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Plats och tid Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, torsdagen den 23 maj 2019 kl 18:00-21:28 

Beslutande ledamöter 
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (L), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M), 
Andreas Exner (SD), Lennart Andreasson (V), Kerstin Hermansson (C), Anna Svalander (L), Ulf Olsson (S), 
Malin Carlsson (S), Lars-Åke Johansson (S), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Ida Legnemark (V), Lars Gustaf Andersson 
(L), Yvonne Persson (S), Ninni Dyberg (S), Kjell Hjalmarsson (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson 
(S), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Leif Häggblom 
(SD), Anne Rapinoja (V), Cecilia Andersson (C), Andreas Cerny (L), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent 
Hedberg (S), Christina Waldenström (MP), Per Carlsson (S), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Jan 
Nilsson (SD), Peter Wiberg (V), Sofia Bohlin (S), Robert Sandberg (S), Mohammed Kossir (S), Johan Dahlberg 
(S), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jolly Bou Rahal (M), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Gabriella Andersson (V), Mattias Danielsson (C), Anders Jonsson (S), Abdullahi Warsame (S), Marie 
Samuelsson (S), Sead Omerovic (S), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), Kristian 
Silbvers (SD), Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Liridona Rexhepi (S) och Anna Christensen (M). 
 
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde: 
 
För Tom Andersson (MP)   - Anna-Karin Gunnarsson (MP) 
För Leila Pekkala (S)   - Bengt Bohlin (S) 
För Maj-Britt Eckerström (C)  - Monika Hermansson Friedman (C) 
För Olle Engström (SD)   - Eva Eriksson (SD) 
För Sara Andersson (S)   - Anja Liikaluoma (S) 
För Else-Marie Lindgren (KD)  - Åke Ekvad (KD) 
För Ann-Charlotte Blomqvist (SD)  - Maria Lindgren (SD) 
För Alexander Andersson (C)  - Jan Idehed (C)  
För Johan Wikander (L)   - Soroush Rezai (L) 
 
Närvarande ersättare 
Annette Nordström (M), Per Månsson (M), Jonas Garmarp (M), Lovisa Gustafsson (M), Mattias Karlsson (M), 
Jessica Bjurén (M), Paul-Andre Safko (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Karl-Eric Nilsson (C), Morgan 
Hjalmarsson (L), Britt-Marie Halldén (L), Valéria Kant (KD), Gunilla Christoffersson (KD), Emina Beganovic 
(S), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Jessica Eng-Strömberg (S), Leif Gran (S), Marie Sandberg (S), 
Sören Björklund (S), Paulina Hanafi (S), Inger Landström (V), Anita Spjuth (V), Robert Skånberg (SD), Martin 
Sörbom (SD) och Valter Kotsalainen (SD). 
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Göran Larsson (MP) anländer till sammanträdet kl 18:10. 
 
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18:15 och intar sin plats inför behandlingen av § 99. 
 
Micael Svensson (S) lämnar sammanträdet kl 19:18. Han ersätts av Emina Beganovic (S) inför behandlingen av 
§ 103. 
 
Tom Andersson (MP) anländer till sammanträdet kl 19:43 och intar sin plats inför behandlingen av § 107.   
 
Lars-Åke Johansson (S) lämnar sammanträdet kl 20:35. Han ersätts av Jessica Eng Strömberg (S) inför 
behandlingen av § 107.  
 
Anne-Marie Ekström (L) lämnar sammanträdet kl 21:15. Hon ersätts av Morgan Hjalmarsson (L) inför 
behandlingen av § 111. 
 
Övriga 
Lars-Olof Danielsson   stadsjurist 
Carl Morberg    kommunsekreterare 
 
 
 

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 juni 2019  
 

 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 95-114 

 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Per-Olof Höög (S)  

 Justerare 
  

 Björn Qvarnström (SD) Martin Nilsson (M) 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar att punkt 19 Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) 
till Malin Carlsson (S): Mitt-Socialdemokraterna avvecklar valfriheten blir ny punkt 5 på 
dagordningen 
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Göran Larsson (MP) anländer till sammanträdet kl 18:10. 
 
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18:15 och intar sin plats inför behandlingen av § 99. 
 
Micael Svensson (S) lämnar sammanträdet kl 19:18. Han ersätts av Emina Beganovic (S) inför behandlingen av 
§ 103. 
 
Tom Andersson (MP) anländer till sammanträdet kl 19:43 och intar sin plats inför behandlingen av § 107.   
 
Lars-Åke Johansson (S) lämnar sammanträdet kl 20:35. Han ersätts av Jessica Eng Strömberg (S) inför 
behandlingen av § 107.  
 
Anne-Marie Ekström (L) lämnar sammanträdet kl 21:15. Hon ersätts av Morgan Hjalmarsson (L) inför 
behandlingen av § 111. 
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Lars-Olof Danielsson   stadsjurist 
Carl Morberg    kommunsekreterare 
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Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 juni 2019  
 

 
Underskrifter 
 Sekreterare 
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 Carl Morberg  

 Ordförande 
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dagordningen 
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Ärendelista 
§ 95  

Val av justerande ledamöter................................................................................ 5 
§ 96  

Anmälningsärenden ............................................................................................ 6 
§ 97  

Inkomna interpellationer och enkla frågor ............................................................ 7 
§ 98 Dnr KS 2019-00450 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval ........................ 8 
§ 99 Dnr KS 2019-00283 1.1.1.1 

Svar på interpellation: Mitt-Socialdemokraterna avvecklar valfriheten 
från Niklas Arvidsson (KD) till Malin Carlsson (S) .............................................. 10 

§ 100 Dnr KS 2019-00427 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga av Lars-Gunnar Comén (M) om 
betalningsinformation till utländska turister ........................................................ 11 

§ 101 Dnr KS 2019-00534 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) - Vilket arbete ska stå i 
fokus för att göra Borås till en superkommun? .................................................. 12 

§ 102 Dnr KS 2019-00532 1.1.1.1 
Svar på enkel fråga av Magnus Sjödahl (KD) om kostnadsfritt 
sommarlovskort ................................................................................................. 13 

§ 103 Dnr KS 2018-00706 3.1.2.0 
Riktlinjer för exploateringsavtal (46) .................................................................. 14 

§ 104 Dnr KS 2019-00317 2.4.4.1 
Ny donationsstiftelse under Borås Stads förvaltning enligt testamente 
för Gösta och Eva Ågren (47) ............................................................................ 15 

§ 105 Dnr KS 2016-00807 821 
Borås Arena 2.0 (48) ......................................................................................... 16 

§ 106 Dnr KS 2019-00360 3.2.1.0 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019 (49) .............. 19 

§ 107 Dnr KS 2019-00363 1.1.1.4 
Kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås (50) ................................ 22 

§ 108 Dnr KS 2019-00350 1.1.1.4 
Kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås (51) ................................... 23 

§ 109 Dnr KS 2018-00856 1.1.2.25 
Hemlöshetskartläggning 2018 (52) .................................................................... 24 

§ 110 Dnr KS 2016-00130 214 
Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan markanvändning på 
Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81 (53) .................................................................. 27 

§ 111 Dnr KS 2017-00110 214 
Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. (del av 
detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.) (54) ............................................................. 28 

§ 112 Dnr KS 2013-00728 050 
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Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Giftfri vardag kräver 
handling (55) ..................................................................................................... 30 

§ 113 Dnr KS 2017-00391 439 
Svar på motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast i våra 
vattendrag och hav (56) .................................................................................... 31 

§ 114 Dnr KS 2018-00393 1.1.1.1 
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) och 
Lotta Preijde (L): Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och 
språkutveckling. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan 
(57) ................................................................................................................... 33 
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§ 95   

Val av justerande ledamöter 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Rose-Marie Liljenby 
Andersson (S) och Martin Nilsson (M) med Björn Qvarnström (SD) som 
ersättare. 

 

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla 
sessionssal, onsdagen den 5 juni kl 11:00     
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§ 96   

Anmälningsärenden 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen 

 
2019-05-22 Motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska ha en bostad. 

Dnr 2019-00527 1.1.1.1 
 
2019-05-22 Motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för hemlösheten i 

Borås. 
Dnr 2019-00528 1.1.1.1 

 
2019-05-22 Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD) och Anders 

Alftberg (SD) Familjecentral i Serviceort.  
Dnr 2019-00530 1.1.1.1 

 
2019-05-22 Motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade kvantitativa mål för 

ekologiska livsmedel. 
 Dnr 2019-00536 1.1.1.1      
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Anmälningsärenden 
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
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Dnr 2019-00528 1.1.1.1 
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§ 97   

Inkomna interpellationer och enkla frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
De enkla frågorna får ställas.        

Sammanfattning av ärendet 
Till dagens sammanträde fem enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till 
protokollet.  
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§ 98 Dnr KS 2019-00450 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval  
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Maj-Britt Eckerström (C), Tålyckan, Vänga, 513 92 Fristad entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för Medborgar-
dialog. 
 
Mattias Danielsson (C), Majorsgatan 14, 504 31 Borås väljs till ledamot i 
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för Medborgardialog t.o.m. den 31 
december 2022. 
 
Marie Jöreteg (M), Enebacksgatan 6, 506 36 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ersättare i Sociala omsorgsnämnden. 
 
Seija Noppa (M), Lindormsgatan 21, 506 44 Borås väljs till ersättare i Sociala 
omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2022. 
 
Annette Nordström (M), Klintegatan 17, 506 40 Borås väljs till ersättare i 
Individ- och familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2022. 
 
Andreas Bäckman (SD), Länghemsvägen 13, 516 94 Dannike entledigas från 
sitt uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Leif Häggblom (SD), Duvgatan 10, 515 33 Viskafors entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Amelie Bergman (SD), Varpargatan 3, 507 30 Brämhult väljs till ersättare i 
Fritids- och folkhälsonämnden t.o.m. den 31 december 2022. 
 
Lennart Gabre (KD), Akvilejagången 37, 507 52 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som lekmannarevisor i Fristadbostäder AB. 
 
Lena Brännmar (C), Mellomgårdsgatan 16, 507 52 Borås väljs till lekmanna-
revisor i Fristadbostäder AB t.o.m. 2022 års verksamhet. 
 
 
 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  23 maj 2019

 B 239

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(34) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 98 Dnr KS 2019-00450 1.1.1.2 
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Hans Gavin, auktoriserad revisor från EY väljs till revisor i Stiftelsen för          
LL  Frimans donation, Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i Borås,  
PROTEKO och Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse t.o.m. 2022 års 
verksamhet. 
 
