att vissa aktörer ges fördelar i förhållande till andra, 
utan att deras förmåga att leverera önskad produkt nödvändigtvis skiljer sig åt. Till exempel kan 
utformningen av förfrågningsunderlagen ibland gynna större aktörer på bekostnad av mindre. 

För att undvika osund konkurrens är det viktigt att kommunen gör en översyn av vilka egna 
verksamheter som befinner sig i konkurrens med näringslivet såväl som en analys av hur 
upphandlingsprocessen kan förbättras för att fler aktörer ska kunna konkurrera på mer likvärdiga 
villkor.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av vilka kommunala verksamheter som kan 
betraktas som ren konkurrens med näringslivet i enlighet med motionens intentioner. 

Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en analys av hur upphandlingsprocessen kan 
förbättras i syfte att motverka osund konkurrens i enlighet med motionens intentioner.  

Annette Carlson (M) Niklas Arvidsson (KD) 

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden Bilaga till § 4 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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Bilaga till § 4 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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Enkel fråga Kommunfullmäktige 
2020-01-23 

Enkel fråga till Tom Andersson (MP), kommunalråd, om avstängningen av Kyrkvägen 

Om Kyrkvägen i Brämhult stängs av och blir återvändsgata, ökar både koldioxidutsläpp och 
trafikmängden markant på Dammkullevägen och Dammgatan.  

Att stänga av och göra Kyrkvägen till återvändsgata, medför att koldioxidutsläppen kommer att öka 
med 40 ton/år. Det är 580 bilar som får en längre körsträcka varje dag. 

Kommunfullmäktige beslutade i december om en koldioxidbudget, där Borås skall minska sina 
utsläpp med 16 % varje år för att kunna nå klimatmålet.  

Mina frågor: 

Hur efterlevs den nya koldioxidbudgeten, om koldioxidutsläppen ökar den med 40 ton/år, genom att 
Borås Stad stänger av Kyrkvägen, (vägen förbi ridhuset) trots att man är medveten om ökade 
utsläpp? 

Varför väljer inte Borås stad att istället sänka hastigheten, från idag gällande 70 km/h på Kyrkvägen 
(vägen upp mot ridhuset) till 30 km/h, för en mindre klimatpåverkan och säkrare genomfartstrafik? 

Anna Christensen (M) 

Bilaga till § 4 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Enkel fråga Kommunfullmäktige 
2020-01-23 

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) 

När får Borås Energi och Miljö svar 

… eller har Borås Energi och Miljö redan fått svar? 

Vid Borås Energi och Miljö’s styrelsemöte i december 2018 behandlades kommunens budgetuppdrag 
gällande solcellspark i Borås. I ärendet uppmärksammades att en solcellspark sannolikt skulle 
förutsätta relativt stora förändringar, och därmed kostnader för bolaget. En trolig konsekvens av en 
sådan verksamhet är bland annat att BEM återigen måste sälja el till slutkund och ta balansansvar. 

Eftersom detta kräver vissa kostnader och får konsekvenser valde styrelsen att sända över ärendet 
till Kommunstyrelse med bedömningen att om inte KS meddelar annorlunda så väljer BEM att enbart 
följa utvecklingen inom solcellsområdet. 

Från KS har, efter att BEM frågat om handlingen, följande anmälts (av finanschefen): 

”KS har formellt inte tagit något separat beslut om denna inriktning utan besked lämnades i samband 
med Plupp (finns dokumenterat i minnesanteckningar som går upp som anmälningsärenden till KS 
och Stadshus AB). 
Det finns också en text i Borås Stads budget som har hanterats i Kommunstyrelsen och som kommer 
beslutas i Kommunfullmäktige 20-21 november som lyder (s 9 i Borås Stads Budget 2020): (…) Borås 
Energi och Miljö skall ta initiativ till en andelsägd solenergianläggning” 

Mina frågor till Ulf Olsson (S) blir då: 
1) Anses ett mailsvar från en tjänsteman kan utgöra beslut från Kommunstyrelsen
2) Om så avser Kommunstyrelse att bestrida de extra kostnader som är förknippade med

ärendet, med tanke på att bolaget avråder från genomförande
3) Om inte (avser fråga 1) när kan bolaget förväntas få ett svar från KS

Ulrik Nilsson (M) 

Bilaga till § 4 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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Enkel fråga Kommunfullmäktige 
2020-01-23 

Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) 

När får Borås Energi och Miljö svar 

… eller har Borås Energi och Miljö redan fått svar? 

