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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

 
 

Instans 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, torsdagen den 14 maj 2020 kl 18:00-21:48 

Beslutande ledamöter i salen 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Annette Carlson (M), Andreas Exner (SD), 
Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Tom 
Andersson (MP), Lars-Gunnar Comén (M), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark (V),  
Yvonne Persson (S), Oliver Öberg (M), Leif Häggblom (SD), Olle  Engström (SD),  Kent Hedberg (S),  Per 
Carlsson (S), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Johan Wikander (L), Magnus Sjödahl (KD), Hasse 
Ikävalko (M), Jolly Bou Rahal (M), Gabriella Andersson (V), Mattias Danielsson (C), Sead Omerovic (S), Lisa 
Berglund (KD), Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S) och Liridona Rexhepi (S). 

 

Beslutande ledamöter via Teams 

Marie Fridén (M), Niklas Arvidsson (KD), Lennart Andreasson (V),  Urban Svenkvist (M), Birgitta Bergman 
(M), Maj-Britt Eckerström (C), Ninni Dyberg (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt 
Persson (S), Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Anne Rapinoja (V), Cecilia Andersson (C), Andreas 
Cerny (L), Sara Andersson (S), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Peter Wiberg (V), Alexander 
Andersson (C), Sofia Bohlin (S), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir (S), Johan Dahlberg (S), Tomas 
Brandberg (SD), Anders Jonsson (S), Abdullahi Warsame (S), Marie Samuelsson (S) och Anna Christensen (M). 

 

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 

För Leila Pekkala (S)   - Bengt Bohlin (S), via Teams 
För Lars-Åke Johansson (S)   - Jessica Eng Strömberg (S) 
För Lars Gustaf Andersson (L)  - Soroush Rezai (L), via Teams 
För Anna-Clara Stenström (M)  - Annette Nordström (M), via Teams 
För Malin Carlsson (S)   - Leif Grahn (S) 
För Christina Waldenström (MP)  - Anna-Karin Gunnarsson (MP), via Teams 
För Else-Marie Lindgren (KD)  - Valéria Kant (KD), via Teams 
För Jonas Ellerstrand (SD)   - Eva Eriksson (SD), via Teams 
För Ulf Sjösten (M)   - Per Månsson (M), via Teams 
För Anders Alftberg (SD)   - Maria Lindgren (SD)  
För Kristian Silbvers (SD)   - Niklas Hallberg (SD), via Teams 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Närvarande ersättare i salen 
Andreas Ekström (S). 

  

Närvarande ersättare via Teams 

Jonas Garmarp (M), Mikael Wickberg (M), Mattias Karlsson (M), Jessica Bjurén (M), Paul Andre Safko (M), 
Lotta Löfgren Hjelm  (M), Jan Idehed (C), Morgan Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Gunilla 
Christoffersson (KD), Emina Beganovic (S), Therése Björklund (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), 
Paulina Hanafi (S), Inger Landström (V), Tommy Josefsson (V), Anita Spjuth (V), Göran Larsson (MP),  
Martin Sörbom (SD), Valter Kotsalainen (SD) och Karl-Eric Nilsson (C). 

 
Kristian Silbvers (SD) anländer till sammanträdet klockan 18:15 och intar sin plats inför behandlingen av § 63.   
 
Anna-Clara Stenström (M) anländer till sammanträdet klockan 18:35 och intar sin plats inför behandlingen av 
§ 63. 
  
Anna-Karin Gunnarsson (MP) lämnar sammanträdet klockan 20:42. Hon ersätts av Göran Larsson (MP) inför 
behandlingen av § 65. 
 
Anita Spjuth (V) lämnar sammanträdet klockan 20:54. 
 
Britt-Marie Halldén (L) lämnar sammanträdet klockan 21:44. 
 

Övriga 
Fredrik Nilströmer   it-strateg 
Johannes Adolfsson   it-strateg 
Jon Hjärne    tjänsteförvaltare Ciceron 
Christer Katus   nätverkstekniker via Teams 
Lars-Olof Danielsson   stadsjurist 
Anna Enochsson   valledare 
Carl Morberg    kommunsekreterare 
 

Justeringens plats och tid 
 

Stadshuset, Borås , 13:00-13:25 

,   
 
Tillkännagivande av 
protokoll 

 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 maj 2020 
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Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 57-73 

 Carl Morberg  
  
Ordförande 

  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Ulrik  Nilsson (M) Anne-Marie Ekström (L) 
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Ärendelista 
§ 57 

Val av justerande ledamöter................................................................................ 5 
§ 58 

Ajournering ......................................................................................................... 6 
§ 59 

Anmälningsärenden ............................................................................................ 7 
§ 60 Dnr KS 2020-00411 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval ........................ 8 
§ 61 

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor ........................................... 9 
§ 62 Dnr KS 2020-00138 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Förskolenämndens 
ordförande Andreas Ekström (S) Hur tillämpas läroplanen i förskolan ............... 11 

§ 63 Dnr KS 2019-00617 1.1.1.1 
Svar på Interpellation av Andreas Exner (SD) till kommunalrådet 
Kerstin Hermansson (C) Hur vill Mitt-S bygga Borås ......................................... 12 

§ 64 Dnr KS 2019-01101 1.1.1.1 
Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och Hasse Ikävalko 
(M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): Borås Stads 
kommunikationsresurser ................................................................................... 13 

§ 65 Dnr KS 2020-00043 1.1.1.1 
Svar på Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till Tekniska 
nämndens ordförande Jan Idehed (C): Uppställningsplatser för taxi ................. 14 