Helena Patrikson, auktoriserad revisor från EY väljs till revisorsersättare i 
Stiftelsen för LL Frimans donation och Stiftelsen Produktionstekniskt centrum 
i Borås, PROTEKO och Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse t.o.m. 2022 
års verksamhet. 
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§ 99 Dnr KS 2019-00283 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Malin Carlsson (S): Mitt-Socialdemokraterna avvecklar 
valfriheten 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 58, sid B 1013) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna         

Sammanfattning av ärendet 
M och KD i Borås har ställt en interpellation efter att ett av de privata 
hemtjänstföretagen har begärt sig i konkurs. M och KD menar att Mitt-S-
samverkan avvecklar valfriheten och att detta varnade M och KD för när 
ersättningsnivåerna till bolagen diskuterades. M och KD hade lämnat ett förslag 
eftersom förutsättningarna för företagens existens riskerades när ersättningen 
var så låg och att bolagen inte kan hålla nödvändig kvalitet med den föreslagna 
ersättningen. År 2009 fanns drygt 15 utförare men nu finns bara 4 kvar. 
Samtidigt som ersättningen till privata utförare är låg ersätts kommunen med 
drygt 160 kronor mer per timme.   
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§ 99 Dnr KS 2019-00283 1.1.1.1 

Svar på interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till 
Malin Carlsson (S): Mitt-Socialdemokraterna avvecklar 
valfriheten 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 58, sid B 1013) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna         

Sammanfattning av ärendet 
M och KD i Borås har ställt en interpellation efter att ett av de privata 
hemtjänstföretagen har begärt sig i konkurs. M och KD menar att Mitt-S-
samverkan avvecklar valfriheten och att detta varnade M och KD för när 
ersättningsnivåerna till bolagen diskuterades. M och KD hade lämnat ett förslag 
eftersom förutsättningarna för företagens existens riskerades när ersättningen 
var så låg och att bolagen inte kan hålla nödvändig kvalitet med den föreslagna 
ersättningen. År 2009 fanns drygt 15 utförare men nu finns bara 4 kvar. 
Samtidigt som ersättningen till privata utförare är låg ersätts kommunen med 
drygt 160 kronor mer per timme.   
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§ 100 Dnr KS 2019-00427 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Lars-Gunnar Comén (M) till 
Micael Svensson (S) om betalningsinformation till 
utländska turister 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.           

Sammanfattning av ärendet 
Ordföranden i Borås kommuns Parkerings AB Micael Svensson (S) svarar på 
Lars-Gunnar Coméns (M) fråga.      
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§ 101 Dnr KS 2019-00534 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Ulf 
Olsson (S) Vilket arbete ska stå i fokus för att göra 
Borås till en superkommun? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Annette Carlsons (M) 
fråga.     
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§ 101 Dnr KS 2019-00534 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Ulf 
Olsson (S) Vilket arbete ska stå i fokus för att göra 
Borås till en superkommun? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på Annette Carlsons (M) 
fråga.     
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§ 102 Dnr KS 2019-00532 1.1.1.1 

Svar på enkel fråga av Magnus Sjödahl (KD) till Anna 
Svalander (L) om kostnadsfritt sommarlovskort 

Kommunfullmäktiges beslut 
Svaret läggs till handlingarna.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) svarar på Magnus Sjödahls (KD) fråga.     
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§ 103 Dnr KS 2018-00706 3.1.2.0 

Riktlinjer för exploateringsavtal  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 46, sid B 834) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta riktlinjer för exploateringsavtal.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, § 162 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Anta riktlinjer för exploateringsavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap 39 § Plan- och bygglagen ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal, anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna syftar till att 
tydliggöra vad ett exploateringsavtal kan innehålla, exempelvis reglering av 
kostnader, ansvar, etappindelning. Exploateringsavtal tecknas med exploatörer 
för säkerställa genomförandet av en detaljplan i fall där exploateringen sker på 
mark som kommunen inte äger.  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för exploateringsavtal 

2. Yttrande över remiss, Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Yttrande över remiss, Tekniska nämnden 
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§ 103 Dnr KS 2018-00706 3.1.2.0 

Riktlinjer för exploateringsavtal  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 46, sid B 834) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta riktlinjer för exploateringsavtal.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, § 162 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Anta riktlinjer för exploateringsavtal.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 6 kap 39 § Plan- och bygglagen ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal, anta riktlinjer för sådana avtal. Riktlinjerna syftar till att 
tydliggöra vad ett exploateringsavtal kan innehålla, exempelvis reglering av 
kostnader, ansvar, etappindelning. Exploateringsavtal tecknas med exploatörer 
för säkerställa genomförandet av en detaljplan i fall där exploateringen sker på 
mark som kommunen inte äger.  

Beslutsunderlag 
1. Riktlinjer för exploateringsavtal 

2. Yttrande över remiss, Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Yttrande över remiss, Tekniska nämnden 
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§ 104 Dnr KS 2019-00317 2.4.4.1 

Ny donationsstiftelse under Borås Stads förvaltning 
enligt testamente för Gösta och Eva Ågren  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 47, sid B 846) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna att stiftelse skapas och förvaltas av Kommunstyrelsen, i enlighet 
med testamente för Gösta och Eva Ågren. Ansvarig för utdelning ur fonden 
ska vara Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, § 163  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna att stiftelse skapas och förvaltas av Kommunstyrelsen, i enlighet 
med testamente för Gösta och Eva Ågren. Ansvarig för utdelning ur fonden 
ska vara Sociala omsorgsnämnden i Borås Stad.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen bedömer att en stiftelse kan skapas utifrån vad som framgår i 
testamentet efter Gösta och Eva Ågren. Kommunstyrelsen bedömer att admi-
nistration och beslut kring utdelning, ur den stiftelsen som skapas utifrån paret 
Åbergs testamente, ska hanteras av Sociala Omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-04-23 

2. Testamente 
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§ 105 Dnr KS 2016-00807 821 

Borås Arena 2.0 - Begäran om utökad borgen  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 48, sid B 850) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 38 000 000 kronor plus moms 
totalt 48 000 000 kronor för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten på 
Borås Arena i enlighet med det i ärendet redovisade förslaget. Sammantaget har 
då Projekt Borås Arena 2.0 beviljats kommunal borgen med 100 000 000 
kronor plus moms 25 000 000 kronor.             

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 183  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 38 miljoner kr plus moms 
totalt 48 mnkr för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås 
Arena i enlighet med det i ärendet redovisade förslaget. Sammantaget har då 
Projekt Borås Arena 2.0 beviljats kommunal borgen med 100 mnkr plus moms 
25 mnkr.   

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås 
Arena AB utökad borgen i enlighet med de intentioner Kommunfullmäktige 
beslutade om i januari 2017, för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten 
på Borås Arena.    
 
Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut 
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den 
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också 
att Arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att ge Borås Arena AB en utökad 
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring projek-
tering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Ramen för om- och till-
byggnad fick inte överskrida 100 miljoner kronor. 
 
Borås Arena har nu inkommit med en kostnads- samt tidsplan över behovet av 
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus ligger på 
Sjuhäradsläktaren, på underhålls- och standardförbättrande åtgärder, supporter-
torg, kommunikationsyta mellan de olika läktarna samt ombyggnad av ”Harald 
Nyborg”-lokalerna. 
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§ 105 Dnr KS 2016-00807 821 

Borås Arena 2.0 - Begäran om utökad borgen  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 48, sid B 850) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 38 000 000 kronor plus moms 
totalt 48 000 000 kronor för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten på 
Borås Arena i enlighet med det i ärendet redovisade förslaget. Sammantaget har 
då Projekt Borås Arena 2.0 beviljats kommunal borgen med 100 000 000 
kronor plus moms 25 000 000 kronor.             

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 183  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 38 miljoner kr plus moms 
totalt 48 mnkr för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås 
Arena i enlighet med det i ärendet redovisade förslaget. Sammantaget har då 
Projekt Borås Arena 2.0 beviljats kommunal borgen med 100 mnkr plus moms 
25 mnkr.   

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås 
Arena AB utökad borgen i enlighet med de intentioner Kommunfullmäktige 
beslutade om i januari 2017, för att vidta ombyggnads- och renoveringsarbeten 
på Borås Arena.    
 
Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut 
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den 
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också 
att Arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2017 att ge Borås Arena AB en utökad 
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring projek-
tering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Ramen för om- och till-
byggnad fick inte överskrida 100 miljoner kronor. 
 
Borås Arena har nu inkommit med en kostnads- samt tidsplan över behovet av 
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus ligger på 
Sjuhäradsläktaren, på underhålls- och standardförbättrande åtgärder, supporter-
torg, kommunikationsyta mellan de olika läktarna samt ombyggnad av ”Harald 
Nyborg”-lokalerna. 
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De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av 
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning, nya storbilds-
skärmar, nytt inpasseringssystem, varmvatten på toaletterna, samt tilläggs-
isolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren, stolsbyte på vissa partier, 
översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses över samt att 
avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort återstående 
trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av takläggningen 
för att komma åt det takläckage som finns idag. 
 
Sammantaget menar Fritids- och folkhälsonämnden att det är motiverade 
åtgärder som föreslås av Borås Arena AB. Arenan kommer fortfarande att vara 
en av Sveriges absolut mest kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna 
åtgärderna 
 
Kommunstyrelsen kan konstatera att Borås Arena tillkomst för drygt 10 år 
sedan har gett en mycket positiv utveckling för både elit- och breddfotbollen. 
Till en förhållandevis låg investeringsutgift har staden fått en funktionell arena 
året om som då gav eko i fotbollssverige som den första nya fotbollsarenan på 
mycket länge. Flera har därefter uppförts. Ett antal har gått och det är logiskt 
att en utveckling av arenans funktionalitet behöver göras. Kommunstyrelsen är 
således i grunden positiv till Borås Arena AB´s planer på att modernisera 
arenan. I borgensbeslutet på 7 mnkr 2017-01-26 som då omfattade projektering 
och planering beräknades den totala investeringsutgiften till 100 mnkr exkl. 
moms. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2018-11-22 som ett delbeslut i 
projektet att bevilja Borås Arena AB ytterligare 55 mnkr i kommunal borgen 
och sade då att kommande etapper för arenans fortsatta utveckling får tas 
ställning till i särskild ordning. Efter det beslutet har förutsättningarna delvis 
förändrats i och med att ”Harald Nyborg” lokalen blivit tillgänglig som en 
viktig komponent i att förädla arenan. Nu finns det enligt Borås Arena AB goda 
möjligheteter att inom den ekonomiska investeringsramen på 100 mnkr plus 
moms förverkliga de idéer och ambitioner som funnits med hela tiden i 
projektet.  
 
Det är inte helt givet att förutse den kommande hyresnivån för Fritids- och 
folkhälsonämnden efter genomförandet bl.a. beroende på vad som ska 
betecknas som underhåll och investering med tillhörande avskrivningstider 
samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket fortlöper kring 
momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få återkomma i det ärendet.  
 
Kommunstyrelsen är givetvis medveten att detta kommer att påverka kom-
munens kostnader för att förfoga över arenan enligt det avtal som råder mellan 
kommunen och Borås Arena AB. Hur mycket nettodriftkostnaderna kommer 
att öka får det vidare arbetet utvisa. I Kommunstyrelsens rambudget för 2019 
fanns avsatt 5,0 mnkr avsatt för utveckling av idrottsanläggningar. Under 
höstens budgetprocess lades 1,5 mnkr ut till Fritids- och folkhälsonämnden för 
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den nya Rydahallen som invigs under året. I arbetet med budget 2020 måste 
därför nya resurser tillskapas/avsättas för att möta den högre hyresnivån som 
kan beräknas till ca 6 mnkr fr.o.m. 2020. Redan under 2019 kommer dock den 
del av projektet som kan betraktas som underhållsåtgärder ca 3-4 mnkr att falla 
ut som direktfakturering från Borås Arena AB till Fritids- och folkhälso-
nämnden. Detta reducerar då underlaget för den framtida hyresnivån. 
Nämnden får i särskild ordning göra en framställan om detta. 
 