Vid Borås Energi och Miljö’s styrelsemöte i december 2018 behandlades kommunens budgetuppdrag 
gällande solcellspark i Borås. I ärendet uppmärksammades att en solcellspark sannolikt skulle 
förutsätta relativt stora förändringar, och därmed kostnader för bolaget. En trolig konsekvens av en 
sådan verksamhet är bland annat att BEM återigen måste sälja el till slutkund och ta balansansvar. 

Eftersom detta kräver vissa kostnader och får konsekvenser valde styrelsen att sända över ärendet 
till Kommunstyrelse med bedömningen att om inte KS meddelar annorlunda så väljer BEM att enbart 
följa utvecklingen inom solcellsområdet. 

Från KS har, efter att BEM frågat om handlingen, följande anmälts (av finanschefen): 

”KS har formellt inte tagit något separat beslut om denna inriktning utan besked lämnades i samband 
med Plupp (finns dokumenterat i minnesanteckningar som går upp som anmälningsärenden till KS 
och Stadshus AB). 
Det finns också en text i Borås Stads budget som har hanterats i Kommunstyrelsen och som kommer 
beslutas i Kommunfullmäktige 20-21 november som lyder (s 9 i Borås Stads Budget 2020): (…) Borås 
Energi och Miljö skall ta initiativ till en andelsägd solenergianläggning” 

Mina frågor till Ulf Olsson (S) blir då: 
1) Anses ett mailsvar från en tjänsteman kan utgöra beslut från Kommunstyrelsen
2) Om så avser Kommunstyrelse att bestrida de extra kostnader som är förknippade med

ärendet, med tanke på att bolaget avråder från genomförande
3) Om inte (avser fråga 1) när kan bolaget förväntas få ett svar från KS

Ulrik Nilsson (M) 

Bilaga till § 4 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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Enkel fråga Kommunfullmäktige 
2020-01-23 

Enkel fråga till Ulf Olsson (S) – är det rimligt att kommuninvånarna får ta smällen för 
statens övervältringskostnader?   

Sociala omsorgsnämnden har beskrivit hur förändrad rättspraxis för bedömning av personlig 
assistans lett till striktare tolkning av LSS-lagen. Det är inte rimligt att omsorgstagare inom stadens 
verksamheter drabbas av anpassningar för statens övervältring av kostnader. Därför har 
Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit att underskott som grundar sig på 
övervältringskostnader prövas i särskild ordning i samband med årsredovisningen.  

På ärendelistan som ordförande i Sociala omsorgsnämnden lagt fram till kommande sammanträde 
finns förslag om avveckling av Berggården och Solrosen. Dessa verksamheter spelar stor roll för dess 
deltagare. En avveckling skulle innebära att upp mot 75 personer med intellektuella eller fysiska 
funktionsvariationer förlorarar möjligheten till betydande delar av sin sociala samvaro med ökad oro 
och otrygghet som följd.  

Därför ställer jag följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S): 

 Anser du det vara rimligt att Sociala omsorgsnämnden är tvungna att göra nedskärningar i
verksamhet riktad till kommuninvånare på grund av statens övervältingskostnader?

 Om inte, har du för avsikt att i årsredovisningar framöver ta hänsyn till underskott som
grundar sig på övervältringskostnader från staten?

Annette Carlson (M) 
Kommunalråd i opposition 

Bilaga till § 4 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



kommunfullmäktiges protokoll  |  23 januari 2020

 B 29

Enkel fråga Kommunfullmäktige 
2020-01-23 

Enkel fråga till Ulf Olsson (S) – är det rimligt att kommuninvånarna får ta smällen för 
statens övervältringskostnader?   

