
Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, torsdagen den 24 september 2020 
kl 18:00-21:30 

Beslutande ledamöter i salen 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Andreas Exner (SD),  Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), Ylva Lengberg (S), Tom 
Andersson (MP), Therése Björklund (S), Lars-Gunnar Comén (M), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark 
(V), Yvonne Persson (S), Oliver Öberg (M), Anna-Clara Stenström (M), Leif Häggblom (SD),  Cecilia 
Andersson (C), Rose-Marie Liljenby Andersson (S),  Kent Hedberg (S),  Per Carlsson (S),  Martin Nilsson (M),  
Jan Nilsson (SD), Peter Wiberg (V),  Johan Wikander (L), Bengt Bohlin (S),  Jessica Eng-Strömberg (S),  Jonas 
Ellerstrand (SD),  Gabriella Andersson (V),  Sead Omerovic (S), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders 
Alftberg (SD), Kristian Silbvers (SD),  Liridona Rexhepi (S) och  Anna Christensen (M). 

Beslutande ledamöter via Teams 

Lars-Åke Johansson (S), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Birgitta Bergman (M), Crister Spets (SD), 
Lars-Gustaf Andersson (L), Ninni Dyberg (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt 
Persson (S), Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Olle Engström (SD), Andreas Cerny (L), Malin 
Carlsson (S), Christina  Waldenström (-), Sara Andersson (S), Nils-Åke Björklund (S), Ann-Charlotte Blomqvist 
(SD), Alexander Andersson (C), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir (S), Magnus Sjödahl (KD), Jolly Bou 
Rahal (M), Anders Jonsson (S), Abdullahi Warsame (S), Marie Samuelsson (S) och Stefan Lindborg (V). 

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

För Lennart Andreasson (V)      - Inger Landström (V) via Teams
För Maj-Britt Eckerström (C) - Jan Idehed (C) via Teams
För Anne Rapinoja (V)     - Tommy Josefsson (V) via Teams
För Else-Marie Lindgren (KD) - Valéria Kant (KD) via Teams
För Hasse Ikävalko (M)    - Annette Nordström (M) via Teams
För Tomas Brandberg (SD) - Eva Eriksson (SD) via Teams
För Mattias Danielsson (C) - Karl-Eric Nilsson (C) via Teams
För  Rose-Marie Liljenby Andersson (S) - Leif Grahn (S) jäv § 113
För Ulf Sjösten (M) - Jonas Garmarp (M) jäv § 113 via Teams
För Anna Christensen (M)  - Mikael Wickberg (M) § 113 via Temas
För Lars-Åke Johansson (S)  - Leif Grahn (S) § 114
För Malin Carlsson (S) - Leif Grahn (S) § 117
För Annette Carlson (M)  - Jonas Garmarp (M) § 117 via Teams
För Niklas Arvidsson (KD)  - Gunilla Christoffersson (KD) § 117 via Teams
För Crister Spets (SD) - Niklas Hallberg (SD § 117 via Teams
För Anna Svalander (L) - Soroush Rezai (L) § 117 via Teams

Närvarande ersättare i salen 
Anethe Tolfsson (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Leif Grahn (S), Marie Sandberg (S) och Sören Björklund (S). 
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Närvarande ersättare via Teams 
Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Mikael Wickberg (M), Mattias Karlsson (M), Jessica Bjurén (M),  Paul-
Andre Safko (M) Lotta Löfgren Hjelm (M), Soroush Rezai (L), Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén 
(L), Gunilla Christoffersson (KD), Emina Beganovic (S), Andreas Ekström (S), Paulina Hanafi (S), Nicholas 
Gregory (S) Anita Spjuth (V), Anna-Karin Gunnarsson (MP), Niklas Hallberg (SD), Martin Sörbom (SD) och 
Valter Kotsalainen (SD).  

Jolly Bou Rahal (M) lämnar sammanträdet kl 19:11. Han ersätts av Per Månsson (M) inför behandlingen av 
§ 111.

Göran Larsson (MP) anländer till sammanträdet kl 19:38. 

Sven Wergård (KD) anländer till sammanträdet kl 20:21. 