I dagsläget har Borås Arena AB beviljad kommunal borgen på 196,3 mnkr 
varav 111 mnkr är utnyttjad före denna ansökan. I detta beslut föreslås att 
Borås Arena AB beviljas ytterligare 38 mnkr i utökad borgen plus moms. 
Sammantaget har då Borås Arena AB beviljats 100 mnkr plus moms 25 mnkr 
för projekt Borås Arena 2.0 vilket följer de ursprungliga planerna.  

 

Borås Arena AB erlägger ingen borgensavgift för de lån som bolaget upptar 
vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Tidsrymden för hur länge den 
kommunala borgen gäller följer löptiden för de lån som borgensbeviljandet 
avser.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

3 Underlag från Borås Arena AB.   
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den nya Rydahallen som invigs under året. I arbetet med budget 2020 måste 
därför nya resurser tillskapas/avsättas för att möta den högre hyresnivån som 
kan beräknas till ca 6 mnkr fr.o.m. 2020. Redan under 2019 kommer dock den 
del av projektet som kan betraktas som underhållsåtgärder ca 3-4 mnkr att falla 
ut som direktfakturering från Borås Arena AB till Fritids- och folkhälso-
nämnden. Detta reducerar då underlaget för den framtida hyresnivån. 
Nämnden får i särskild ordning göra en framställan om detta. 
 
I dagsläget har Borås Arena AB beviljad kommunal borgen på 196,3 mnkr 
varav 111 mnkr är utnyttjad före denna ansökan. I detta beslut föreslås att 
Borås Arena AB beviljas ytterligare 38 mnkr i utökad borgen plus moms. 
Sammantaget har då Borås Arena AB beviljats 100 mnkr plus moms 25 mnkr 
för projekt Borås Arena 2.0 vilket följer de ursprungliga planerna.  

 

Borås Arena AB erlägger ingen borgensavgift för de lån som bolaget upptar 
vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Tidsrymden för hur länge den 
kommunala borgen gäller följer löptiden för de lån som borgensbeviljandet 
avser.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

3 Underlag från Borås Arena AB.   
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§ 106 Dnr KS 2019-00360 3.2.1.0 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 49, sid B 886) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 
 
Anta reviderad ”Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel” att gälla från 2019-07-01. 
 
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), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD), 
Åke Ekvad (KD), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), Maria Lindgren 
(SD), Jan Nilsson (SD), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jolly Bou 
Rahal (M), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Lisa Berglund 
(KD), Ulf Sjösten (M), Anders Alftberg (SD), Kristian Silbvers (SD) och Anna 
Christensen (M).    
 
Protokollsanteckning 
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), Åke Ekvad (KD), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson 
(M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa 
Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) lämnar en 
anteckning till protokollet, se bilaga. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD), Maria Lindgren (SD), Jan Nilsson (SD), 
Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
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Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 187  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att anta reviderad ”Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel” att gälla från 2019-07-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” 
revideras med anledning av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den 
nya lagen innebär en förändrad hantering av avgifter för ansökningar om 
tobakstillstånd och tillsyn som börjar att gälla från den 1 juli 2019. Miljö- och 
konsumentnämnden föreslår en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt 
en ny avgift för tillsyn avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för 
tobaksförsäljning.           

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Kommunstyrelsen, 2019-05-06 

2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2019-03-26 

3. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel.  

 
Yrkanden 
Ida Legnemark (V) och Sofia Bohlin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 187  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Att anta reviderad ”Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel” att gälla från 2019-07-01.  

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att ”Taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel” 
revideras med anledning av en ny lag om tobak och liknande produkter. Den 
nya lagen innebär en förändrad hantering av avgifter för ansökningar om 
tobakstillstånd och tillsyn som börjar att gälla från den 1 juli 2019. Miljö- och 
konsumentnämnden föreslår en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt 
en ny avgift för tillsyn avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för 
tobaksförsäljning.           

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från Kommunstyrelsen, 2019-05-06 

2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden 2019-03-26 

3. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel.  

 
Yrkanden 
Ida Legnemark (V) och Sofia Bohlin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”. 

 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
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§ 107 Dnr KS 2019-00363 1.1.1.4 

Kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 50, sid B 906) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2019 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas 

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, 157 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2019 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
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§ 107 Dnr KS 2019-00363 1.1.1.4 

Kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 50, sid B 906) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2019 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas 

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, 157 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2019 till Socialdemokraterna i Borås kan utbetalas 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås 
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§ 108 Dnr KS 2019-00350 1.1.1.4 

Kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 51, sid B 909) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunalt partistöd 2019 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas 

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, § 156  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunalt partistöd 2019 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas 

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.  

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås 

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(34) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 109 Dnr KS 2018-00856 1.1.2.25 

Hemlöshetskartläggning 2018 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 52, sid B 913)  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Ärendet återremitteras till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder.  

 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD), Maria Lindgren (SD), Jan Nilsson (SD), 
Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

 

Protokollsanteckning 
Lennart Andreasson (V), Ida Legnemark (V), Anne Rapinoja (V), Peter Wiberg 
(V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 180  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Individ- och familjeomsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och familjeomsorgs-
nämnden årligen kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har 
konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. 
 
Årets hemlöshetskartläggning bygger på Socialstyrelsens nationella under-
sökning och dess definitioner av hemlöshetsituationer. Enkätfrågorna har 
besvarats av medarbetare inom Socialtjänstens fyra förvaltningar och visar på 
personers hemlöshetssituation under vecka 36. Antal registreringar är markant 
högre än 2017 och främst har ökningen skett i situation 2.  
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§ 109 Dnr KS 2018-00856 1.1.2.25 

Hemlöshetskartläggning 2018 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 52, sid B 913)  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Ärendet återremitteras till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder.  

 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Leif 
Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD), Maria Lindgren (SD), Jan Nilsson (SD), 
Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders Alftberg (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

 

Protokollsanteckning 
Lennart Andreasson (V), Ida Legnemark (V), Anne Rapinoja (V), Peter Wiberg 
(V), Gabriella Andersson (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 180  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Individ- och familjeomsorgsnämndens kartläggning läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och familjeomsorgs-
nämnden årligen kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har 
konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. 
 
Årets hemlöshetskartläggning bygger på Socialstyrelsens nationella under-
sökning och dess definitioner av hemlöshetsituationer. Enkätfrågorna har 
besvarats av medarbetare inom Socialtjänstens fyra förvaltningar och visar på 
personers hemlöshetssituation under vecka 36. Antal registreringar är markant 
högre än 2017 och främst har ökningen skett i situation 2.  
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Antalet individer som befinner sig i situation 2 hade minskat stadigt sedan 2011, 
men har nu ökat kraftigt de två senaste åren. Individ- och familjeomsorgs-
nämnden förklarar ökningen till viss del med att enheten Unga vuxna till-
kommit vilket innebär att det blivit lättare för en del av målgruppen att söka 
hjälp och därmed blir målgruppen även mer synlig. Enheten arbetar mot en ny 
målgrupp personer med missbruk mellan 18 och 25 år och antal ärenden inom 
åldersspannet 18 – 20 år har ökat med 200 % jämfört med tidigare. 
 
I ett kompletterande svar från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uppger 
de att de ser att antalet redovisade i situation 2 ökat mer än det som beror på 
det ökade antalet placeringar för gruppen Unga Vuxna.  
 
De uppger också att de under mätperioden fick en del samtal ifrån handläggare 
som undrade kring definitionerna av de olika situationerna. Från en del av de 
samtalen förstod de att situation 2 ibland tolkats olika och att det kunde vara en 
del av förklaringen till ökningen. De skriver att de inte vet om det är så och det 
är omöjligt att uppge ett antal på hur många det i så fall skulle röra sig om, men 
de har haft med det som en möjlig felkälla i vår analys. 
 
De har därför lagt in en plan för att tydliggöra definitionerna inför nästa 
kartläggning för att på sätt säkerställa att handläggarna registrerar i rätt situation. 
 
Antalet i hemlöshetssituation 3 har en fortsatt nedåtgående trend, vilket är 
motsatt den nationella trenden i landet. Orsaken kan vara handläggarnas 
medvetenhet och stringens i bedömning av behovet gällande sociala kontrakt 
och övergångslägenheter.  
 
Oroväckande är att många i åldrarna 18 – 35 år är inom situation 1. Det finns 
ett behov av en djupare mer kvalitativ kartläggning för att få en klarare bild av 
målgruppen och hitta framgångsfaktorer i arbetet med hemlöshetsproblematik. 
Viktigt är att fortsätta det förebyggande arbetet inom Vräkningsförebyggande 
enheten. Ett stort antal av de hemlösa är förälder till barn, 18 år eller yngre, 
vilket drabbar barnen hårt oavsett i vilken situation den hemlösa befinner sig. 
Inom situation 3 återfinns familjer som före verkställighet av vräkning väljer att 
flytta och exempelvis bo tillfälligt hos släktingar och bekanta.  
 
Planerade förbättringsåtgärder utifrån 2018 års hemlöshetskartläggning är:  
 
( Brukarrevision på Klintesväng i början av 2019. 

( Ett drogfritt stödboende kommer att startas upp under 2019. 

 ( Att utifrån uppdrag från nämnden utveckla våra akuta boendeinsatser, både 
Klintesväng och Badhusgatan berörs.  

( Arbete kring samverkansrutin med Frivården pågår.  
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( Förslag gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag har 
förmedlats till Kommunstyrelsen för beslut.            

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 

2. Skrivelse från Individ- och familjeomsorgsnämnden om möjliga felkällor  
 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Ärendet återremitteras till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder, se bilaga. 
 
Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Niklas Arvidsson (KD) och Annette 
Carlsons (M) yrkande att Kommunfullmäktige beslutar: Ärendet återremitteras 
till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att kompletteras med analys om 
effekter av kommunens gjorda insatser och förslag på åtgärder. 
 
Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet". 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
 
Enligt Kommunallagen kap 5 § 50 ska ett ärende återremitteras om det begärs 
av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 
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( Förslag gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag har 
förmedlats till Kommunstyrelsen för beslut.            

Beslutsunderlag 
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018 

2. Skrivelse från Individ- och familjeomsorgsnämnden om möjliga felkällor  
 
Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Ärendet återremitteras till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att 
kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag 
på åtgärder, se bilaga. 
 
Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Niklas Arvidsson (KD) och Annette 
Carlsons (M) yrkande att Kommunfullmäktige beslutar: Ärendet återremitteras 
till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att kompletteras med analys om 
effekter av kommunens gjorda insatser och förslag på åtgärder. 
 
Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet". 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
 
Enligt Kommunallagen kap 5 § 50 ska ett ärende återremitteras om det begärs 
av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 
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§ 110 Dnr KS 2016-00130 214 

Avsluta fullmäktigeuppdraget för annan markanvänd-
ning på Nordskogen: Torpa-Sjöbo 2:81  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 53, sid B 937) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt avsluta fullmäktigeuppdraget 
för Nordskogen.            

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 195 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut samt avsluta fullmäktigeuppdraget 
för Nordskogen.            