§ 66 Dnr KS 2015-00271 107 
Begäran om ändring av ägardirektiv .................................................................. 15 

§ 67 Dnr KS 2019-01015 1.1.2.25 
Hemlöshetskartläggning 2019 ........................................................................... 17 

§ 68 Dnr KS 2019-01083 1.2.2.0 
Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås ................................................... 19 

§ 69 Dnr KS 2020-00113 1.1.1.0 
Regler för allmänhetens frågestund .................................................................. 21 

§ 70 Dnr KS 2020-00255 1.1.2.25 
Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 (nr 46) ............. 22 

§ 71 Dnr KS 2020-00306 2.6.1.2 
Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och förskola, 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 (nr 47) ........................................................................ 23 

§ 72 Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1 
Anslagsframställan för utbyggnad av kök, Trandaredskolan, 
Trandaredsgatan 36, Hjulet 3 (nr 48) ................................................................ 25 

§ 73 Dnr KS 2020-00248 3.2.1.0 
Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet (nr 49) ....................................... 27 
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§ 57   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Martin Nilsson (M) som ersättare.  
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, den 27 maj kl 13.00.      
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§ 57   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Ulrik Nilsson (M) och Anne-
Marie Ekström (L) med Martin Nilsson (M) som ersättare.  
 
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, den 27 maj kl 13.00.      
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§ 58   

Ajournering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet kl 19:22-19:28 och 20:34-20:40.      
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§ 59   

Anmälningsärenden 

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

 
2020-05-13 Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Tillåt 

Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån. 
 Dnr 2020-00441 1.1.1.1  
 
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende: 
 
2020-05-07 Beslut om införande av beredningsgrupper till Tekniska nämnden. 

Dnr 2020-0411 1.1.12     
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§ 59   
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stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 

 
2020-05-13 Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Tillåt 
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§ 60 Dnr KS 2020-00411 1.1.1.2 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Sofia Bohlin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommun-
fullmäktige. 
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§ 61   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågorna får ställas. 

Svaren på frågorna läggs till handlingarna.            

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

 

2020-00438 

Svar på fråga av Olle Engström (SD) till Kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson (S): När kommer Mitt-S att ta ansvar för de skenande 
förlusterna i de kommunala bolagen, exempelvis Borås Djurpark AB? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Olle Engströms (SD) 
fråga. 

 

2020-00442 

Svar på fråga av Hasse Ikävalko (M) till Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämndens ordförande Andreas Cerny (L): Hur klarar sig elever 
med särskilda behov och funktionsnedsättningar i gymnasieskolan under 
pandemin? 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Cerny (L) 
svarar på Hasse Ikävalkos (M) fråga. 

 

2020-00437  

Svar på fråga av Ida Legnemark (V) till Sociala omsorgsnämndens 
ordförande Yvonne Persson (S): Har stängningen av den dagliga 
verksamheten Vingen gått rätt till? 
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson (S) svarar på Ida 
Legnemarks (V) fråga. 
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§ 61   

Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågorna får ställas. 

Svaren på frågorna läggs till handlingarna.            

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

 

2020-00438 

Svar på fråga av Olle Engström (SD) till Kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson (S): När kommer Mitt-S att ta ansvar för de skenande 
förlusterna i de kommunala bolagen, exempelvis Borås Djurpark AB? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Olle Engströms (SD) 
fråga. 

 

2020-00442 

Svar på fråga av Hasse Ikävalko (M) till Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämndens ordförande Andreas Cerny (L): Hur klarar sig elever 
med särskilda behov och funktionsnedsättningar i gymnasieskolan under 
pandemin? 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Cerny (L) 
svarar på Hasse Ikävalkos (M) fråga. 

 

2020-00437  

Svar på fråga av Ida Legnemark (V) till Sociala omsorgsnämndens 
ordförande Yvonne Persson (S): Har stängningen av den dagliga 
verksamheten Vingen gått rätt till? 
Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson (S) svarar på Ida 
Legnemarks (V) fråga. 

 

 

 



kommunfullmäktiges protokoll  |  14 maj 2020

B 216

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

2020-00443 

Svar på fråga av Marie Fridén (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf 
Olsson (S): Hur har åtgärder för näringslivet kommunicerats med 
stadens bolag? 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Marie Fridéns (M) 
fråga.  
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§ 62 Dnr KS 2020-00138 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S): 
Hur tillämpas läroplanen i förskolan?  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 38, sid B 1526) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Svaret läggs till handlingarna.            

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S) har avgivit svar på 
rubricerad interpellation.      

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Niklas Arvidsson (KD): Hur tillämpas läroplanen i 

förskolan      

2. Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD): Hur tillämpas läroplanen i 
förskolan      

 

 

 



kommunfullmäktiges protokoll  |  14 maj 2020

 B 217

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 62 Dnr KS 2020-00138 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S): 
Hur tillämpas läroplanen i förskolan?  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 38, sid B 1526) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Svaret läggs till handlingarna.            

Sammanfattning av ärendet 
Förskolenämndens ordförande Andreas Ekström (S) har avgivit svar på 
rubricerad interpellation.      

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Niklas Arvidsson (KD): Hur tillämpas läroplanen i 

förskolan      

2. Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD): Hur tillämpas läroplanen i 
förskolan      
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§ 63 Dnr KS 2019-00617 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Andreas Exner (SD) till kom-
munalrådet Kerstin Hermansson (C): Hur vill Mitt-S 
bygga Borås? 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 39, sid B 1529) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har avgivit svar på rubricerad 
interpellation.      