Anna-Karin Gunnarsson (MP) lämnar sammanträdet kl 21:06. 

Övriga 
Fredrik Nilströmer it-strateg 
Jon Hjärne  tjänsteförvaltare Ciceron 
Lars-Olof Danielsson stadsjurist 
Anna Enochsson valledare 
Carl Morberg  kommunsekreterare 

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens lilla sessionssal, Stadshuset, Borås, kl 13:00-13.40 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla 
den 2 oktober 2020 

Paragrafer  106-131 
Underskrifter 

Sekreterare 
Carl Morberg 

Ordförande 
Per-Olof Höög (S) 

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

Kom
 
munfullm

 
äktig

 
es ordför

 
ande P

 
er-Olof Höög (S) tillkännager att ärendena nummer 19, 21 

26 behandlas samtidigt men beslutas separat .   
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§ 106   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Björn Qvarnström (SD) som ersättare.   
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, den 1 oktober klockan 13:00.    
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§ 107   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige ajournerar sammanträdet kl 19:11-19:18 och 20:10-20:20.     
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§ 108   

Anmälningsärenden 

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

 
2020-09-23 Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans 

Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD) och Magnus Sjödahl (KD): 
Borås behöver en äldreomsorgskommission 

  Dnr 2020-00713 1.1.1.1 
 
2020-09-23 Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 

Avveckla distributionscentralen. 
  Dnr 2020-00716 1.1.1.1 
 
2020-09-23 Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif Häggblom (SD): 

Skogen är stadens tillgång. 
  Dnr 2020-00717 1.1.1.1 
  
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden: 
 
2020-09-02 Länsstyrelsens beslut 2020-09-02 att utse Jessica Eng Strömberg 

(S) som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot 
Johan Dahlberg (S) samt att utse Nicholas Gregory (S) som ny 
ersättare från och med den 1 september 2020 till och med den 14 
oktober 2022. 

  Dnr 2020-00554 1.1.1.2 
 
2020-09-02 Länsstyrelsens beslut 2020-09-02 att utse Sven Wergård (KD) 

som ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare Åke 
Ekvad (KD) från och med den 27 augusti 2020 till och med den 
14 oktober 2022. 

  Dnr 2020-00554 1.1.1.2 
 
2020-09-08 Skrivelse från Vänersborgs tingsrätt Mark- och miljödomstolen 

om överklagande av dom i mål nr P 1361-20. Överklagat beslut: 
Kommunfullmäktige i Borås kommuns beslut den 20 februari 
2020 § 26. Saken: Detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. 
Räfsebo. 

  Dnr 2017-00437 214      
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§ 109 Dnr KS 2020-00685 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anja Liikaluoma (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige och som ledamot i Tekniska nämnden. 
 
Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
 
Nuvarande ersättare Monica Haglund Borg (S) väljs till ledamot i 
Kulturnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Roy Davidsson (S) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Birgitta Andersson (S) väljs till ersättare i Kulturnämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Carina Björklund (S) väljs till ersättare i Förskolenämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Anette Karlenström (S) väljs till ersättare i stiftelsen L L Frimans donation till 
och med den 31 december 2022. 
 
Lennart Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås 
Tingsrätt. 
 
Mattias Bohlin (S) väljs till nämndeman till och med den 31 december 2023. 
 
Lennart Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som förtroendevald revisor i 
andra revisorsgruppen. 
 
Gabriel Barkarmo (S) väljs till förtroendevald revisor i andra revisorsgruppen 
till och med 2022 års verksamhet. 
 
Nuvarande ersättare Ulf Samuelsson (S) väljs till ledamot i  Tekniska nämnden 
till och med den 31 december 2022. 
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Susanne Andreasson (S) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och med den 
31 december 2022. 
 
Abdullahi Hassan (S) väljs till ersättare i Tekniska nämnden till och med den 31 
december 2022. 
 
Anneli Pilelund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
Viola Orbelin (M) väljs till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden till och med 
den 31 december 2022. 
 
Zouitsa Koltsida (M) väljs till ersättare i Vård- och äldrenämnden till och med 
den 31 december 2022. 
 