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 att meddela Kommun-
styrelsen att vid prövningen av möjligheten att omvandla området för 
bostadsändamål så bedöms området inte vara lämpligt. Utifrån prövningens 
slutsats föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att Kommunstyrelsen beslutar att 
avsluta uppdraget för Nordskogen.            

Beslutsunderlag 
1. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Nordskogen: Torpa-
Sjöbo 2016-01-26 

2. Samhällsbyggnadsnämndens beslut om planprogram för Nordskogen: Torpa-
Sjöbo 2018-12-19  
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§ 111 Dnr KS 2017-00110 214 

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. 
(del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl.)  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 54, sid B 944) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för 
Byttorpshörn 1 m fl). 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD), Maria Lindgren 
(SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders 
Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD).      

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, § 171  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Anta detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för 
Byttorpshörn 1 m fl)      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens yttrande i granskningsskedet har överklagats. 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation att anta detaljplanen är därmed inte helt 
klar. Därför föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan 
kommunen och exploatören på Byttorpshörn från antagande och omfattar nu 
Byttorpstå 1 m.fl. Den medger ny bostadsbebyggelse på 3-7 våningar i två 
byggnadsvolymer i Byttorp.       

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens om detaljplan för Byttorpstå 1 m fl, 
2019-03-07  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antagandehandling för detaljplan för Byttorpstå 1 
m fl, 2019-03-08  
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§ 111 Dnr KS 2017-00110 214 

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. 
(del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl.)  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 54, sid B 944) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för 
Byttorpshörn 1 m fl). 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD), Maria Lindgren 
(SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg (SD), Anders 
Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD).      

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, § 171  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Anta detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för 
Byttorpshörn 1 m fl)      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens yttrande i granskningsskedet har överklagats. 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation att anta detaljplanen är därmed inte helt 
klar. Därför föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan 
kommunen och exploatören på Byttorpshörn från antagande och omfattar nu 
Byttorpstå 1 m.fl. Den medger ny bostadsbebyggelse på 3-7 våningar i två 
byggnadsvolymer i Byttorp.       

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens om detaljplan för Byttorpstå 1 m fl, 
2019-03-07  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antagandehandling för detaljplan för Byttorpstå 1 
m fl, 2019-03-08  
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Yrkanden 
Andreas Exner (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Återremittera 
ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Den nya bebyggelsens skala och utformning är inte anpassad till sin omgivning 
och har en fortsatt karaktärsbärande påverkan för stadsdelen. Detaljplanen bör 
därmed revideras för att omfatta byggnadsvolymer om högst 3-6 våningar för 
att inte ha en alltför stor påverkan på den kringliggande arkitektoniska gestalt-
ningen. Närboendes synpunkter ska särskilt beaktas vid omarbetningen, se 
bilaga 
 
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet". 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 3. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11: 
 
Ärendet skall avgöras idag. 
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§ 112 Dnr KS 2013-00728 050 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Giftfri 
vardag kräver handling  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 55, sid B 991) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i 
Borås Stads förskolor, och vid behov ersätta dem med miljövänliga alternativ. 

Använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.           

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 188 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalls.  

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att: 

Förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i Borås Stads 
förskolor ska inventeras, och vid behov ersätta dem med miljövänliga alternativ. 

Krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling ska användas. 
 

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag pågår ett arbete i motionens 
anda och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.  
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Motion  

 

Yrkanden 
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 112 Dnr KS 2013-00728 050 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Giftfri 
vardag kräver handling  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 55, sid B 991) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Inventera förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i 
Borås Stads förskolor, och vid behov ersätta dem med miljövänliga alternativ. 

Använda krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.           

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 188 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalls.  

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Hermansson (C) föreslår i en motion att: 

Förekomsten av produkter och material som innehåller miljögifter i Borås Stads 
förskolor ska inventeras, och vid behov ersätta dem med miljövänliga alternativ. 

Krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling ska användas. 
 

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan idag pågår ett arbete i motionens 
anda och att förslaget ligger i linje med Borås Stads miljömål.  
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 

2. Motion  

 

Yrkanden 
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  23 maj 2019

B 262

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(34) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 113 Dnr KS 2017-00391 439 

Svar på motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast 
i våra vattendrag och hav  
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 56, sid B 994) 

Kommunfullmäktiges beslut  
Mot bakgrund av miljöproblematiken skall ett antal åtgärder genomförs fram 
tills att nuvarande granulat bytts ut: 

Att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage 
till dagvatten och övrig miljö. 

Att där det finns risk att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas åtgärder 
såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar. 

Att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid 
snöröjning.   

Kommunstyrelsens beslut 2019-05-06, § 192  
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls.  

Sammanfattning av ärendet 
Kjell Hjalmarsson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27 
lämnat in förslaget  
 
att ansvarig förvaltning inventerar alla konstgräsplaner med fokus på läckage till 
dagvatten och övrig miljö,  
 
att det där det finns risk att plast/gummigranulat sprids till miljön vidtas 
åtgärder såsom exempelvis filter i dagvattenbrunnar, samt  
 
att man kontrollerat samlar upp och renar det granulat som följer med vid 
snöröjning.           
 
Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden, 
Servicenämnden, Borås Energi och Miljö AB, Tekniska nämnden och Miljö- 
och konsumentnämnden. 
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Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Borås Energi och Miljö 
AB ställer sig positiva till motionen men åtgärder ligger utanför deras verksam-
hetsområde. Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens konstgräs-
planer föreslå att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör göras med 
hänvisning till försiktighetsprincipen. Vad avser åtgärder i vägnätet invänta 
bättre kunskap för att kunna vidta relevanta åtgärder för att motverka spridning 
av mikroplaster till våra vattendrag och hav via dagvattnet. Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker motionen. Servicenämnden avstod från att yttra 
sig, eftersom hur plast/gummigranulat sprids via tex dagvattenbrunnar eller vid 
snöröjning är en fråga från deras beställar-förvaltningar i första hand.  
 
Åtgärder är idag vidtagna genom Fritids- och folkhälsonämnden vilka prio-
riterar de planer de snöröjer och inom 1-2 år kommer alla planer att vara 
säkrade.  

Beslutsunderlag 
1. Motion Kjell Hjalmarsson (MP) Mindre plast i våra hav och vattendrag 

2. Svar på remiss från Fritids och folkhälsonämnden 

3. Svar på remiss från Servicenämnden 

4. Svar på remiss från Tekniska nämnden 

5. Svar på remiss från Miljö- och konsumentnämnden 

6. Svar på remiss från Borås Energi och Miljö AB 

 

Yrkanden 
Kjell Hjalmarsson (MP), Magnus Sjödal (KD) och Tom Andersson (MP) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  23 maj 2019

 B 263

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(34) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Borås Energi och Miljö 
AB ställer sig positiva till motionen men åtgärder ligger utanför deras verksam-
hetsområde. Tekniska nämnden beslutar att vad gäller kommunens konstgräs-
planer föreslå att åtgärder i enlighet med motionens intentioner bör göras med 
hänvisning till försiktighetsprincipen. Vad avser åtgärder i vägnätet invänta 
bättre kunskap för att kunna vidta relevanta åtgärder för att motverka spridning 
av mikroplaster till våra vattendrag och hav via dagvattnet. Fritids- och 
folkhälsonämnden tillstyrker motionen. Servicenämnden avstod från att yttra 
sig, eftersom hur plast/gummigranulat sprids via tex dagvattenbrunnar eller vid 
snöröjning är en fråga från deras beställar-förvaltningar i första hand.  
 
Åtgärder är idag vidtagna genom Fritids- och folkhälsonämnden vilka prio-
riterar de planer de snöröjer och inom 1-2 år kommer alla planer att vara 
säkrade.  

Beslutsunderlag 
1. Motion Kjell Hjalmarsson (MP) Mindre plast i våra hav och vattendrag 

2. Svar på remiss från Fritids och folkhälsonämnden 

3. Svar på remiss från Servicenämnden 

4. Svar på remiss från Tekniska nämnden 

5. Svar på remiss från Miljö- och konsumentnämnden 

6. Svar på remiss från Borås Energi och Miljö AB 

 

Yrkanden 
Kjell Hjalmarsson (MP), Magnus Sjödal (KD) och Tom Andersson (MP) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

 

 



Kommunfullmäktiges protokoll  |  23 maj 2019

B 264

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(34) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-23 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114 Dnr KS 2018-00393 1.1.1.1 

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L), Anna 
Svalander (L) och Lotta Preijde (L): Förskolan spelar en 
viktig roll för barns lärande och språkutveckling. Barn 
som gått i förskolan har lättare att klara skolan 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 57, sid B 1006) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad. 

Förskolenämnden redovisar uppföljningen av profileringen mot språk och 
litteratur, som bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet, till Kommun-
styrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-23, § 160 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad. 
 
Förskolenämnden redovisar uppföljningen av profileringen mot språk och 
litteratur, som bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet, till 
Kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anne-Marie Ekström (L), Anna Svalander (L) och Lotta Preijde (L) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att: 

Uppdra åt Förskolenämnden att utreda möjligheten att göra en avdelning i 
någon förskola till språkförskola.            

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden. Förskolenämnden 
avstyrker motionen.  

Nämndens yttrande redovisas i bilaga. 

Kommunstyrelsens bedömning  

Kommunstyrelsen anser att förskolan har en viktig roll i barns språkutveckling. 
Det ingår i förskolans uppdrag att varje barn får utveckla sitt/sina språk. För 
barn som har annat modersmål än svenska finns även strävansmål i förskolans 
läroplan, Lpfö 18, som innebär att barnen ska få utveckla sin kulturella identitet 
och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. 

I motionen nämns att det skulle passa att lägga en avdelning med språkförskola 
på Hässleholmen, då det bor många nyanlända där. 
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Enligt uppgift från Förskoleförvaltningen profilerar sig förskolorna 
Milstensgården och Milstensgläntan i det området, särskilt mot språk och 
litteratur. Arbetet sker i samverkan med Kulturförvaltningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att den profilering mot språk och litteratur som 
bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet är i motionens anda. Därmed 
finns det inget behov av att utreda frågan.  

Däremot är det lämpligt att Förskolenämnden följer upp att insatserna ger 
avsedd effekt och även delger Kommunstyrelsen resultatet av uppföljningen. 
Uppföljningen kan med fördel ske inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling.  

2. Fullmäktigeskrivelse   

3. Förskolenämndens yttrande 
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Enligt uppgift från Förskoleförvaltningen profilerar sig förskolorna 
Milstensgården och Milstensgläntan i det området, särskilt mot språk och 
litteratur. Arbetet sker i samverkan med Kulturförvaltningen.  

Kommunstyrelsen bedömer att den profilering mot språk och litteratur som 
bedrivs på förskolorna i Hässleholmenområdet är i motionens anda. Därmed 
finns det inget behov av att utreda frågan.  

Däremot är det lämpligt att Förskolenämnden följer upp att insatserna ger 
avsedd effekt och även delger Kommunstyrelsen resultatet av uppföljningen. 
Uppföljningen kan med fördel ske inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Förskolan spelar en viktig roll för barns lärande och språkutveckling.  