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Andreas Exner (SD) till kommunalrådet Kerstin 

Hermansson (C) Hur vill Mitt-S bygga Borås      

2. Svar på Interpellation av Andreas Exner (SD) Hur vill Mitt-S bygga Borås  
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§ 64 Dnr KS 2019-01101 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och 
Hasse Ikävalko (M) till Kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson (S): Borås Stads kommunikationsresurser  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 40, sid B 1534) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.             

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

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och Hasse Ikävalko (M): Borås 

Stads kommunikationsresurser      

2. Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och Hasse Ikävalko (M): 
Borås Stads kommunikationsresurser 
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§ 64 Dnr KS 2019-01101 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och 
Hasse Ikävalko (M) till Kommunstyrelsens ordförande 
Ulf Olsson (S): Borås Stads kommunikationsresurser  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 40, sid B 1534) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.             

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

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och Hasse Ikävalko (M): Borås 

Stads kommunikationsresurser      

2. Svar på Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och Hasse Ikävalko (M): 
Borås Stads kommunikationsresurser 

 

 

 

 



kommunfullmäktiges protokoll  |  14 maj 2020

B 220

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 65 Dnr KS 2020-00043 1.1.1.1 

Svar på Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C): 
Uppställningsplatser för taxi 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 41, sid B 1539) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.            

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) har avgivit svar på rubricerad 
interpellation      

Beslutsunderlag 
1. Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till Tekniska nämndens ordförande 

Jan Idehed (C): Uppställningsplatser för taxi     

2. Svar på Interpellation av Magnus Sjödahl (KD): Uppställningsplatser för taxi  
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§ 66 Dnr KS 2015-00271 107 

Begäran om ändring av ägardirektiv  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 42, sid B 1542) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Avslå Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.            
 
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), Tomas Brandberg (SD),  Eva Eriksson (SD) 
Maria Lindgren (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 65 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Bifalla Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet. 

 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Djurpark AB har inkommit med en begäran om ändring av sitt ägar-
direktiv. Bolaget vill att meningen om att ”erbjuda turister tillgång till en 
attraktiv camping” tas bort från verksamhetens mål i ägardirektivet. 
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§ 66 Dnr KS 2015-00271 107 

Begäran om ändring av ägardirektiv  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 42, sid B 1542) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Avslå Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.            
 
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), Tomas Brandberg (SD),  Eva Eriksson (SD) 
Maria Lindgren (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 65 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Avslå Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.        
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Bifalla Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet. 

 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Djurpark AB har inkommit med en begäran om ändring av sitt ägar-
direktiv. Bolaget vill att meningen om att ”erbjuda turister tillgång till en 
attraktiv camping” tas bort från verksamhetens mål i ägardirektivet. 
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Det finns ett budgetuppdrag om att sälja alternativt lägga ut Saltemads camping 
på entreprenad utan att sälja marken. Den utredning som utförts visar att detta 
är svårt att genomföra utan att riskera att inte ha tillgång till den strategiskt 
viktiga mark Saltemad ligger på. Uppdraget ska avslutas med hänvisning till att 
Saltemads Camping även fortsättningsvis ska drivas av Borås Djurpark AB. 
Därmed avslås även bolagets begäran om ändring av ägardirektivet.   

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2020-02-03 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-02-03 

3. Begäran om ändring av ägardirektiv från Borås Djurpark AB, 2015-03-06
  

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

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 67 Dnr KS 2019-01015 1.1.2.25 

Hemlöshetskartläggning 2019  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 43, sid B 1547) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Hemlöshetsrapporten läggs till handlingarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande hemlöshets-
kartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation kopplat till 
arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även innefatta en 
analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag till vilka 
åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt.   

 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 54 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Hemlöshetsrapporten läggs till handlingarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande hemlöshets-
kartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation kopplat till 
arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även innefatta en 
analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag till vilka 
åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt. 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 
samt från en brukarrevision inhämtats.  
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§ 67 Dnr KS 2019-01015 1.1.2.25 

Hemlöshetskartläggning 2019  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 43, sid B 1547) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Hemlöshetsrapporten läggs till handlingarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande hemlöshets-
kartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation kopplat till 
arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även innefatta en 
analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag till vilka 
åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt.   

 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 54 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Hemlöshetsrapporten läggs till handlingarna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande hemlöshets-
kartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation kopplat till 
arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även innefatta en 
analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag till vilka 
åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt. 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen 
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten 
samt från en brukarrevision inhämtats.  
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I årets hemlöshetkartläggning har antalet totala registreringar ökat. Det är 
främst personer i hemlöshetssituation 2 som ökat. I år är det även fem barn 
som drabbats av att familjen avhysts från sitt boende. En analys har genomförts 
och kopplats till de utvecklingsområden som finns i ”Program mot hemlöshet i 
Borås Stad”. Flera aktiviteter inom utvecklingsområdena har genomförts eller 
pågår. Bland annat har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbets-
livsförvaltningen påbörjat arbetet gällande ansvarsfördelning och process 
kopplat till sociala bostäder.   

Beslutsunderlag 
1.  Hemlöshetskartläggning 2019 från Individ- och familjeomsorgsnämnden  

 

Yrkande 
Annette Carlson (M) och Göran Larsson (MP) yrkar bifall till Kommun-
styrelsens förslag. 
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§ 68 Dnr KS 2019-01083 1.2.2.0 

Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 44, sid B 1570) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bildningsstaden Borås fastställs att gälla till och med 2023.          