Karl-Gustav Drotz (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 
för Borås Elnät AB. 
 
Nuvarande ersättare Harald Finlöf (KD) väljs till ledamot i styrelsen för Borås 
Elnät AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
John Hansfeldt (KD) väljs till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden till och 
med den 31 december 2022. 
 
Susanne Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
Annika Pehrsson (SD) väljs till ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden 
till och med den 31 december 2022. 
 
Irene Eriksson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden. 
 
Susanne Karlsson (SD) väljs till ersättare i Valnämnden till och med den 31 
december 2022.      
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§ 110   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen och frågorna får ställas. 

Svaren på frågorna läggs till handlingarna.            

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde har en interpellation och sex frågor inkommit. 
Ytterligare en fråga från Kommunfullmäktiges möte från den 27 augusti 2020 
besvaras på sammanträdet.             

 
2020-00710 
Interpellation av Stefan Lindborg (V) till kommunalrådet Anna Svalander 
(L) om effekterna av skolbyten 
 
 
2020-00639 
Fråga av Peter Wiberg (V) till Kulturnämndens ordförande Sara 
Andersson (S) angående att Solbacken hamnar i lokalbanken 
Kulturnämndens ordförande Sara Andersson (S) svarar på Peter Wibergs (V) 
fråga. 
 
 
2020-00708 
Fråga av Ida Legnemark (V) till kommunalrådet Ylva Lengberg (S): Hur 
går det med Borås Stads arbete mot prostitution och människohandel? 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) svarar på Ida Legnemarks (V) fråga. 
 
 
2020-00709 
Fråga av Stefan Lindborg (V) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf 
Olsson (S): När inför Borås Stad en kommunal avhopparverksamhet för 
personer i kriminella miljöer? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Stefan Lindborgs (V) 
fråga. 
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2020-00719 
Fråga av Magnus Sjödahl (KD) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf 
Olsson - fira eller inte fira 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Magnus Sjödahls (KD) 
fråga. 
 
 
2020-00715 
Fråga av Andreas Exner (SD) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf 
Olsson (S): Fortsatt förtroende? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Andreas Exners (SD) 
fråga. 
 
 
2020-00714 
Fråga av Kristian Silbvers (SD) till ordförande i Borås Energi och Miljö 
AB Hanne Jensen (S): Framtiden för Borås Energi och Miljö AB 
Borås Energi och Miljö AB:s ordförande Hanne Jensen (S) svarar på Kristian 
Silbvers (SD) fråga. 
 
 
2020-00718 
Fråga av Lars-Gunnar Comén (M) till kommunalråd Ylva Lengberg (S): 
Aircon för äldre follow up 
Kommunalrådet Ylva Lengberg (S) svarar på Lars-Gunnar Coméns (M) fråga. 
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§ 111 Dnr KS 2020-00517 1.2.2.25 

Förslag om komplettering av ägardirektiv för 
Inkubatorn i Borås AB 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 70, sid B 2313) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reviderat ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB.     

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 275 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa reviderat ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB.     

Sammanfattning av ärendet 
Bolagsledningen för Inkubatorn i Borås AB har genom åren inkluderat en viss 
andel entreprenörer vilka haft sin bas utanför Boråsregionen. Bolagsgruppen 
har uppmärksammat bolaget på att verksamhetens inriktning inte till fullo 
motsvarar fastställda ägardirektiv. I anledning härav har bolagsledningen 
inkommit med önskemål om en komplettering av ägardirektiven som motsvarar 
bolagets faktiska inriktning.           

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Bilagor; Ägardirektiv för; 

  Inkubatorn i Borås AB  

  Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 
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§ 112 Dnr KS 2020-00370 1.1.1.25 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 
ingår i budget 2020 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 71, sid B 2320) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 286 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporten läggs till handlingarna.     