2. Fullmäktigeskrivelse   

3. Förskolenämndens yttrande 
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Motion: 

Alla boråsare ska ha en bostad 

För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. När nya bostäder planeras ska de bidra till en 
jämlik, socialt och ekologiskt hållbar stad. Det råder stor bostadsbrist i kommunen. Idag är det 
många som inte kan flytta hemifrån eller skaffa större lägenhet när familjen växer. Personer 
som vill flytta till Borås för att arbeta kan ha svårt att hitta en bostad. Äldre personer som vill 
sälja sitt hus har svårt att hitta lägenhet med rimlig hyra. Detsamma gäller för särskilt utsatta 
grupper i samhället.  

För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs fler billiga hyresrätter i hela kommunen och alla tillgängliga verktyg 
måste användas för att nå målet att alla boråsare ska ha en bostad. Allmännyttan är det 
viktigaste bostadspolitiska verktyget och för att kunna nyttja det på bästa sättet behöver 
allmännyttan växa. 

Borås Stad är en stor markägare och ska föra en markpolitik som gynnar hyresrätten. Vid 
försäljning av mark för nyproduktion av bostäder ska priset på mark avsedd för att bygga 
hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att bygga bostadsrätter detsamma ska gälla 
för tomträttsavgifter. Vid markanvisning ska den planerade hyresnivån vara en avgörande 
faktor för vem som får bygga. Detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas 
ska prioriteras. 

Förändringar på bostadsmarknaden kan innebära att företag som fått en markanvisning av 
kommunen i syfte att bygga påkostade bostadsrätter inte längre har möjligheter till eller 
intresse av att genomföra sina projekt. Istället för att enbart förlänga dessa markanvisningar, 
eller sänka priserna till dessa aktörer, så bör kommunen vid varje önskemål om att 
omförhandla eller återlämna en markanvisning, se över möjligheten att ändra inriktning på 
anvisningar – från dyra bostadsrätter till prispressade hyresrätter. 

Ett intressant komplement till allmännyttan är så kallade byggemenskaper. Genom att 
människor går samman och själva planerar och låter bygga flerbostadshus, istället för att låta 
vinstdrivande byggherrar ta ansvar för hela denna process, minskar kostnaderna samtidigt 
som utformningen anpassas utifrån människors behov. Borås ska utreda hur kommunen kan 
underlätta för byggemenskaper att bygga nya bostäder. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet 

- att Borås Stad vid markanvisning låter den planerade hyresnivån vara en avgörande
faktor för vem som får bygga,

- att Borås Stad prioriterar detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan
byggas,

- att Borås Stad vid försäljning av mark för nyproduktion av bostäder låter priset på
mark avsedd för att bygga hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att bygga
bostadsrätter, detsamma bör gälla för tomträttsavgifter,

- att Borås Stad vid varje önskemål om att omförhandla eller återlämna en
markanvisning, ser över möjligheten att ändra inriktning på anvisningar – från dyra 
bostadsrätter till prispressade hyresrätter, 

Bilaga till § 96 Anmälningsärenden
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- att Borås Stad utreder hur kommunen kan underlätta för byggemenskaper att bygga 
nya bostäder. 

 
Borås 2019-05-18 
 
Ida Legnemark (V) 
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Motion 

Nollvision för hemlösheten i Borås 

För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. Den bostadsbrist som idag råder i kommunen 
drabbar särskilt utsatta grupper i samhället hårdast, vilket blir plågsamt tydligt i den senaste 
kartläggningen av hemlöshet i Borås.  

För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs förstås fler billiga hyresrätter i hela kommunen, men hemlösheten måste 
också mötas med socialpolitiska insatser.  

De senaste åren har antalet sociala kontrakt minskat i Borås, för personer med en social 
problematik kan socialt kontrakt vara ett sätt att få och behålla en bostad. Vänsterpartiet anser 
att den negativa trenden gällande sociala kontrakt i Borås måste brytas. Sociala kontrakt ska 
användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 

Trots att Borås under flera år haft målet att inga barnfamiljer ska vräkas, så händer det. 
Vänsterpartiet ser ett stort behov av att samla socialtjänstens ansvar för bostadsfrågorna under 
IFO-nämnden där ansvar för socialtjänstens verksamhet barn och familj redan finns. 

Vänsterpartiet vill se ett utökat samarbete mellan allmännyttan och socialtjänsten. 
Allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis 
handla om våldsutsatta kvinnor. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
- Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås.
- Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under IFO-

nämnden.
- Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete

med socialtjänsten i Borås Stad.

Borås 2019-05-21 
Ida Legnemark  

Bilaga till § 96 Anmälningsärenden
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Motion 

Nollvision för hemlösheten i Borås 

För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. Den bostadsbrist som idag råder i kommunen 
drabbar särskilt utsatta grupper i samhället hårdast, vilket blir plågsamt tydligt i den senaste 
kartläggningen av hemlöshet i Borås.  

För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs förstås fler billiga hyresrätter i hela kommunen, men hemlösheten måste 
också mötas med socialpolitiska insatser.  

De senaste åren har antalet sociala kontrakt minskat i Borås, för personer med en social 
problematik kan socialt kontrakt vara ett sätt att få och behålla en bostad. Vänsterpartiet anser 
att den negativa trenden gällande sociala kontrakt i Borås måste brytas. Sociala kontrakt ska 
användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 

Trots att Borås under flera år haft målet att inga barnfamiljer ska vräkas, så händer det. 
Vänsterpartiet ser ett stort behov av att samla socialtjänstens ansvar för bostadsfrågorna under 
IFO-nämnden där ansvar för socialtjänstens verksamhet barn och familj redan finns. 

Vänsterpartiet vill se ett utökat samarbete mellan allmännyttan och socialtjänsten. 
Allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis 
handla om våldsutsatta kvinnor. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 
- Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås.
- Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under IFO-

nämnden.
- Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete

med socialtjänsten i Borås Stad.

Borås 2019-05-21 
Ida Legnemark  

Bilaga till § 96 Anmälningsärenden Bilaga till § 96 Anmälningsärenden
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Borås Kommunfullmäktige 
2019-05-23 

Motion 

Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 

Ekologisk produktion innebär vissa restriktioner för producenten, bland annat vad gäller 
användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel. Detta leder i slutändan ett prispåslag, 
som betalas av konsumenten. Hur stort detta påslag är beror på marknadskrafterna och varierar 
från år till år. Påslaget skiljer sig också från produkt.  

Tidningen Land Lantbruk studerade prisbilden för år 2016 gällande fem produkter (mjölk, ägg, 
höstvete, raps/rybs och foderärt/åkerböna) och noterade en ökad kostnad för konsumenten på 
mellan 55 och 122 procent. 

Vi i Sverigedemokraterna -eller-
eko  att denna diskussion, från båda håll, ska föras med relevanta och 
sakliga argument. Vi tar alltså inte (!) ställning emot ekologisk produktion som sådan. 

Det finns dock inga belägg för att ekologiska varor skulle vara nyttigare för konsumenten. Med 
detta sagt lägger vi oss inte i konsumentens val, även om vi anser att man om det är möjligt 
gärna ska välja svenska produkter, allra helst närproducerade. 

Livsmedelsverket noterar att 
vitamin- och mineralhalt hos växter som är ekologiskt eller konventionellt odlade.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1 

Gällande utsläpp av växthusgaser finns inga fördelar med ekologiska produkter, de orsakar 
snarare större utsläpp. Enligt en nyligen publicerad studie vid Chalmers tekniska högskola är 
ekologisk mat betydligt sämre för klimatet än konventionellt producerad mat. 

En populärvetenskaplig presentation av denna studie kan läsas här: 

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-
klimatet.aspx 

Mot bakgrund av det fokus som riktas mot just koldioxidutsläpp är det något besynnerligt att 
just ekologiskt märkta livsmedel undgår kritisk diskussion. Detta i synnerhet som inköp av 
ekologiska livsmedel medför merkostnader. 

Om Borås Stad hade oändligt med ekonomiska resurser och inte tvingades till ekonomiska 
prioriteringar vore detta en icke-fråga. Så är inte fallet, tvärtom ställs kommunen redan idag 
inför svåra vägval beträffande hur man ska uppfylla sina kärnuppdrag gentemot invånarna. Och 
enligt uppgift har skolkök i Borås ekonomiska svårigheter, som går ut över matens kvalitet. Från 
årsredovisningen 2018 för Grundskolenämnden framgår följande text under 3.3 Ekologisk 
hållbarhet. Lokalt och globalt; 

Bilaga till § 96 Anmälningsärenden
Borås Kommunfullmäktige 

2019-05-23 
Motion 

 
 
 
 
 

upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-december 2018. Livsmedelspriserna har 
generellt ökat under 2018, vilket minskar möjligheterna för kostverksamheten att, inom 

 
 

 
När en konsument i en mataffär själv väljer produkter från hyllan är utfallet ekologiska 
produkter, enligt en sammanställning av ekoweb.nu, 7,6 procent av den totala försäljningen av 
livsmedel och alkoholfria drycker. Konsumenter och skattebetalare utgörs i stor utsträckning av 
samma individer. Frågan är varför konsumenterna/skattebetalarna önskar en andel ekologiska 
produkter på 10 procent eller lägre när man betalar själv, men 30-40-50 procent, eller ännu mer, 
när inköpen sker via en offentlig institution. 
 
Borås Stad har en målbild, som anger att 50 procent av inköpen av livsmedel ska vara 

 Utifrån det faktum att Borås Stad köpte in 
ekologiska livsmedel för 33,8 miljoner SEK under 2018 bör besparingspotentialen i denna 
åtgärd ligga på i storleksordningen 10-15 miljoner, men någon exakt siffra går inte att fastställa. 
Dessa medel bör i ett första skede delvis återföras respektive verksamhet för att åstadkomma 
kvalitetsförbättringar och delvis användas för att gynna lokala producenter, i den mån detta är 
möjligt enligt gällande upphandling.  
 
Mot bakgrund av ovanstående kommer Sverigedemokraterna i Borås fram till slutsatsen att 
kvantitativa mål, rörande inköp av ekologiska livsmedel, bör slopas. Givetvis ska ekologiska 
livsmedel kunna köpas in ifall de representerar något mervärde för matlagningen, men 
kvantitativa mål ska avskaffas. 
 
 
 
Till följd av ovanstående information föreslås Borås Kommunfullmäktige besluta, 
 
 
 
Att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livsmedel inom Borås Stad och dess 

verksamheter utgår. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Tomas Brandberg (SD) 
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Borås Kommunfullmäktige 
2019-05-23 

Motion 

Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel 

Ekologisk produktion innebär vissa restriktioner för producenten, bland annat vad gäller 
användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel. Detta leder i slutändan ett prispåslag, 
som betalas av konsumenten. Hur stort detta påslag är beror på marknadskrafterna och varierar 
från år till år. Påslaget skiljer sig också från produkt.  

Tidningen Land Lantbruk studerade prisbilden för år 2016 gällande fem produkter (mjölk, ägg, 
höstvete, raps/rybs och foderärt/åkerböna) och noterade en ökad kostnad för konsumenten på 
mellan 55 och 122 procent. 

Vi i Sverigedemokraterna -eller-
eko  att denna diskussion, från båda håll, ska föras med relevanta och 
sakliga argument. Vi tar alltså inte (!) ställning emot ekologisk produktion som sådan. 