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 56 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Bildningsstaden Borås fastställs att gälla till och med 2023. 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Strategin Bildningsstaden Borås fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 
februari 2016 och gäller till och med 2019. Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 
revidering och framtagande av förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget 
behandlades i respektive nämnd i december 2019 och därefter översändes 
reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenut-
bildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag till styr-
dokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildnings-
stad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 
fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har prio-
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§ 68 Dnr KS 2019-01083 1.2.2.0 

Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 44, sid B 1570) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bildningsstaden Borås fastställs att gälla till och med 2023.          

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-02-17, § 56 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Bildningsstaden Borås fastställs att gälla till och med 2023. 

 

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

Sammanfattning av ärendet 
Strategin Bildningsstaden Borås fastställdes av Kommunfullmäktige den 25 
februari 2016 och gäller till och med 2019. Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för 
revidering och framtagande av förslag till Kommunfullmäktige. Förslaget 
behandlades i respektive nämnd i december 2019 och därefter översändes 
reviderat förslag till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenut-
bildningsförvaltningen har i samverkan tagit fram ett reviderat förslag till styr-
dokument Strategi Bildningsstaden. 

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att 
göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildnings-
stad.  

I översynen har strategin setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin 
fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har prio-
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riterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social 
hållbarhet och övergångar och samverkan.  

Beslutsunderlag 
1.  Bildningsstaden Borås - strategi 

2.  Grundskolenämndens beslut om revidering av Strategi Bildningsstaden. 

3.  Förskolenämndens beslut om revidering av Strategi Bildningsstaden 

4. Revidering av styrdokumentet Strategi Bildningsstaden Borås från 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

Yrkande 
Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 69 Dnr KS 2020-00113 1.1.1.0 

Regler för allmänhetens frågestund 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 45, sid B 1589) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Regler för allmänhetens frågestund fastställs att gälla.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02, § 81 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Regler för allmänhetens frågestund fastställs att gälla från 2020-03-19.            

Sammanfattning av ärendet 
Ändringarna som är gjorda i Regler för allmänhetens frågestund är i huvudsak 
anpassningar till Kommunallagen (2017:725) som uppdaterades 2018-01-01 
samt uppdaterat språk. Andra förändringar som finns är att Kommun-
fullmäktige själva beslutar om tider för allmänhetens frågestund i samband med 
att sammanträdesdagar beslutas. Det gör att allmänhetens frågestund inte 
behöver behandlas i samband med behandlingen av årsredovisningen.          

Beslutsunderlag 
1. Regler för allmänhetens frågestund 

2. Regler för allmänhetens frågestund spårbart  

 

Yrkande 
Per-Olof Höög (S) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att datumet i 
beslutsmeningen tas bort. 
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§ 69 Dnr KS 2020-00113 1.1.1.0 

Regler för allmänhetens frågestund 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 45, sid B 1589) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Regler för allmänhetens frågestund fastställs att gälla.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02, § 81 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Regler för allmänhetens frågestund fastställs att gälla från 2020-03-19.            

Sammanfattning av ärendet 
Ändringarna som är gjorda i Regler för allmänhetens frågestund är i huvudsak 
anpassningar till Kommunallagen (2017:725) som uppdaterades 2018-01-01 
samt uppdaterat språk. Andra förändringar som finns är att Kommun-
fullmäktige själva beslutar om tider för allmänhetens frågestund i samband med 
att sammanträdesdagar beslutas. Det gör att allmänhetens frågestund inte 
behöver behandlas i samband med behandlingen av årsredovisningen.          

Beslutsunderlag 
1. Regler för allmänhetens frågestund 

2. Regler för allmänhetens frågestund spårbart  

 

Yrkande 
Per-Olof Höög (S) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att datumet i 
beslutsmeningen tas bort. 
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§ 70 Dnr KS 2020-00255 1.1.2.25 

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 
2017-2020  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 46, sid B 1593) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borås Stads Drogpolitiska program fastställs att gälla till 2021.            

 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 166 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Stads Drogpolitiska program fastställs att gälla till 2021. 

 

Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 
 Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras år 2020 för beslut 
i Kommunfullmäktige under hösten. Nuvarande program bygger på den 
nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För 
att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt 
reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det 
nuvarande programmet med ett år. Det skulle innebära att det nuvarande 
programmet förlängs till år 2021.            

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

2. Bilaga – Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program  
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§ 71 Dnr KS 2020-00306 2.6.1.2 

Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och 
förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 47, sid B 1603) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år 
och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att 
Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsför-
slaget.              

 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 172 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år 
och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att 
Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsför-
slaget.  

 

Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har på Hulta Torg sedan tidigare förskola, mötesplats och 
fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat 
på tre olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och 
tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden 
kommer innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en 
gemensam entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan. 
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§ 71 Dnr KS 2020-00306 2.6.1.2 

Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och 
förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 47, sid B 1603) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år 
och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att 
Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsför-
slaget.              

 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 172 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal avseende 
Hultahus 5, Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år 
och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kr/år. Beslutet fattas under förutsättning att 
Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsför-
slaget.  

 

Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har på Hulta Torg sedan tidigare förskola, mötesplats och 
fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat 
på tre olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och 
tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden 
kommer innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en 
gemensam entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan. 
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Bottenplan med mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård 
och förskola. Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet 
med ca 40 barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade 
och kunna dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler.      