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

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

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

2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 
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§ 113 Dnr KS 2020-00243 1.2.4.1 

Årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 72, sid B 2339) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ulf Sjösten (M) 
och Anna Christensen (M) i handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S) tjänstgör Leif Grahn (S). 
För Ulf Sjösten (M) tjänstgör Jonas Garmarp (M). 
För Anna Christensen (M) tjänstgör Mikael Wickberg (M). 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 292 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2019 på +0,4 mnkr jämfört 
med +2,3 mnkr för 2018. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 51,7 mnkr, 
balansomslutningen 151,8 mnkr och soliditeten 34 % (f å 34 %). Borås Stads 
kostnad 2019 till förbundet var 83,5 mnkr (f å 81,2 mnkr). 

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

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 
2019 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.  
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Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2020-03-24 
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§ 114 Dnr KS 2020-00332 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för 
asfalterad aktivitetsyta 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 73, sid B 2383) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borås GIF beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kronor för 
asfaltering av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under 
förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda 
myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två 
år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.  
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
 
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Leif Grahn (S). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 294 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås GIF beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kronor för 
asfaltering av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under 
förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda 
myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två 
år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.      

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 
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november. I år har det endast kommit in en ansökan och Borås GIF är 
beroende av ett relativt snabbt besked så planen i år är att behandlingen 
snabbas upp något.  

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige  att tillstyrka 
ansökan om anläggningslån på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av 
aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås. Beslutet gäller under förutsättning att 
föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att 
föreningens finansieringsplan infrias. Nämnden anför att Borås GIF är en 
idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels verksamheten med fotboll på 
Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås med skidor, orientering och 
mountainbike. På senare år har verksamheten på Knektås vuxit och samlar varje 
vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att ytterligare kunna växa och 
utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad slinga som ska användas i 
första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en yta om 10x50 meter, 
anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning mm. Ärendet bygger 
till stor del på ansökan ur Arvsfonden som utgör ca hälften av finansieringen. 

Kommunstyrelsens förslag till anläggningslån 2020 kommer sannolikt endast att 
uppgå till i detta ärende beviljade 1,1 mnkr. Det är avsevärt lägre än beviljande 
av anläggningslån under 2019 som hamnade på 13,9 mnkr, som främst beror på 
upprustningen av Borås skidstadion inför SM-veckan 2021. 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. Fullmäktigeskrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens förslag 

3. Ansökan om anläggningslån från Borås GIF 

 
Yrkande 
Cecilia Andersson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 115 Dnr KS 2020-00568 1.2.4.1 

Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen LL Frimans 
Donation 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 74, sid B 2396) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2019 års förvaltning.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 297 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 
2019 års förvaltning.    

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2019 års 
verksamhet. Resultatet för 2019 är 738 tkr. Balansomslutningen är per 
balansdagen cirka 6,9 miljoner kronor, med en soliditet (andel eget kapital) på 
99 %. Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta 
ställning till frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.  

Stiftelsen LL Frimans Donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans 
donation. Den årliga avkastningen ska utdelas i form av gåvor och bidrag till 
hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en 
församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt 
ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults 
församling. Under året har 9 300 kr utdelats och vid utgången av 2019 uppgår 
utdelningsbara medel till 540 721 kr.       

Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med 
årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 

2. Årsredovisning 2019 LL Frimans Donation, 2020-06-30   
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§ 116 Dnr KS 2020-00546 2.5.1.0 

Hantering av inköpskostnader med anledning av 
Coronapandemin 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 75, sid B 2408) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin 
hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 296 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin 
hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.      

Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin ställde krav på snabbt agerande för att säkra tillgången på 
skyddsutrustning, för att så få personer som möjligt skulle drabbas av covid-19. 
Krisledningsstaben gav i uppdrag till Koncerninköp och Servicekontoret att 
sköta inköp och logistik av skyddsutrustning. Tillgången på skyddsutrustning 
har varit god i verksamheterna och är nu säkrad för innevarande år. Utgifterna 
är betydande och uppgår till 90-100 mnkr för 2020, men det finns möjlighet att 
ansöka om medel från Socialstyrelsen för merkostnader avseende bl.a. 
skyddsutrustning vilket gör det svårt att bedöma hur stora nettokostnaderna för 
året kommer att bli. Genom att hantera inköp/inköpskostnader och 
bidragsansökning centralt, fås en tydlighet och effektivitet i hanteringen av 
inköp och distribution av skyddsutrustning till stadens verksamheter.  
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§ 117 Dnr KS 2020-00242 1.2.4.1 

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 76, sid B 2410) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Malin Carlsson (S), Annette Carlson (M), Kerstin 
Hermansson (C), Niklas Arvidsson (KD), Crister Spets (SD) och Anna 
Svalander (L) i handläggning och beslut i detta ärende. 
 