Det finns dock inga belägg för att ekologiska varor skulle vara nyttigare för konsumenten. Med 
detta sagt lägger vi oss inte i konsumentens val, även om vi anser att man om det är möjligt 
gärna ska välja svenska produkter, allra helst närproducerade. 

Livsmedelsverket noterar att 
vitamin- och mineralhalt hos växter som är ekologiskt eller konventionellt odlade.

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1 

Gällande utsläpp av växthusgaser finns inga fördelar med ekologiska produkter, de orsakar 
snarare större utsläpp. Enligt en nyligen publicerad studie vid Chalmers tekniska högskola är 
ekologisk mat betydligt sämre för klimatet än konventionellt producerad mat. 

En populärvetenskaplig presentation av denna studie kan läsas här: 

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/see/nyheter/Sidor/Ekologisk-mat-samre-for-
klimatet.aspx 

Mot bakgrund av det fokus som riktas mot just koldioxidutsläpp är det något besynnerligt att 
just ekologiskt märkta livsmedel undgår kritisk diskussion. Detta i synnerhet som inköp av 
ekologiska livsmedel medför merkostnader. 

Om Borås Stad hade oändligt med ekonomiska resurser och inte tvingades till ekonomiska 
prioriteringar vore detta en icke-fråga. Så är inte fallet, tvärtom ställs kommunen redan idag 
inför svåra vägval beträffande hur man ska uppfylla sina kärnuppdrag gentemot invånarna. Och 
enligt uppgift har skolkök i Borås ekonomiska svårigheter, som går ut över matens kvalitet. Från 
årsredovisningen 2018 för Grundskolenämnden framgår följande text under 3.3 Ekologisk 
hållbarhet. Lokalt och globalt; 

Bilaga till § 96 Anmälningsärenden
Borås Kommunfullmäktige 

2019-05-23 
Motion 

 
 
 
 
 

upphandlingsdatasystemet Compare och gäller för januari-december 2018. Livsmedelspriserna har 
generellt ökat under 2018, vilket minskar möjligheterna för kostverksamheten att, inom 

 
 

 
När en konsument i en mataffär själv väljer produkter från hyllan är utfallet ekologiska 
produkter, enligt en sammanställning av ekoweb.nu, 7,6 procent av den totala försäljningen av 
livsmedel och alkoholfria drycker. Konsumenter och skattebetalare utgörs i stor utsträckning av 
samma individer. Frågan är varför konsumenterna/skattebetalarna önskar en andel ekologiska 
produkter på 10 procent eller lägre när man betalar själv, men 30-40-50 procent, eller ännu mer, 
när inköpen sker via en offentlig institution. 
 
Borås Stad har en målbild, som anger att 50 procent av inköpen av livsmedel ska vara 

 Utifrån det faktum att Borås Stad köpte in 
ekologiska livsmedel för 33,8 miljoner SEK under 2018 bör besparingspotentialen i denna 
åtgärd ligga på i storleksordningen 10-15 miljoner, men någon exakt siffra går inte att fastställa. 
Dessa medel bör i ett första skede delvis återföras respektive verksamhet för att åstadkomma 
kvalitetsförbättringar och delvis användas för att gynna lokala producenter, i den mån detta är 
möjligt enligt gällande upphandling.  
 
Mot bakgrund av ovanstående kommer Sverigedemokraterna i Borås fram till slutsatsen att 
kvantitativa mål, rörande inköp av ekologiska livsmedel, bör slopas. Givetvis ska ekologiska 
livsmedel kunna köpas in ifall de representerar något mervärde för matlagningen, men 
kvantitativa mål ska avskaffas. 
 
 
 
Till följd av ovanstående information föreslås Borås Kommunfullmäktige besluta, 
 
 
 
Att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska livsmedel inom Borås Stad och dess 

verksamheter utgår. 
 
 
 
 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
 
Tomas Brandberg (SD) 
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Enkel fråga Kommunfullmäktige 
2019-05-23 

Enkel fråga till Ulf Olsson – Vilket arbete ska stå i fokus för att göra 
Borås till en superkommun?  

Årets superkommun har presenterats i Dagens Samhälle. Utifrån mängder av statistiska indikatorer 
utser rankingen årets superkommun inom allt från skola och äldreomsorg till kultur, fritid och 
infrastruktur. Tyvärr återfinns Borås Stad inte i någon av kategorierna. För att ändra på det faller ett 
stort ansvar på stadens Mitt-socialdemokratiska styre.  

Jag vill därför fråga fråga Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande: 

- Vilka mått och steg är för dig prioriterade att genomföra för att Borås Stad ska kvala in bland
landets superkommuner?

ANNETTE CARLSON (M), KOMMUNALRÅD I OPPOSITION 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enkla frågor
Enkel fråga – Kommunfullmäktige 2019-05-23 

Enkel fråga till kommunalrådet Anna Svalander (L) 

I april beslutade en majoritet i kommunfullmäktige att varje elev i årskurs 6 t.o.m. årskurs 2 på 
gymnasiet har möjlighet att kostnadsfritt för den enskilde erhålla ett så kallat sommarlovskort. Detta 
möjliggör resor med kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen under sommaren. 

Ett yrkande från Moderaterna och Kristdemokraterna om att dessa kort skulle kvitteras ut av 
vårdnadshavare avslogs. 

Min fråga är: Hur säkerställs att vårdnadshavare informeras om att barnen, som är i åldern 12-18 år, 
erhåller dessa kort? 

Magnus Sjödahl 
Kristdemokraterna 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Enkel fråga Kommunfullmäktige 
2019-05-23 

Enkel fråga till Ulf Olsson – Vilket arbete ska stå i fokus för att göra 
Borås till en superkommun?  

Årets superkommun har presenterats i Dagens Samhälle. Utifrån mängder av statistiska indikatorer 
utser rankingen årets superkommun inom allt från skola och äldreomsorg till kultur, fritid och 
infrastruktur. Tyvärr återfinns Borås Stad inte i någon av kategorierna. För att ändra på det faller ett 
stort ansvar på stadens Mitt-socialdemokratiska styre.  

Jag vill därför fråga fråga Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande: 

- Vilka mått och steg är för dig prioriterade att genomföra för att Borås Stad ska kvala in bland
landets superkommuner?

ANNETTE CARLSON (M), KOMMUNALRÅD I OPPOSITION 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enkla frågor
Enkel fråga – Kommunfullmäktige 2019-05-23 

Enkel fråga till kommunalrådet Anna Svalander (L) 

I april beslutade en majoritet i kommunfullmäktige att varje elev i årskurs 6 t.o.m. årskurs 2 på 
gymnasiet har möjlighet att kostnadsfritt för den enskilde erhålla ett så kallat sommarlovskort. Detta 
möjliggör resor med kollektivtrafiken i hela Västra Götalandsregionen under sommaren. 

Ett yrkande från Moderaterna och Kristdemokraterna om att dessa kort skulle kvitteras ut av 
vårdnadshavare avslogs. 

Min fråga är: Hur säkerställs att vårdnadshavare informeras om att barnen, som är i åldern 12-18 år, 
erhåller dessa kort? 

Magnus Sjödahl 
Kristdemokraterna 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Enkel fråga 
2019-05-23 

Kommunfullmäktige 

Enkel fråga  Miljövänligt biodrivmedel, eller inte? 

Enkel fråga till ansvarigt kommunalråd, Tom Andersson (MP). 

Borås Stad köper in och använder betydande mängder biodrivmedel, som används av 
kommunens fordon. Sverigedemokraterna vill se en ordentlig genomlysning av denna fråga. 

en granskning, i synnerhet om kommunen betalar en merkostnad för dessa drivmedel. Till 
följd av ovanstående information efterlyser vi svar på följande frågor; 

1. Vilka volymer biodrivmedel handlar det om?
2. Vilka sorters biodrivmedel handlar det om?
3. I vilken mån är dessa drivmedel importerade från utlandet och i så fall från vilka

länder? 
4. Vad vet vi om råvarubasen? Alltså, vilka bioresurser har använts för att framställa de

biodrivmedel som används av Borås kommun? 
5. Vilken är merkostnaden för dessa inköp relativt ett referensscenario där kommunens

fordon istället hade tankats med billigast möjliga alternativ? 

För Sverigedemokraterna, 

Tomas Brandberg (SD) 

Ledamot, Kommunfullmäktige Borås 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enkla frågor
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Enkel fråga 
2019-05-23 

Kommunfullmäktige 

Enkel fråga  Miljövänligt biodrivmedel, eller inte? 

Enkel fråga till ansvarigt kommunalråd, Tom Andersson (MP). 

Borås Stad köper in och använder betydande mängder biodrivmedel, som används av 
kommunens fordon. Sverigedemokraterna vill se en ordentlig genomlysning av denna fråga. 

en granskning, i synnerhet om kommunen betalar en merkostnad för dessa drivmedel. Till 
följd av ovanstående information efterlyser vi svar på följande frågor; 

1. Vilka volymer biodrivmedel handlar det om?
2. Vilka sorters biodrivmedel handlar det om?
3. I vilken mån är dessa drivmedel importerade från utlandet och i så fall från vilka

länder? 
4. Vad vet vi om råvarubasen? Alltså, vilka bioresurser har använts för att framställa de

biodrivmedel som används av Borås kommun? 
5. Vilken är merkostnaden för dessa inköp relativt ett referensscenario där kommunens

fordon istället hade tankats med billigast möjliga alternativ? 

För Sverigedemokraterna, 

Tomas Brandberg (SD) 

Ledamot, Kommunfullmäktige Borås 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Enkel fråga  Kommunfullmäktige 2019-05-23 

Enkel fråga till kommunalrådet Tom Andersson (Mp) 

Kungsleden är en stor miljöbov. Något måste ske! 

Då det har rapporterats om den dåliga luftkvaliteten på grund av trafik genom staden, är det många 
som undrar - Hur ligger det till med planeringen att gräva ner Kungsleden? 

Det som önskas är att få bort den tunga trafiken på genomfartsleden som slingrar sig fram genom 
staden. 

Många drabbas av den dåliga luften. Cyklisterna, som verkligen är de som är snällast mot miljön, 
drabbas mest då de troligen drar de djupaste andetagen när de far fram. Gångtrafikanterna, som 
vistas i de centrala delarna, som just nu inte kan känna den härliga vårluften. 

Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande fråga till Tom Andersson: 
- När kommer första spadtaget tas för att gräva ner Kungsleden och därmed få en bättre

luftkvalitet?

Hasse Ikävalko (M) 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer och enlkla frågor
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Kommunstyrelsen
2019-05-06

E5 Taxa för prövning och tillsyn 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ser positivt på att återförsäljare av tobaksprodukter nu måste genomgå en 
tillståndsprövning. Tidigare har näringsidkare endast ålagts kravet att anmäla försäljning till kommunens 
tillståndsenhet, vilket inneburit att den enda form av uppföljning kring frågan utgjorts i form av tillsyn. 

Genom att erhålla ett tillstånd för försäljning av tobaksprodukter har myndigheter samt kommunen en 
bättre översikt kring omfattningen av tobaksförsäljning. Samtidigt föranleds en kontroll innan försäljning 
kan ske, vilket begränsar oseriösa aktörers vilja och tillgång till marknaden. Detta är något oerhört 
positivt för folkhälsan och kan bidra till att försäljning till minderåriga begränsas. 