Hyresvärd är AB Bostäder i Borås. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt 
avtalsförslaget uppgår till 2 600 910 kr/år plus index. Den föreslagna avtalstiden 
är 30 år från och med 1 januari 2022. Hyran kommer att justeras ytterligare 
beroende på fastighetsägarens slutliga investering.  

Förskolenämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad som uppgår 
till 841 254 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem. 

Fritids- och folkhälsonämnden kommer att debiteras en årlig schablonkostnad 
som uppgår till 1 825 740 kr/år plus index enligt Borås stads internhyressystem 

Beslutsunderlag 
1. Hulta Torg mötesplats fritidsgård och förskola, skrivelse från 

Lokalförsörjningsnämnden   

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 72 Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1 

Anslagsframställan för utbyggnad av kök, Trandared-
skolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 48, sid B 1609) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna ytterligare anslag om 2 908 000 kronor utöver de 13 900 000 kronor 
som redan godkänts i budget 2020 avseende utbyggnad av kök, Trandared-
skolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3 och därmed anvisa 16 808 000 kronor 
enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En förutsättning för 
beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.      

 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 173 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna ytterligare anslag om 2 908 000 kronor utöver de 13 900 000 kronor 
som redan godkänts i budget 2020 avseende utbyggnad av kök, Trandared-
skolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3 och därmed anvisa 16 808 000 kronor 
enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En förutsättning för 
beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

 

Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet att 
starta en förstudie för utbyggnad av Trandaredskolans tillagningskök.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19.  

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har inte de ytor som krävs för 
att förvara råvaror och inte den kapacitet och arbetsmiljö som erfordras. För att 
erhålla ett bra flöde och att få plats med ny utrustning som klarar dagens behov 
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§ 72 Dnr KS 2019-00746 2.6.1.1 

Anslagsframställan för utbyggnad av kök, Trandared-
skolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 48, sid B 1609) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna ytterligare anslag om 2 908 000 kronor utöver de 13 900 000 kronor 
som redan godkänts i budget 2020 avseende utbyggnad av kök, Trandared-
skolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3 och därmed anvisa 16 808 000 kronor 
enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En förutsättning för 
beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.      

 

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

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 173 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna ytterligare anslag om 2 908 000 kronor utöver de 13 900 000 kronor 
som redan godkänts i budget 2020 avseende utbyggnad av kök, Trandared-
skolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3 och därmed anvisa 16 808 000 kronor 
enligt Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. En förutsättning för 
beslut är att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. 

 

Protokollsanteckning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2019-2021 lyft fram behovet att 
starta en förstudie för utbyggnad av Trandaredskolans tillagningskök.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-03-19.  

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har inte de ytor som krävs för 
att förvara råvaror och inte den kapacitet och arbetsmiljö som erfordras. För att 
erhålla ett bra flöde och att få plats med ny utrustning som klarar dagens behov 
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behöver köket byggas ut. Det behövs även ett nytt fläktrum. 
Projekteringsframställan beviljades av Kommunfullmäktige 2019-10-17. 

Projektet finns med i Borås stads investeringsbudget 2020 med en budget om 
13 900 000 kronor. 
 
Anslagsframställan som är baserad på anbud beräknas till 16 808 000 kronor 
vilket är 2 908 000 kronor högre än godkänt belopp i 2020 års investerings-
budget. Enligt uppgift från lokalförsörjningsförvaltningen beror avvikelsen på 
att inkomna anbud överstigit kalkylen i beslutad projekteringsframställan.  
Den totala årliga kostnaden för objektet beräknas till 3 979 695 varav kostnads-
ökningen med anledning av utbyggnaden beräknas till 944 791 kronor. 
Grundskolenämndens hyra beräknas till 4 386 921 kronor varav hyresökningen 
med anledning av utbyggnaden beräknas till 1 011 241 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan Trandaredskolans kök från Lokalförsörjningsnämnden 
  
 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(28) 

Sammanträdesdatum 
2020-05-14 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr KS 2020-00248 3.2.1.0 

Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedels-
området  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 49, sid B 1620) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 180 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.        

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har godkänd ett avtal om samverkan inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet mellan kommuner i 
Sjuhärad. Avtalet skickas nu vidare till fullmäktige för beslut.  

 

Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtals-
samverkan).  Sveriges kommuner och regioner SKR tog i september 2019 fram 
ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att nyttja 
möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast 
förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal.  

 

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s 
underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att 
komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i 
praktiken.  
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§ 73 Dnr KS 2020-00248 3.2.1.0 

Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedels-
området  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 49, sid B 1620) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.            

Kommunstyrelsens beslut 2020-04-27, § 180 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.        

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden har godkänd ett avtal om samverkan inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet mellan kommuner i 
Sjuhärad. Avtalet skickas nu vidare till fullmäktige för beslut.  

 

Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av 
dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtals-
samverkan).  Sveriges kommuner och regioner SKR tog i september 2019 fram 
ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och regioner att nyttja 
möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de vanligast 
förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal.  

 

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s 
underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att 
komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i 
praktiken.  
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Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet 
med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka 
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska 
kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra 
kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt 
arbete.  

 

Miljö- och konsumentnämnden anser att det vore fördelaktigt att ha en god 
samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att 
kunna ta del av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap 
som finns på Miljöförvaltningen. Att samordna denna samverkan genom ett 
samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av samverkan i dagsläget, även 
om andra typer av samverkan också kan utredas parallellt.             