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Leif Grahn (S). 
För Annette Carlson (M) tjänstgör Jonas Garmarp (M). 
För Kerstin Hermansson (C) saknas ersättare. 
För Niklas Arvidsson (KD) tjänstgör Gunilla Christoffersson (KD). 
För Crister Spets (SD) tjänstgör Niklas Hallberg (SD). 
För Anna Svalander (L) tjänstgör Soroush Rezai (L). 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 298 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.      

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019. 

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra 
målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att direktionen genomför 
en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet.  
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Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och resultatet förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna tillstyrker att 
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2019 för direktionen samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

Resultatet för 2019 redovisas till -866 tkr jämfört med +816 tkr för 2018. Det 
egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 9 677 tkr, balansomslutningen till 
71 560 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 14 % (f å 13 %). Borås Stads 
bidrag till förbundet 2019 var 16 100 tkr.  

Beslutsunderlag, 2020-08-24 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-08-24 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 2020-03-19 
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§ 118 Dnr KS 2020-00497 2.6.1.25 

Engelbrektskolan, inhyrning av modul  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 77, sid B 2459) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag, under förutsättning att 
Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget, om inhyrning av modul till 
Engelbrektskolan, Engelbrektsgatan 14, Beckasinen 11 preliminärt från den 1 
januari 2021 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 784 000 kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 299 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag, under förutsättning att 
Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget, om inhyrning av modul till 
Engelbrektskolan, Engelbrektsgatan 14, Beckasinen 11 preliminärt från den 1 
januari 2021 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 784 000 kronor      

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har fortsatt behov av utökade lokaler på Engelbrekt-
skolan. För att möta behovet föreslås ett utbyte av befintlig modul. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 
uppgå till 784 000 kronor. Hyreskostnaden kan komma att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Grundskolenämnden 
kommer att debiteras självkostnaden enligt nuvarande internhyressystem. Den 
föreslagna avtalstiden är 120 månader preliminärt från och med 1 januari 2021.  

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om modul till Engelbrektskolan 
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§ 119 Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

Digital strategi 2020 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 78, sid B 2462) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Anta digital strategi 2020.            
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Eva Eriksson (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24, § 301 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Anta digital strategi 2020.    

Reservation 

Mot besluter reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Avslå digital strategi 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
För att inspirera och skapa en samsyn hölls under våren 2018 en digitaliserings-
workshop med politiker och chefer i Borås Stad. 
I detta sammanhang lyftes behovet av ett styrdokument  som vägledning i den 
framtida digitaliseringen.  IT-rådet har tagit fram en Digital Strategi. Merparten 
av nämnderna och bolagen ställer sig positiva till denna. IT-rådet har tagit 
samtliga remissvar i beaktande och valt att ändra följande text på sidan 5:  

– Arbete bör ersättas genom automatisering 

Till: 

 – Automatisering bör nyttjas där arbetsmoment kan ersättas.  
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Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

2. Digital strategi – strategi 

3. Digital strategi – slutgiltig version   
 
Yrkande 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja bevarad. 
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§ 120 Dnr KS 2019-00779 1.1.2.1 

Komplettering förbundsordning för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 79, sid B 2482) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna föreslagen komplettering av SÄRFs förbundsordning där reglemente 
för Medlemsrådet läggs som en ny bilaga till förbundsordningen.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 324 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna föreslagen komplettering av SÄRFs förbundsordning där reglemente 
för Medlemsrådet läggs som en ny bilaga till förbundsordningen                 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från direktionen i SÄRF 2020-06-12, §35 

2. Ny förbundsordning kompletterad med bilaga med reglemente för 
medlemsrådet  
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§ 121 Dnr KS 2020-00553 1.1.1.0 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 80, sid B 2502) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 

18 mars 

29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  

26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.    