Sociala omsorgsnämnden har beskrivit hur förändrad rättspraxis för bedömning av personlig 
assistans lett till striktare tolkning av LSS-lagen. Det är inte rimligt att omsorgstagare inom stadens 
verksamheter drabbas av anpassningar för statens övervältring av kostnader. Därför har 
Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagit att underskott som grundar sig på 
övervältringskostnader prövas i särskild ordning i samband med årsredovisningen.  

På ärendelistan som ordförande i Sociala omsorgsnämnden lagt fram till kommande sammanträde 
finns förslag om avveckling av Berggården och Solrosen. Dessa verksamheter spelar stor roll för dess 
deltagare. En avveckling skulle innebära att upp mot 75 personer med intellektuella eller fysiska 
funktionsvariationer förlorarar möjligheten till betydande delar av sin sociala samvaro med ökad oro 
och otrygghet som följd.  

Därför ställer jag följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S): 

 Anser du det vara rimligt att Sociala omsorgsnämnden är tvungna att göra nedskärningar i
verksamhet riktad till kommuninvånare på grund av statens övervältingskostnader?

 Om inte, har du för avsikt att i årsredovisningar framöver ta hänsyn till underskott som
grundar sig på övervältringskostnader från staten?

Annette Carlson (M) 
Kommunalråd i opposition 

Bilaga till § 4 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Fråga kommunfullmäktige 2020-01-23 
Lisa Berglund (KD) 

Kommunikationsmöjligheter vid samhällsstörning 

På kommunfullmäktiges möte 19 december togs beslut om Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 
2019-2022. Utöver detta dokument finns även bl.a. dokumentet Plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära händelser- ledning och information. Det framgår att 
kommunikation kan ske via fasttelefoni, mobiltelefoni, internet och radiokommunikation mm. I 
dagens samhälle då majoriteten av  kommunikation, både telefoni och internet, sker via mobilnätet 
undrar jag vilka snabba kommunikationsmöjligheter som finns mellan förvaltningar i Borås om det 
skulle ske en attack mot mobilnätet.   

Jag ställer därför två frågor till kommunstyrelsen ordförande Ulf Ohlsson (S); 

Har alla förvaltningar tillgång till en fast telefon som är kopplad till det analoga nätet eller 
möjlighet till radiokommunikation? 

Om svaret på fråga ett blir nej, hur ser kommunikationsmöjligheterna ut hos alla förvaltningar i 
Borås om mobilnätet ligger nere på grund av en samhällsstörning eller attack mot det mobila 
nätet? 

Bilaga till § 4 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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033-35 70 00 vxl

Maja Karlsson 
Handläggare 
0721600653 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-12-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Ärende 7 Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-
2023 (Nr 2) 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023 med föreslagna ändringar enligt nedan. 

Sid 3  

Borås Stad ska: 

 Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som
kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv.

Sid 4 

Borås Stad ska: 

 Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel
mobbning och diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må
bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga.

Sammanfattning 
Det ungdomspolitiska programmet ska ange Borås Stads viljeriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. 
Det föreslagna ungdomspolitiska programmet för 2020-2023 har reviderats och 
utformats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017 
(Lupp). Programmets nya målgrupp är den nationella ungdomspolitikens 
målgrupp, unga mellan 13-25 år. Av de 18 inkomna remissvaren har 15 tillstyrkt 
förslaget och de är positiva till förslaget i sin helhet. De tre övriga 
remissinstanserna har avstått från att yttra sig. Flertalet remissinstanser betonar 
vikten av ungas inflytande och delaktighet i frågor som berör dem. 

Bilaga till § 6 Ungdomspolitiskt program 2020-2023

Borås Stad 
  Sida 
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Ärendet i sin helhet 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för 
en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 
Stad. Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska 
arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Det tidigare 
programmet ”Borås Stads Ungdomspolitiska program 2016-2019” har 
reviderats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 
(Lupp) och Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågors rapport Vilka 
ska med- Ungas sociala inkludering i Sverige (2018). Lupp-resultatet visar hur Borås 
Stads unga upplever sina livsvillkor.  