Beslutsunderlag 
1. Miljö- och konsumentnämndens beslut om avtal om samverkan inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom 
Sjuhärad, 20200227  
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Motion Kommunfullmäktige 
2020-05-14 

Motion: Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån 

Klimatfrågan är viktig och kräver smarta och effektiva lösningar. Konceptet med Gröna lån är en 
sådan lösning. Gröna lån är låneinstrument som är öronmärkta för miljömässigt hållbara 
investeringar runt om i Sveriges kommuner och där pengarna kommer från placerare som aktivt valt 
att deras pengar ska förvaltas med särskilt stor miljöhänsyn.  

En vanlig fördom är att Gröna lån nödvändigtvis skulle vara dyrare än motsvarande icke-gröna  
låneinstrument. Så är det dock nödvändigtvis inte. Ibland är de till och med billigare, till exempel som 
i fallet med Kommuninvests Gröna lån.  

Mot den bakgrunden  att Gröna lån både är mer miljömässigt hållbara och kan vara billigare för 
låntagaren  är det mycket märkligt att våra kommunala bolag inte tillåtits ta upp Gröna lån för att 
finansiera sina projekt. Att kunna finansiera projekt med gröna lån gynnar ju till syvende och sist 
hyresgäster, vars kostnader inte blir lika höga.  

Klimatfrågan är viktig och kräver smarta och effektiva lösningar. I det arbetet måste Borås Stad ta sitt 
ansvar. Därför råder det ingen tvekan om att vi bör låta våra kommunala bolag ta Gröna lån med 
goda villkor.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Möjliggöra för kommunens bostadsbolag att ta upp Gröna lån samt kunna dra nytta av den lägre 
räntan på dessa lån i de fall räntan är lägre än för motsvarande alternativ på lånemarknaden. 

För Moderaterna 

Mattias Karlsson (M) 
Annette Carlson (M)  

Bilaga till § 59 Anmälningsärenden
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Borås Stad 
2020-05-13 

 Enkel fråga till Ulf Olsson 

När kommer Mitt-S att ta ansvar för de skenande förlusterna i de 
kommunala bolagen, exempelvis Borås djurpark AB? 

Borås Stadshus AB omfattar flera bolag med olika typer av verksamheter. Allt från 
avfallshantering till besöksnäring. Vissa av dessa bolag producerar överskott från sin 
verksamhet – ett resultat av taxeuttag och avgifter från konsumenter. Vissa av dessa bolag 
redovisar strukturellt mycket stora underskott – ett resultat av kostnadsökningar, bristfällig 
styrning/ ledning samt en instabil, och i vissa fall frånvarande, intäktskälla.  

Ett av förlustbolagen, Borås Djurpark AB, har under de senaste 10 åren uppvisat ett negativt 
resultat på mellan 12 mnkr och 20 mnkr kronor per år.  I snitt har verksamheten uppvisat en 
förlust om 14 mnkr per år under de senaste 6 åren mot en budgeterad förlust på 12 mnkr. 
De strukturella förlusterna har finansierats genom koncernbidrag från Borås stadshus AB 
efter beslut i Kommunfullmäktige Borås.  

För att uppnå en hållbarhet i framtiden under en hårdnande konkurrens måste en attraktiv 
besöksplats inom upplevelseindustrin gälla. För detta krävs en förändring och utveckling av 
djurparkens utbud av olika aktiviteter och evenemang. Den utvecklingen är helt nödvändig 
för en fortsatt verksamhet. Djurparken måste i framtiden bli en starkare och attraktivare 
aktör på sin marknad och utveckla en egen sund och stabil ekonomi, för att på detta sätt 
kunna möta en ökad konkurrens och på lång sikt också trygga djurparkens långsiktiga 
överlevnad. 

Sverigedemokraterna anser att djurparkens nuvarande negativa utveckling inte kan få 
fortgå utan att åtgärdsplaner samt strategiska beslut ska antas, och ställer därför följande 
frågor till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson: 

1. Är du nöjd med den utveckling och de ekonomiska resultat som Borås Djurpark AB
har visat upp under de senaste 10 åren?

2. Om du inte är nöjd med djurparkens utveckling och resultat, kommer du i så fall att i
närtid initiera någon förändring?

3. Ser du att djurparken ska utvecklas genom ett ökat utbud av aktiviteter och
evenemang?

För Sverigedemokraterna 

Olle Engström 
Ledamot kommunfullmäktige 

Bilaga till § 61 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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Fråga Kommunfullmäktige
2020-05-14

Fråga: Hur klarar sig elever med särskilda behov och funktionsnedsättningar i 
gymnasieskolan under pandemin? 

Gymnasieskolorna har gått över till distansundervisning för att minska spridningen av Covid-
19. 

Med anledning av det skulle jag vilja fråga Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
ordförande, Andreas Cerny (L), följande: 

Hur går det för elever med särskilda behov och funktionsnedsättningar när rutiner rivs upp 
och mer ansvar för skolveckan faller på dem? 

Hasse Ikävalko (M) 

Bilaga till § 61 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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- anser du att beslutet att stänga Vingen är riktigt och har gått rätt till?

Borås 2020-05-12 

Ida Legnemark (V) 

Bilaga till § 61 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Fråga till Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson (S) 

Har stängningen av den dagliga verksamheten Vingen gått rätt till? 