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 326 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 

18 mars 

29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  
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26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.             
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 
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§ 122 Dnr KS 2020-00577 2.8.2.0 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2021 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 81, sid B 2506) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 340 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 
SÄRF, fastställs     

Sammanfattning av ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 
kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2021 med 2,4 %. 
Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor.  

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 
tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 
förslag.            

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 

2. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, beslut 
om taxor, 2020-07-02  
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§ 123 Dnr KS 2020-00623 2.4.2.4 

Framställan om tidsbegränsad borgen 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 82, sid B 2512) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja kommunal borgen om 1 miljon kronor för Stiftelsen Protekos åtagande i 
ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion, samt att borgensåtagandet gäller till 
och med 2023-09-30. För borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift årligen 
på 0,30%.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 341 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Bevilja kommunal borgen om 1 miljon kronor för Stiftelsen Protekos åtagande i 
ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion, samt att borgensåtagandet gäller till 
och med 2023-09-30. För borgen ska stiftelsen erlägga en borgensavgift årligen 
på 0,30%      

Sammanfattning av ärendet 
Stiftelsen Proteko har inkommit med en framställan om borgen avseende en 
samverkan med Högskolan i Borås i ett ESF-projekt. Framställan avser ett 
borgensåtagande om 1 miljon kronor och avser projektperioden som sträcker 
sig till och med 2022-09-30 med möjlighet till 12 månaders förlängning.  

Stiftelsen Proteko deltar i en upphandling enligt LOU som syftar till ett 
ramavtal rörande ett EU-projekt, ESF-projekt Re:Skills Textile & Fashion. 
Upphandlingen avser utbildningssamordnare som ska tillhandahålla 
utbildnings-, validerings- och informationstjänster. Projektmedlen kommer från 
Europeiska socialfonden och förmedlas av Svenska europeiska 
socialförsäkringsrådet. Projektet syftar till omställning för såväl individer 
verksamma inom textil- och modebranschen som omställning för branschen. 
Prioriterad målgrupp för den aktuella upphandlingen och ESF-projektet är bred 
och omfattar varslade, permitterade eller anställda personer och arbetsgivare. 
En vunnen upphandling skulle stärka stiftelsens framtida förmåga ytterligare 
och främja det fortsatta samarbetet med Högskolan i Borås/Science Park 
Borås. 

För att stiftelsen ska kvalificera sig som anbudsgivare ställs krav på ekonomisk 
stabilitet. Det innebär att anbudsgivarens rating hos CreditSafe vid anbudets 
lämnande ska vara lägst 40 (kreditvärdighet), eller motsvarande rating hos annat 
kreditinstitut. Stiftelsen Proteko saknar rating hos CreditSafe på grund av att det 
är en stiftelse. Med anledning av detta har stiftelsen sökt om bankgaranti hos 
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sin bank, men banken har gett besked att de inte lämnar krediter eller 
bankgarantier till stiftelser. Med anledning av detta behöver stiftelsen söka 
motsvarande garanti i form av borgen hos sina huvudmän enligt följande: 

Borås Stad: 1 000 000 kronor 

TEKO Bransch: 500 000 kronor 

Enligt riktlinjer för Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till 
externa bolag och organisationer endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse och vara tidsatta till maximalt åtta år. Kommunstyrelsens ser positivt på 
stiftelsens verksamhet och projektets möjlighet till förbättrade förutsättningar 
till samverkan och bedömer det rimligt till en borgensförbindelse med maximalt 
1 miljon kronor under perioden till och med 2023-09-30.    

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-09-07 

2. Framställan Proteko, 2020-08-20  
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§ 124 Dnr KS 2015-00199 107 

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015)  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 83, sid B 2516) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Saltemads Camping ska även fortsättningsvis drivas av Borås Djurpark AB. 
Uppdraget, att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggs ut på 
entreprenad utan att sälja marken, avslutas.     
 
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), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Per 
Månsson (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.    

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 64 
Kommunstyrelsen beslutar med 10 röster mot 3 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Saltemads Camping ska även fortsättningsvis drivas av Borås Djurpark AB. 
Uppdraget, att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt läggs ut på 
entreprenad utan att sälja marken, avslutas.      