 

Den tydligaste skillnaden gentemot det föregående ungdomspolitiska 
programmet är att målgruppen utökats till att motsvara den nationella 
ungdomspolitikens målgrupp, unga mellan 13-25 år. Programmets viljeriktning 
har därför anpassats utifrån den nya målgruppen. Programmets olika områden 
följer strukturen i LUPP. Dessa är; Fritid och kulturliv, Hälsa & trygghet, 
Delaktighet och inflytande samt Utbildning och arbete.  

 

Förslaget ungdomspolitiskt program 2020-2023 har varit ute på remiss hos alla 
nämnder och bolagsstyrelser samt 3 externa aktörer; Röda korsets 
ungdomsförbund Borås, Rädda barnens ungdomsförbund Borås samt 
Barnombudsmannen. Svar har inkommit ifrån; Arbetslivsnämnden, Fritids-och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ-och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö-och konsumentnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Stadsrevisionen, Tekniska nämnden, Överförmyndarnämnden, AB 
Sandhultbostäder, AB Toarpshus samt AB Bostäder. 

Av de 18 inkomna remissvaren har 15 tillstyrkt förslaget. Kulturnämnden har 
tillstyrkt programmet med tillägget att en skrivning bör stärkas inom avsnittet 
Delaktighet och inflytande. De övriga 3 inkomna remissvaren har avstått från 
att yttra sig, dessa är; Servicenämnden, Stadsrevisionen samt 
Överförmyndarnämnden.  

 

Elevråden på Borås Stads högstadie-och gymnasieskolor har varit tillfrågade att 
tycka till om programmet. Ett högstadie-elevråd återkopplade med synpunkter. 
Unga har även haft möjlighet att ge synpunkter på programmet genom 
information på Borås Stads hemsida och feriearbetet Unga kommunutvecklare. 
Det kom inte in några synpunkter utifrån informationen på Borås Stads 
hemsida.  
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Ärendet i sin helhet 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för 
en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 
Stad. Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska 
arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Det tidigare 
programmet ”Borås Stads Ungdomspolitiska program 2016-2019” har 
reviderats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 
(Lupp) och Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågors rapport Vilka 
ska med- Ungas sociala inkludering i Sverige (2018). Lupp-resultatet visar hur Borås 
Stads unga upplever sina livsvillkor.  

 

Den tydligaste skillnaden gentemot det föregående ungdomspolitiska 
programmet är att målgruppen utökats till att motsvara den nationella 
ungdomspolitikens målgrupp, unga mellan 13-25 år. Programmets viljeriktning 
har därför anpassats utifrån den nya målgruppen. Programmets olika områden 
följer strukturen i LUPP. Dessa är; Fritid och kulturliv, Hälsa & trygghet, 
Delaktighet och inflytande samt Utbildning och arbete.  

 

Förslaget ungdomspolitiskt program 2020-2023 har varit ute på remiss hos alla 
nämnder och bolagsstyrelser samt 3 externa aktörer; Röda korsets 
ungdomsförbund Borås, Rädda barnens ungdomsförbund Borås samt 
Barnombudsmannen. Svar har inkommit ifrån; Arbetslivsnämnden, Fritids-och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ-och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö-och konsumentnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Stadsrevisionen, Tekniska nämnden, Överförmyndarnämnden, AB 
Sandhultbostäder, AB Toarpshus samt AB Bostäder. 

Av de 18 inkomna remissvaren har 15 tillstyrkt förslaget. Kulturnämnden har 
tillstyrkt programmet med tillägget att en skrivning bör stärkas inom avsnittet 
Delaktighet och inflytande. De övriga 3 inkomna remissvaren har avstått från 
att yttra sig, dessa är; Servicenämnden, Stadsrevisionen samt 
Överförmyndarnämnden.  