Vingen är en daglig verksamhet i Borås Stad där deltagarna arbetar med hantverk. Personer 
som lider av psykisk ohälsa har på Vingen fått en möjlighet att arbeta och finnas i ett socialt 
sammanhang på sina villkor. I mars stängdes verksamheten tillfälligt med hänvisning till 
covid-19. Inte långt därefter fick deltagarna besked om att deras arbetsplats skulle stängas helt 
och att de skulle erbjudas annan placering. Det snabba och oväntade beskedet innebar förstås 
mycket oro för en redan utsatt grupp.  

Enligt artiklar i Borås Tidning ska den dagliga verksamheten Vingen stängas av ekonomiska 
skäl, trots att verksamhetens underskott är litet. Beslutet ska inte ha fattats av Sociala 
omsorgsnämnden, utan av tjänstepersoner på förvaltningen. Nedläggning av en verksamhet är 
ett beslut som får stora konsekvenser för de berörda och som är av så stor vikt att ett politiskt 
beslut och en gedigen beredning borde krävas. 

Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande fråga till Sociala omsorgsnämndens 
ordförande Yvonne Persson (S): 
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Kommunfullmäktige 
2020-05-14 

Fråga: Hur har åtgärder för näringslivet kommunicerats med stadens bolag? 

Många av de åtgärder som vidtagits av kommunen för att stötta näringslivet i denna svåra tid har 
varit bra och nödvändiga. Samtidigt är det viktigt att beslutsfattandet som föregår åtgärderna blir 
korrekt. Otydlighet i intern kommunikation riskerar alltid förvandlas till otydlighet i extern 
kommunikation  mot företag, föreningar och kommuninvånare.  

Den 25 mars presenterades åtgärder från kommunen för att stötta det lokala näringslivet, däribland 
att ge företagskunder och förlängd betalningstid. När Kommunfullmäktige den 29 april (och 
Kommunstyrelsen dessförinnan) skulle fatta beslut om dessa åtgärder, fanns dock ingen beslutssats 
som ger stöd för en sådan åtgärd.  

Det har skapat en otydlighet mot stadens kommunala bolag, bland annat Borås Elnät AB, kring vad 
som gäller.  

Jag önskar ställa följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson: 

- Hur har de åtgärder som presenterats för att stötta det lokala näringslivet kommunicerats
med kommunens bolag?

- I vilka formella beslut finner Kommunstyrelsens ordförande grund för att bolagen på kunds
begäran ska bevilja anstånd på fakturor?

Marie Fridén (M) 

 Bilaga till § 61 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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2020-05-14 

PROTOKOLLSANTECKNING 

ÄÄrreennddee  1100::  BBeeggäärraann  oomm  äännddrriinngg  aavv  ääggaarrddiirreekkttiivv  ((NNrr  4422))  

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna anser att Saltemads camping med 
fördel kan drivas på entreprenad och har därför genom olika initiativ föreslagit det. 

Fram tills dess att en driftentreprenad är upphandlad kommer driften ske i kommunal regi. Vår 
uppfattning är att det är Borås Djurpark som är det bästa alternativet. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 66 Begäran om ändring av ägardirektiv

Kommunfullmäktige 
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Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-02-17 
KU1. Hemlöshetskartläggning 2019 

PPrroottookkoollllssaanntteecckknniinngg  

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till att Kommunstyrelsen framför synpunkter kring 
nämndens arbete med de äldres hemlöshetssituation samt att en djupare analys av nämndens 
arbete ska genomföras. Sverigedemokraterna fortsätter dock att driva linjen att 
hemlöshetskartläggningen måste omfatta mer än en vecka per år (v.36) samt även involvera 
civilsamhället, i syfte att fånga upp de grupper som saknar kontakt med socialtjänsten idag. Vi menar 
att den nuvarande strukturen blir missvisande och tillåter ett stort mörkertal kring hemlösheten i 
Borås. 

Vi emotser att våra synpunkter och förslag beaktas inför framtiden. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 67 Hemlöshetskartläggning 2019
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Bilaga till § 68 Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås

2020-05-14 

PROTOKOLLSANTECKNING 

ÄÄrreennddee  1144::  FFöörrlläännggnniinngg  aavv  BBoorrååss  SSttaaddss  DDrrooggppoolliittiisskkaa  pprrooggrraamm  22001177--22002200  ((NNrr  4466))  

Moderaterna och Kristdemokraterna anser det beklagligt att ännu ett styrdokument, tillsynes, 
slentrianmässigt förlängs utan att någon revidering görs.  

Framöver förväntar vi oss att det vid förlängning av styrdokument görs en värdering av om 
dokumentet behöver revideras med syftet att styrdokument ska vara relevanta för verksamheten 
den period de ska gälla. 

Kommunstyrelsen gör heller ingen värdering av ifall förbättringsarbete krävs utifrån de 
handlingsplaner och rapporter som redovisas från Fritids- och folkhälsonämnden till 
Kommunstyrelsen. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 70 Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020

Kommunfullmäktige 
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Bilaga till § 68 Revidering av Strategi Bildningsstaden Borås

2020-05-14 

PROTOKOLLSANTECKNING 

ÄÄrreennddee  1144::  FFöörrlläännggnniinngg  aavv  BBoorrååss  SSttaaddss  DDrrooggppoolliittiisskkaa  pprrooggrraamm  22001177--22002200  ((NNrr  4466))  

Moderaterna och Kristdemokraterna anser det beklagligt att ännu ett styrdokument, tillsynes, 
slentrianmässigt förlängs utan att någon revidering görs.  