Vår grundinställning är att en avgift bör utgå vid ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. 
Dock är det viktigt att avgiften inte är för hög, då detta även avskräcker seriösa återförsäljare från att 
tillhandahålla produkterna. Syftet med lagförändringen ser vi som en förstärkt kartläggning av 
återförsäljare samt en begränsning för oseriösa aktörer. Det vore därmed olyckligt om tillgängligheten 
av tobaksprodukter begränsas i samhället som en konsekvens av tillståndsavgiften, där seriösa aktörer 
avstår från att vara återförsäljare av tobaksprodukter. Vi anser därmed att tillståndsavgiften bör vara i 
mindre omfattning. 

Förslagsvis kan man se över tillsynsavgiften för att kompensera det kommunala intäktsbortfallet, som i 
sin tur planeras finansiera den eller de tjänster som kommer behandla tillståndsansökningarna. På 
detta sätt skulle oseriösa aktörer åläggas mer frekventa tillsynstillfällen, vid exempelvis misstanke om 
försäljning till minderåriga. En högre tillsynsavgift hade därmed i förlängningen inneburit betydande 
kommunala avgifter till följd av de mer frekventa besök som tillståndsenheten skulle genomfört. 
Därigenom hade kommunen försvårat och omöjliggjort för oseriösa aktörer att bedriva handel med 
tobaksprodukter. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 106 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019

Protokollsanteckning Kommunfullmäktige
2019-05-23 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
från och med 1 juli 2019 

Allianspartierna  Moderaterna och Kristdemokraterna  står fast vid de synpunkter vi 
tidigare framfört vid behandling av alkoholtaxor, även i frågan om kommunens taxor 
kopplad till tillsyn vid tobaksförsäljning.   

Enligt kommunallagen får taxorna inte vara högre än att de täcker tillsynens självkostnad, 
det vill säga alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till. 
När andra kommuner, som Borås normalt jämför sig med, fastställt sina taxor, konstaterar vi 
att Borås ligger avsevärt mycket högre, vilket reser en del frågor kring hur Borås Stad går till 
väga när nivåer för taxor räknas fram.  

Varken Miljö- och konsument nämnden eller Kommunstyrelsen har i sitt beslutsunderlag 
beskrivit på vilket sätt självkostnaden räknats ut. Därmed är det svårt för oss som 
beslutsfattare att avgöra huruvida den stora skillnad som finns mellan Borås och andra 
kommuner är skälig eller inte.  

Borås Stad ska vara en konkurrenskraftig kommun i att locka såväl nya kommuninvånare 
som företag. I Moderaternas och Kristdemokraternas Borås finns kommunen till för 
boråsarna och de företag som valt att verka här - inte tvärtom. Därför kan vi inte acceptera 
omotiverat höga taxor för näringsidkare eller privatpersoner.  

Det är mot den bakgrunden som vi lagt förslag på en lägre taxa för prövning och tillsyn enligt 
tobakslagen.  

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 106 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
från och med 1 juli 2019



Kommunfullmäktiges protokoll  |  23 maj 2019

 B 279

Kommunstyrelsen
2019-05-06

E5 Taxa för prövning och tillsyn 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ser positivt på att återförsäljare av tobaksprodukter nu måste genomgå en 
tillståndsprövning. Tidigare har näringsidkare endast ålagts kravet att anmäla försäljning till kommunens 
tillståndsenhet, vilket inneburit att den enda form av uppföljning kring frågan utgjorts i form av tillsyn. 

Genom att erhålla ett tillstånd för försäljning av tobaksprodukter har myndigheter samt kommunen en 
bättre översikt kring omfattningen av tobaksförsäljning. Samtidigt föranleds en kontroll innan försäljning 
kan ske, vilket begränsar oseriösa aktörers vilja och tillgång till marknaden. Detta är något oerhört 
positivt för folkhälsan och kan bidra till att försäljning till minderåriga begränsas. 

Vår grundinställning är att en avgift bör utgå vid ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksprodukter. 
Dock är det viktigt att avgiften inte är för hög, då detta även avskräcker seriösa återförsäljare från att 
tillhandahålla produkterna. Syftet med lagförändringen ser vi som en förstärkt kartläggning av 
återförsäljare samt en begränsning för oseriösa aktörer. Det vore därmed olyckligt om tillgängligheten 
av tobaksprodukter begränsas i samhället som en konsekvens av tillståndsavgiften, där seriösa aktörer 
avstår från att vara återförsäljare av tobaksprodukter. Vi anser därmed att tillståndsavgiften bör vara i 
mindre omfattning. 

Förslagsvis kan man se över tillsynsavgiften för att kompensera det kommunala intäktsbortfallet, som i 
sin tur planeras finansiera den eller de tjänster som kommer behandla tillståndsansökningarna. På 
detta sätt skulle oseriösa aktörer åläggas mer frekventa tillsynstillfällen, vid exempelvis misstanke om 
försäljning till minderåriga. En högre tillsynsavgift hade därmed i förlängningen inneburit betydande 
kommunala avgifter till följd av de mer frekventa besök som tillståndsenheten skulle genomfört. 
Därigenom hade kommunen försvårat och omöjliggjort för oseriösa aktörer att bedriva handel med 
tobaksprodukter. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 106 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnings-
behållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 2019

Protokollsanteckning Kommunfullmäktige
2019-05-23 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
från och med 1 juli 2019 

Allianspartierna  Moderaterna och Kristdemokraterna  står fast vid de synpunkter vi 
tidigare framfört vid behandling av alkoholtaxor, även i frågan om kommunens taxor 
kopplad till tillsyn vid tobaksförsäljning.   

Enligt kommunallagen får taxorna inte vara högre än att de täcker tillsynens självkostnad, 
det vill säga alla relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till. 
När andra kommuner, som Borås normalt jämför sig med, fastställt sina taxor, konstaterar vi 
att Borås ligger avsevärt mycket högre, vilket reser en del frågor kring hur Borås Stad går till 
väga när nivåer för taxor räknas fram.  

Varken Miljö- och konsument nämnden eller Kommunstyrelsen har i sitt beslutsunderlag 
beskrivit på vilket sätt självkostnaden räknats ut. Därmed är det svårt för oss som 
beslutsfattare att avgöra huruvida den stora skillnad som finns mellan Borås och andra 
kommuner är skälig eller inte.  

Borås Stad ska vara en konkurrenskraftig kommun i att locka såväl nya kommuninvånare 
som företag. I Moderaternas och Kristdemokraternas Borås finns kommunen till för 
boråsarna och de företag som valt att verka här - inte tvärtom. Därför kan vi inte acceptera 
omotiverat höga taxor för näringsidkare eller privatpersoner.  

Det är mot den bakgrunden som vi lagt förslag på en lägre taxa för prövning och tillsyn enligt 
tobakslagen.  

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 106 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
från och med 1 juli 2019
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Protokollsanteckning, Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 

Hemlöshetskartläggning 

För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. Den bostadsbrist som idag råder i kommunen 
drabbar särskilt utsatta grupper i samhället hårdast, vilket blir plågsamt tydligt i den senaste 
kartläggningen av hemlöshet i Borås. 

För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs förstås fler billiga hyresrätter i hela kommunen, men hemlösheten måste 
också mötas med socialpolitiska insatser.  

De senaste åren har antalet sociala kontrakt minskat i Borås, för personer med en social 
problematik kan socialt kontrakt vara ett sätt att få och behålla en bostad. Vänsterpartiet anser 
att den negativa trenden gällande sociala kontrakt i Borås måste brytas. Sociala kontrakt ska 
användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 

Trots att Borås under flera år haft målet att inga barnfamiljer ska vräkas, så händer det. 
Vänsterpartiet ser ett stort behov av att samla socialtjänstens ansvar för bostadsfrågorna under 
IFO-nämnden där ansvar för socialtjänstens verksamhet barn och familj redan finns. 

Med den här protokollsanteckningen vill vi markera att det behöver göras mer för att alla 
boråsare ska ha någonstans att bo, vi har därför också till dagens kommunfullmäktigemöte 
lämnat in motionen ”Nollvision mot hemlöshet i Borås”. 

För Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige 
Ida Legnemark  

Bilaga till § 109 Hemlöshetskartläggning 2018

Alternativt förslag Kommunfullmäktige
2019-05-23

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Hemlöshetskartläggning 2018 

Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och familjeomsorgsnämnden årligen 
kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge 
förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. 

Från nämnden saknas analys om effekter av gjorda insatser och förslag på åtgärder utgår inte 
från gjord mätning utan från redan givna budgetuppdrag. Därför anser vi att 
hemlöshetskartläggningen bör återremitteras till Individ och familjeomsorgsnämnden, för 
komplettering. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Ärendet återremitteras till Individ och familjeomsorgsnämnden för att kompletteras med 
analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag på åtgärder. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 109 Hemlöshetskartläggning 2018
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Protokollsanteckning, Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-05-23 

Hemlöshetskartläggning 

För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. Den bostadsbrist som idag råder i kommunen 
drabbar särskilt utsatta grupper i samhället hårdast, vilket blir plågsamt tydligt i den senaste 
kartläggningen av hemlöshet i Borås. 

För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs förstås fler billiga hyresrätter i hela kommunen, men hemlösheten måste 
också mötas med socialpolitiska insatser.  

De senaste åren har antalet sociala kontrakt minskat i Borås, för personer med en social 
problematik kan socialt kontrakt vara ett sätt att få och behålla en bostad. Vänsterpartiet anser 
att den negativa trenden gällande sociala kontrakt i Borås måste brytas. Sociala kontrakt ska 
användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 

Trots att Borås under flera år haft målet att inga barnfamiljer ska vräkas, så händer det. 
Vänsterpartiet ser ett stort behov av att samla socialtjänstens ansvar för bostadsfrågorna under 
IFO-nämnden där ansvar för socialtjänstens verksamhet barn och familj redan finns. 

Med den här protokollsanteckningen vill vi markera att det behöver göras mer för att alla 
boråsare ska ha någonstans att bo, vi har därför också till dagens kommunfullmäktigemöte 
lämnat in motionen ”Nollvision mot hemlöshet i Borås”. 

För Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige 
Ida Legnemark  

Bilaga till § 109 Hemlöshetskartläggning 2018

Alternativt förslag Kommunfullmäktige
2019-05-23

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Hemlöshetskartläggning 2018 

Enligt Borås Stads program mot hemlöshet ska Individ- och familjeomsorgsnämnden årligen 
kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge 
förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. 

Från nämnden saknas analys om effekter av gjorda insatser och förslag på åtgärder utgår inte 
från gjord mätning utan från redan givna budgetuppdrag. Därför anser vi att 
hemlöshetskartläggningen bör återremitteras till Individ och familjeomsorgsnämnden, för 
komplettering. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Ärendet återremitteras till Individ och familjeomsorgsnämnden för att kompletteras med 
analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag på åtgärder. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 109 Hemlöshetskartläggning 2018
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Kommunstyrelsen
2019-05-06

KU1 Hemlöshetskartläggning 2018 

Protokollsanteckning 

Vi anmärker att det råder en ovisshet kring tolkningen av personer som ingår i situation 2, där flertalet 

handläggare uppvisat varierande bedömningar. Det är oroväckande att så tydliga signaler inkommer 

som ifrågasätter rapportens kvalitet, vilket i sin tur återger bristande och otillförlitligt material till de 

förtroendevalda. Det rimliga handlandet vore att förvaltningen förtydligade tolkningen av hemlösa 

personer i de olika situationerna för att just motverka en variation i densamma. Det är även olyckligt att 

ansvarig nämnd samt politiker inte uppdagat saken i god tid för att korrigera detta. 