 

Elevråden på Borås Stads högstadie-och gymnasieskolor har varit tillfrågade att 
tycka till om programmet. Ett högstadie-elevråd återkopplade med synpunkter. 
Unga har även haft möjlighet att ge synpunkter på programmet genom 
information på Borås Stads hemsida och feriearbetet Unga kommunutvecklare. 
Det kom inte in några synpunkter utifrån informationen på Borås Stads 
hemsida.  
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Remissinstanserna som har tillstyrkt förslaget är positiva till förslaget i sin 
helhet, men ett antal kommentarer har lyfts fram och beaktats: 

 

 Det ses som positivt att programmet inkluderar alla unga, detta har 
förtydligats genom tillägget att unga oavsett intellektuella förutsättningar 
inkluderas. 

 

 En synpunkt pekar på att det är viktigt att programtexten som berör 
våld korrelerar med Borås Stads våldspreventiva arbete. Synpunkten har 
beaktats under avsnittet Hälsa och trygghet genom tillägget att 
frånvaron av mobbning och diskriminering är exempel på miljöer fria från 
våld. 

 

 Flertalet remissinstanser lyfter att det är viktigt att unga ges 
förutsättningar att göra sin röst hörd, känna sig inkluderade och delta i 
politiska processer. Kulturnämnden tillstyrkte med förslaget att Borås 
Stads ansvar att möjliggöra ungas delaktighet ska förtydligas, genom 
tillägget att det krävs strukturer för delaktighet som skapas tillsammans 
med unga. Synpunkten har beaktats inom avsnittet Delaktighet och 
inflytande.   

 

 Det finns också en synpunkt om att ordet ”Vi” genomgående ska bytas 
ut till ”Borås Stad”. Dessa synpunkter har beaktats för att tydliggöra att 
Borås Stad är avsändare och för att programmet ska fokusera på Borås 
Stads viljeriktning. Beaktandet av dessa synpunkter har resulterat i vissa 
redaktionella förändringar i det föreslagna programmet.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande 
revidera en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 
finns hos respektive nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal 
uppföljning av Ungdomspolitiken 2017. Ny handlingsplan upprättas efter att 
LUPP genomförts 2020.  

   

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Ungdomspolitiska program  
2. Skrivelse till kommunfullmäktige 
3. Nämnder & bolags yttranden 
4. Remissammanställning 
5. Förändringar i det ungdomspolitiska programmet  
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Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Instans 
Kommunstyrelsen 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Budget 2020 för de kommunala bolagen 
Kommunstyrelsen ser med oro på den ekonomiska utvecklingen inom flera av 
våra kommunala bolag. Borås Djurpark AB, Borås TME AB och 
Akademiplatsen AB är tre är så kallade underskottsbolag. Akademiplatsen AB 
och Borås TME har hållit sig inom beslutad budget, vilket Borås Djurpark AB 
inte lyckats med. Kommunstyrelsen uppmanar Akademiplatsen AB och Borås 
TME att anpassa sina verksamheter utifrån sina nya resultatkrav, och informera 
övriga samarbetsaktörer. 

Borås TME AB´s prognos för 2019 är ett resultat på -18,5 miljoner kronor. 
Bolaget planerar i sin budget för 2020 att avsätta 2 miljoner för jubileumsåret. 
Kommunstyrelsen anser att detta kan rymmas inom befintlig budget. Och att 
det prognostiserade resultatet kan ligga kvar under 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Budgetarna 2020 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna. 

Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2020 på 
11 373 200 000 kronor (inklusive limit för EMC-finansieringen), i enlighet med 
bilaga 1, godkänns.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

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

Borås TME AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 18,5 miljoner kronor för 2020.

Akademiplatsen AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 22 miljoner kronor för 2020.

Akademiplatsen ska redovisa en plan för hur lokalanvändning kan bli
mer effektiv och hur bolagets kostnader kan minskas.

E4 
Bilaga till § 8 Budget 2020 för de kommunala bolagen
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Borås Djurpark AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 10 miljoner kronor för 2020. 

Borås Djurpark AB ska redovisa en marknadsplan för hur intäkterna 
och konkurrenskraften kan öka väsentligt med syfte att sänka sitt 
underskott. 
 