Framöver förväntar vi oss att det vid förlängning av styrdokument görs en värdering av om 
dokumentet behöver revideras med syftet att styrdokument ska vara relevanta för verksamheten 
den period de ska gälla. 

Kommunstyrelsen gör heller ingen värdering av ifall förbättringsarbete krävs utifrån de 
handlingsplaner och rapporter som redovisas från Fritids- och folkhälsonämnden till 
Kommunstyrelsen. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 70 Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020

Kommunfullmäktige 
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Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2020-04-27 

Protokollsanteckning: Nytt hyresavtal Hulta Torg (E1) 

Moderaterna och Kristdemokraterna ser det lokalbehov som finns och röstar därför bifall till liggande 
förslag. 

Däremot vill vi anmärka på att AB Bostäder konsekvent vid föreliggande och liknande uthyrningar till 
kommunen kräver 30-åriga hyresavtal. 

Vi har svårt att se varför kommunens eget bolag ska ställa den typen av krav i hyresavtal med en 
kommunal förvaltning. En lämpligare lösning hade kunnat vara att skriva ett avtal på 15 år, med 
option på ytterligare 15 år. 

Konsekvensen av detta hyresavtal, och tidigare tecknade avtal, som tecknats mellan AB Bostäder och 
Lokalförsörjningsnämnden, är att om Lokalförsörjningsnämndens hyresgäster säger upp avtalet innan 
de 30 åren passerat är Lokalförsörjningsnämnden fortfarande låst i ett hyresavtal. Det innebär att det 
är hyresgästen som får stå för risk och kostnader om lokalen står tom, men det avspeglas inte i nivå 
på hyran. 

Vår hållning är att kommunala bostadsbolag, som verkar på en konkurrensutsatt marknad, inte ska 
ges mer generösa avtal än vad kommunen hade tecknat med en privat fastighetsägare.  

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 71 Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och förskola, Hultahus 5, Hulta Torg 2

Borås Stad 
2020-04-27

Kommunstyrelsen
E2. Anslagsframställan för 

utbyggnad av kök, Trandaredskolan

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ser de föreslagna åtgärderna gällande Trandaredskolans kök som 
nödvändiga. Köket är gammalt och är i stort behov av modernisering och ökad 
kapacitetsförmåga. 

Dock är den stora kostnadsökningen i projektet mycket oroande. En åsikt som även 
Grundskolenämnden utryckt vid ett tidigare tillfälle under hösten 2019. Projektet fanns 
upptaget redan i investeringsbudgeten för 2019, då med en projektbudget om 6 500 000 
kronor. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 2020 är projektet med en 
i utökad projektbudget om hela 13 900 000 kronor. Nu presenteras ett förslag med 
kostnadsökningar på ytterligare 2 908 000 kronor. Detta är en avvikelse på häpnadsväckande 
10 308 000 kronor jämfört med ursprungligt förslag. 

I en kartläggning 2018 från KTH visar att kommunernas kostnadskalkyl ofta avviker från de 
faktiska kostnaderna: 

”Det är många kommuner som verkar bestämma sin investeringsbudget på måfå, inte 
utifrån kompetens inom området eller faktiska siffror. Därför är det inte konstigt att 
budgeten så ofta spräcks under byggprocessens gång” 

Anders Hellström, Forskningsingenjör på KTH 

Dyrare projekt riskerar leda till undanträngning av annan kommunal verksamhet och höjda 
skatter för kommuninvånarna i en förlängning. Uppenbarligen har Borås Stad en stor 
utmaning gällande realistiska och kostnadseffektiva projekteringar framför sig. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 72 Anslagsframställan för utbyggnad av kök, Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3
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Borås Stad 
2020-04-27

Kommunstyrelsen
E2. Anslagsframställan för 

utbyggnad av kök, Trandaredskolan

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ser de föreslagna åtgärderna gällande Trandaredskolans kök som 
nödvändiga. Köket är gammalt och är i stort behov av modernisering och ökad 
kapacitetsförmåga. 

Dock är den stora kostnadsökningen i projektet mycket oroande. En åsikt som även 
Grundskolenämnden utryckt vid ett tidigare tillfälle under hösten 2019. Projektet fanns 
upptaget redan i investeringsbudgeten för 2019, då med en projektbudget om 6 500 000 
kronor. I Lokalförsörjningsnämndens förslag till investeringsbudget 2020 är projektet med en 
i utökad projektbudget om hela 13 900 000 kronor. Nu presenteras ett förslag med 
kostnadsökningar på ytterligare 2 908 000 kronor. Detta är en avvikelse på häpnadsväckande 
10 308 000 kronor jämfört med ursprungligt förslag. 

I en kartläggning 2018 från KTH visar att kommunernas kostnadskalkyl ofta avviker från de 
faktiska kostnaderna: 

”Det är många kommuner som verkar bestämma sin investeringsbudget på måfå, inte 
utifrån kompetens inom området eller faktiska siffror. Därför är det inte konstigt att 
budgeten så ofta spräcks under byggprocessens gång” 

Anders Hellström, Forskningsingenjör på KTH 

Dyrare projekt riskerar leda till undanträngning av annan kommunal verksamhet och höjda 
skatter för kommuninvånarna i en förlängning. Uppenbarligen har Borås Stad en stor 
utmaning gällande realistiska och kostnadseffektiva projekteringar framför sig. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 72 Anslagsframställan för utbyggnad av kök, Trandaredskolan, Trandaredsgatan 36, Hjulet 3
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