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån sitt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Saltemads Camping läggs ut på entreprenad, i enlighet med uppdraget. Fram till 
dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av Borås Djurpark. 
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Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att ansvara för att Saltemads 
campingverksamhet läggs ut på entreprenad utan att sälja marken. En extern 
konsult anlitades för att ta fram lämpliga förslag. Det visade sig att konsultens 
huvudförslag inte går att genomföra då byggnaderna är fast egendom och inte 
kan avskiljas och säljas separat från marken. Även andra tänkbara lösningar 
visade sig vara svåra att genomföra utifrån risken att inte ha tillgång till den 
strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på. Uppdraget att sälja 
campingverksamheten bör därför avslutas och verksamheten ska fortsätta 
drivas i egen regi med uppdraget att se över inriktning och utveckling.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

2. Utredning Fas 1 Borås Camping Saltemad 

3. Delutredning Borås Camping Saltemad 

4. Underlag Saltemadutredning från SWE Marketing    

 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Saltemads Camping läggs ut på entreprenad, i enlighet med uppdraget.  
Fram till dess att entreprenör är upphandlad ska campingen drivas av Borås 
Djurpark, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.  
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§ 125 Dnr KS 2017-00557 107 

Svar på motion av William Petzäll (SD) angående 
Saltemads camping 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 85, sid B 2575) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.    
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.       

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 51 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås.      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen 
är besvarad. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
William Petzäll (SD) har 2007-11-13 lämnat in förslaget att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en 
försäljning av Saltemads camping.            

Motionen har inte skickats på remiss.    

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

2. Motion av William Petzäll (SD) angående Saltemads camping, 2007-11-13 

 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Motionen anses besvarad, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad 
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§ 126 Dnr KS 2019-01024 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Falco 
Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på 
entreprenad!  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 90, sid B 2625) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.  
 
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), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Per 
Månsson (M),  Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.  
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.       
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 66 
Kommunstyrelsen beslutar med 10 röster mot 3 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen avslås.      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) 
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen 
bifalls. 
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Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-
02-21 lämnat in förslaget att lägga ut Saltemads camping på entreprenad.            

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då det visat sig svårt att lägga ut 
campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga 
mark Saltemad ligger på.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

2. Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping 
på entreprenad!, 2013-02-20  
 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Motionen bifalls, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 127 Dnr KS 2017-00292 107 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark!  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 84, sid B 2569) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 67 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen avslås.      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen anses besvarad. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-03-
16 lämnat in förslaget att sälja Borås Djurpark AB.           
 
Motionen har inte skickats på remiss. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.       
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Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

2. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!, 2017-03-09  

 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Motionen anses besvarad, se bilaga. 
 
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. 
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§ 128 Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Motion om 
anhörigstöd för barn under 18 år  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 86, sid B 2581) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Fullmäktige bifaller motionen          
 
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), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Per 
Månsson (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-05-25, § 220 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fullmäktige bifaller motionen.        
 
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: 
Bifalla motionen. 
Det utökade uppdraget innebär att vård- och äldrenämnden behöver avsätta 
medel inom befintlig budgetram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-19 lämnat 
in förslaget: 

att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att också 
omfatta barn under 18 år.  
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Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden. 
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande. 
Individ och familjeomsorgsnämnden anser motionen besvarad.  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.  
Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen 
 
Nämnderna anser det positivt att utveckla anhörigstödet till att även omfatta 
barn under 18 år. Anhörigkonsulenterna ser ett stort behov hos målgruppen 
och det framkommer även att den typen av stöd inte ryms inom ramen för 
annan verksamhet som bedrivs idag.   
 
För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs dock förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och 
kompetens. Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få 
förutsättningar att skaffa sig riktad kompetens och bygga samverkan t.ex. med 
skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra organisationer.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 

Vård- och äldrenämnden har fått uppdrag i budget 2020 att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för barn under 18 år. 

2. Svar från Arbetslivsnämnden. 

3. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden. 