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Instans
Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Budget 2020 för de kommunala bolagen

Kommunstyrelsen noterar att det finns en negativ ekonomisk utveckling hos de 
kommunala bolagen. Detta är inte en hållbar utveckling. Kommunstyrelsen 
uppmanar samtliga underskottbolag, Borås TME AB, Akademiplatsen AB, 
samt Borås Djurpark AB, att se över hur lokalanvändning, bemanning och 
allmän kostnadseffektivisering kan uppnås för att på sikt få en ekonomi i 
balans.  

Kommunstyrelsen uppmanar även samtliga kommunala bolag att ompröva 
behovet av de föreslagna investeringarna för verksamhetsår 2020 och framöver, 
då skuldsättningen hos koncernen är en växande problematik. 

Kommunstyrelsen ser att en omprövning måste ske kring om och hur 
Akademiplatsen AB kan läggas på entreprenad, för att stadshuskoncernen ska 
kunna uppnå en god ekonomisk hållbarhet. 

Det är av betydelse att de kommunala bolagen, och koncernen som helhet, 
uppnår en högre soliditet och stärkt resultat för att uppnå en ekonomisk 
hållbarhet. Framtida förändringar inom finansiella förutsättningar kan och 
kommer leda till att koncernens ekonomi kommer att vara utsatt. Detta måste 
beaktas och sårbarheten måste motverkas. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

- Budgetarna 2020 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna.

- Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2020
på 11 373 200 000 kronor (inklusive limit för EMC-finansieringen), i
enlighet med bilaga 1, godkänns.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås TME AB 

Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav på minus 17,5 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2020. 

E4
Bilaga till § 8 Budget 2020 för de kommunala bolagen



kommunfullmäktiges protokoll  |  23 januari 2020

 B 37

 

 

Akademiplatsen AB 

Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav på minus 20,0 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2020. 

Borås Djurpark AB 

Kommunfullmäktige fastställer ett resultatkrav på minus 10,0 miljoner kronor 
för verksamhetsår 2020. 

 

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna krav på resultat, avkastning och 
utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen i enlighet med 
ovanstående skrivelse. Kommunfullmäktige uppdrar Borås Stadshus AB att 
utreda huvudmannaskapet för Akademiplatsen AB. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Instans 
Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Ärende 9 Budget 2020 för de kommunala bolagen (Nr 4) 
Kommunfullmäktige ser med oro på den ekonomiska utvecklingen inom flera 
av våra kommunala bolag. Borås Djurpark AB, Borås TME AB och 
Akademiplatsen AB är tre är så kallade underskottsbolag. Akademiplatsen AB 
och Borås TME har hållit sig inom beslutad budget, vilket Borås Djurpark AB 
inte lyckats med. Kommunstyrelsen uppmanar Akademiplatsen AB och Borås 
TME att anpassa sina verksamheter utifrån sina nya resultatkrav, och informera 
övriga samarbetsaktörer. 

Borås TME AB´s prognos för 2019 är ett resultat på -18,5 miljoner kronor. 
Bolaget planerar i sin budget för 2020 att avsätta 2 miljoner för jubileumsåret. 
Kommunstyrelsen anser att detta kan rymmas inom befintlig budget. Och att 
det prognostiserade resultatet kan ligga kvar under 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Budgetarna 2020 för de kommunala bolagen läggs till handlingarna. 

Bolagens finansiering innebärande en limitgräns hos internbanken 2020 på 
11 373 200 000 kronor (inklusive limit för EMC-finansieringen), i enlighet med 
bilaga 1, godkänns.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

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

Borås TME AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 18,5 miljoner kronor för 2020.

Akademiplatsen AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 22 miljoner kronor för 2020.

Akademiplatsen ska redovisa en plan för hur lokalanvändning kan bli
mer effektiv och hur bolagets kostnader kan minskas.

Bilaga till § 8 Budget 2020 för de kommunala bolagen 
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Borås Djurpark AB 
 Ges ett resultatkrav på som lägst minus 10 miljoner kronor för 2020. 

Borås Djurpark AB ska redovisa en marknadsplan för hur intäkterna 
och konkurrenskraften kan öka väsentligt med syfte att sänka sitt 
underskott. 

 Långsiktigt krav på resultat efter finansnetto: 0 mnkr. 
 
 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se