4. Yttrande från Vård- och äldrenämnden.   

5. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden.  
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Yrkanden 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Fullmäktige bifaller motionen. Det utökade uppdraget innebär att 
vård- och äldrenämnden behöver avsätta medel inom befintlig budgetram, se 
bilaga. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad 
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§ 129 Dnr KS 2018-00921 1.1.1.1 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 
av Stadsparksbadet på entreprenad 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 87, sid B 2600) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Annette Carlson (M), Urban 
Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), Birgitta Bergman 
(M), Oliver Öberg (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Annette Nordström (M), Per Månsson (M) 
Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) till förmån Annette Carlsons (M) 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20, § 30 
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 2, 2 avstår, föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen avslås.      
 
Reservation 
Mot besluter reserverar sig Annette Carlson (M) och Martin Nilsson (M) till  
förmån för Annette Carlsons (M) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 
Joakim Malmberg (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 
inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 
bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 
Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 
verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 
energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 
motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 
behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 
badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 
upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 
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Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 
kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 
de olika baden och en samordnad prissättning. 

Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 
år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 
utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 
Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 
”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 
prissättning. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Samtidigt 
förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-
00200 kan anses vara avslutat i kommande bokslut.  

Beslutsunderlag 
1. KF skrivelse svar på motion 

2. Motion från Joakim Malmberg 

3. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar  

 
Yrkanden 
Annette Carlson (M) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Motionen bifalles, 
se bilaga. 
 
Magnus Sjödahl (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlsons (M) yrkande och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad 
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§ 130 Dnr KS 2019-00220 1.1.1.1 

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD): Särskilt begåvade elever  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 88, sid B 2607) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen avslås.        

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20, § 14 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen avslås.      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD)         
till förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Motionen bifalles. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 
Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 
särskilt begåvade elever.       
Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.   
 
Beslutsunderlag 
1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 

3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 

4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 
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Yrkanden 
Anders Alftberg (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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§ 131 Dnr KS 2019-00609 1.1.1.1 

Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärk-
samma stadens historia i samband med 400-årsfirandet  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 89, sid B 2621) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Motionen är besvarad.  

Motionen översänds till Borås TME för vidare handläggning.       

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Tommy 
Josefsson (V), Peter Wiberg (V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg 
(V) till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20, § 12 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.      

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande att  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: att motionen bifalles, 
att sista stycket i fullmäktigeskrivelsen ändras till: ”Kommunstyrelsen tycker att 
förslaget är ett bra sätt att tillgängliga stadens historia för fler och föreslår 
därför att motionen bifalles”. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-19 
lämnat in förslaget ”Uppmärksamma stadens historia i samband med 400-
årsjubileet” 

Motionen har inte skickats på remiss.  

Stefan Lindborg (V) vill att Kulturnämnden ges i uppdrag att smycka staden 
med skyltar som uppmärksammar stadens historia i samband med att Borås 
fyller 400 år 2021. Motionären vill att 400-årsjubileet ska uppmärksammas inte 
bara under jubileumsåret, utan också i form som stannar kvar i stadsbilden för 
längre tid. Lindborg föreslår skyltar som berättar om händelser, byggnader, 
människor och genomgripande processer i stadens historia. 
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Borås TME har genom beslut i Kommunfullmäktige 2014-03-17 fått i uppdrag 
att samordna och ta initiativ till aktiviteter vid Borås 400-årsjubileum. En 
utgångspunkt för jubileumsåret har varit att samla in 400 idéer för att fira 400 
år. Sedan 2018 har allmänhet, föreningar, företag och andra intressenter lämnat 
förslag till Borås TME:s jubileumskansli. Några av dessa förslag handlar om att 
med till exempel skyltar berätta om platser, byggnader, historiska skeenden och 
liknande. 

Produktion och uppsättande av skyltar i stadsmiljö innebär också ett framtida 
åtagande i form av underhåll; de ska hållas i snyggt och läsbart skick och 
överensstämma med Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön. 

Kommunstyrelsen menar att Lindborgs förslag bör skickas till Borås TME för 
att utredas och bedömas tillsammans med övriga förslag av liknande karaktär.  

Beslutsunderlag 
1. Motionen 
 
Yrkanden 
Stefan Lindborg (V) 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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