Fortsättningsvis noterar vi att denna kartläggning endast sker årligen under en vecka. Säsongen som 

kartläggningen äger rum vid kan bidra till att antalet personer som har kontakt med aktuella nämnder 

blir missvisande. Det är inte en rimlig förutsättning att alla aktuella individer i hemlöshet uppsöker 

bistånd i form av myndighetsutövning när väderförhållandena tillåter boende samt uppehälle utomhus. 

Avslutningsvis misstänker vi att mörkertalet är stort gällande människor i hemlöshet, dels på grund av 

en misstro mot svensk myndighetsutövning. Det är därmed olyckligt att utredningen inte omfattar en 

uppsökande verksamhet och därigenom stärker rapportens kvalitet samt uppföljning för de 

förtroendevalda. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 109 Hemlöshetskartläggning 2018

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-21 

Kommunfullmäktige 

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. 
(del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.)  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsens yttrande i granskningsskedet har överklagats. 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation att anta detaljplanen är därmed inte helt 
klar. Kommunfullmäktige föreslås återremittera ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för en omarbetning i enlighet med de synpunkter 
som framkommer nedan. 

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan 
kommunen och exploatören på Byttorpshörn från antagande och omfattar nu 
Byttorpstå 1 m.fl. Den medger ny bostadsbebyggelse på 3-7 våningar i två 
byggnadsvolymer i Byttorp.      

Den nya bebyggelsens skala och utformning är inte anpassad till sin omgivning 
och har en fortsatt karaktärsbärande påverkan för stadsdelen. Detaljplanen bör 
därmed revideras för att omfatta byggnadsvolymer om högst 3-6 våningar för 
att inte ha en alltför stor påverkan på den kringliggande arkitektoniska 
gestaltningen. Närboendes synpunkter ska särskilt beaktas vid omarbetningen. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens om detaljplan för Byttorpstå 1 m fl,
2019-03-07
2. Samhällsbyggnadsnämnden antagandehandling för detaljplan för Byttorpstå 1
m fl, 2019-03-08

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 111 Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl.)
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Kommunstyrelsen
2019-05-06

KU1 Hemlöshetskartläggning 2018 

Protokollsanteckning 

Vi anmärker att det råder en ovisshet kring tolkningen av personer som ingår i situation 2, där flertalet 

handläggare uppvisat varierande bedömningar. Det är oroväckande att så tydliga signaler inkommer 

som ifrågasätter rapportens kvalitet, vilket i sin tur återger bristande och otillförlitligt material till de 

förtroendevalda. Det rimliga handlandet vore att förvaltningen förtydligade tolkningen av hemlösa 

personer i de olika situationerna för att just motverka en variation i densamma. Det är även olyckligt att 

ansvarig nämnd samt politiker inte uppdagat saken i god tid för att korrigera detta. 

Fortsättningsvis noterar vi att denna kartläggning endast sker årligen under en vecka. Säsongen som 

kartläggningen äger rum vid kan bidra till att antalet personer som har kontakt med aktuella nämnder 

blir missvisande. Det är inte en rimlig förutsättning att alla aktuella individer i hemlöshet uppsöker 

bistånd i form av myndighetsutövning när väderförhållandena tillåter boende samt uppehälle utomhus. 

Avslutningsvis misstänker vi att mörkertalet är stort gällande människor i hemlöshet, dels på grund av 

en misstro mot svensk myndighetsutövning. Det är därmed olyckligt att utredningen inte omfattar en 

uppsökande verksamhet och därigenom stärker rapportens kvalitet samt uppföljning för de 

förtroendevalda. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 109 Hemlöshetskartläggning 2018

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-05-21 

Kommunfullmäktige 

Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. 
(del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.)  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsens yttrande i granskningsskedet har överklagats. 
Samhällsbyggnadsnämndens delegation att anta detaljplanen är därmed inte helt 
klar. Kommunfullmäktige föreslås återremittera ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för en omarbetning i enlighet med de synpunkter 
som framkommer nedan. 

Delar av planområdet har undantagits i avvaktan på köpeavtal mellan 
kommunen och exploatören på Byttorpshörn från antagande och omfattar nu 
Byttorpstå 1 m.fl. Den medger ny bostadsbebyggelse på 3-7 våningar i två 
byggnadsvolymer i Byttorp.      

Den nya bebyggelsens skala och utformning är inte anpassad till sin omgivning 
och har en fortsatt karaktärsbärande påverkan för stadsdelen. Detaljplanen bör 
därmed revideras för att omfatta byggnadsvolymer om högst 3-6 våningar för 
att inte ha en alltför stor påverkan på den kringliggande arkitektoniska 
gestaltningen. Närboendes synpunkter ska särskilt beaktas vid omarbetningen. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Samhällsbyggnadsnämndens om detaljplan för Byttorpstå 1 m fl,
2019-03-07
2. Samhällsbyggnadsnämnden antagandehandling för detaljplan för Byttorpstå 1
m fl, 2019-03-08

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 111 Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1 m.fl. (del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m.fl.)
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Voteringslista nr. 1 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 maj 2019 klockan 20:43:50. 
10. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 20 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e                                               X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a       Anna-Karin 

Gunnarsson                   
X        

Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e                                               X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a       Monika Hermansson 

Friedman               
X        

Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e                                                X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                                X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a       Eva Eriksson                             X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a                                               X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a                                               X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Åke Ekvad                                X      
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                                X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a       Maria Lindgren                           X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e       Soroush Rezai                           X        

Transport: 29 21 0 0 0 
 
 
 
 

  



Kommunfullmäktiges protokoll  |  23 maj 2019

 B 285

 
 
 

Voteringslista nr. 1 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 maj 2019 klockan 20:43:50. 
10. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, från och med 1 juli 20 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e                                               X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a       Anna-Karin 

Gunnarsson                   
X        

Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e                                               X        
Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a       Monika Hermansson 

Friedman               
X        

Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e                                                X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                                X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a       Eva Eriksson                             X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a                                               X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a                                               X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Åke Ekvad                                X      
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                                X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a       Maria Lindgren                           X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e       Soroush Rezai                           X        

Transport: 29 21 0 0 0 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Transport: 29 21 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a                                               X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e                                                X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e                                               X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 31 0 0 0 
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Voteringslista nr. 2 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 maj 2019 klockan 20:59:08. 
13. Hemlöshetskartläggning 2018 (nr 52) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e                                               X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Jessica Eng 

Strömberg                   
X        

Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a       Monika Hermansson 

Friedman               
X        

Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e                                                X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                                X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a       Eva Eriksson                             X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a                                               X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a                                               X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Åke Ekvad                                X      
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                                X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a       Maria Lindgren                           X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e       Soroush Rezai                           X        

Transport: 29 21 0 0 0 
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Voteringslista nr. 2 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 maj 2019 klockan 20:59:08. 
13. Hemlöshetskartläggning 2018 (nr 52) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                                X      
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                                X      
Annette Carlson                         (M)       3:e                                                X      
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e                                               X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Jessica Eng 

Strömberg                   
X        

Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                                X      
Marie Fridén                            (M)       3:e                                                X      
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                                X      
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                                X      
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a       Monika Hermansson 

Friedman               
X        

Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                                X      
Oliver Öberg                            (M)       3:e                                                X      
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                                X      
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                                X      
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a       Eva Eriksson                             X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a                                               X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a                                               X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Åke Ekvad                                X      
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                                X      
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                                X      
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a       Maria Lindgren                           X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e       Soroush Rezai                           X        

Transport: 29 21 0 0 0 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Transport: 29 21 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a                                               X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                                X      
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                                X      
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e                                                X      
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e                                               X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                                X      
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                                X      
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                                X      

SUMMA: 42 31 0 0 0 
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Voteringslista nr. 3 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 maj 2019 klockan 21:23:08. 
15. Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. (del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.) (nr 54) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                               X        
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                               X        
Annette Carlson                         (M)       3:e                                               X        
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e                                               X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Jessica Eng 

Strömberg                   
X        

Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                               X        
Marie Fridén                            (M)       3:e                                               X        
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                               X        
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                               X        
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a       Monika Hermansson 

Friedman               
X        

Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                               X        
Oliver Öberg                            (M)       3:e                                               X        
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                               X        
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                               X        
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a       Eva Eriksson                             X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a                                               X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a                                               X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Åke Ekvad                               X        
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                               X        
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                               X        
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a       Maria Lindgren                           X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e       Soroush Rezai                           X        

Transport: 43 7 0 0 0 
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Voteringslista nr. 3 
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 maj 2019 klockan 21:23:08. 
15. Antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1m fl. (del av detaljplan för Byttorpshörn 1 m fl.) (nr 54) 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Per-Olof Höög                           (S)       2:a                                               X        
Ulrik Nilsson                           (M)       3:e                                               X        
Anne-Marie  Ekström                     (L)       2:a                                               X        
Niklas Arvidsson                        (KD)      2:a                                               X        
Annette Carlson                         (M)       3:e                                               X        
Andreas Exner                           (SD)      2:a                                                X      
Lennart Andreasson                      (V)       1:a                                               X        
Kerstin  Hermansson                     (C)       2:a                                               X        
Anna Svalander                          (L)       1:a                                               X        
Ulf Olsson                              (S)       2:a                                               X        
Malin Carlsson                          (S)       3:e                                               X        
Tom Andersson                           (MP)      1:a                                               X        
Leila Pekkala                           (S)       2:a       Bengt Bohlin                            X        
Lars-Åke Johansson                      (S)       3:e       Jessica Eng 

Strömberg                   
X        

Urban Svenkvist                         (M)       2:a                                               X        
Marie Fridén                            (M)       3:e                                               X        
Lars-Gunnar Comén                       (M)       2:a                                               X        
Birgitta Bergman                        (M)       2:a                                               X        
Crister Spets                           (SD)      1:a                                                X      
Björn Qvarnström                        (SD)      1:a                                                X      
Ida Legnemark                           (V)       2:a                                               X        
Maj-Britt Eckerström                    (C)       2:a       Monika Hermansson 

Friedman               
X        

Lars Gustaf Andersson                   (L)       2:a                                               X        
Yvonne Persson                          (S)       2:a                                               X        
Ninni Dyberg                            (S)       3:e                                               X        
Kjell Hjalmarsson                       (MP)      3:e                                               X        
Micael Svensson                         (S)       1:a       Emina Beganovic                         X        
Gun-Britt Persson                       (S)       3:e                                               X        
Hans Gustavsson                         (KD)      1:a                                               X        
Oliver Öberg                            (M)       3:e                                               X        
Anna-Clara Stenström                    (M)       2:a                                               X        
Pirita Isegran                          (M)       2:a                                               X        
Leif Häggblom                           (SD)      3:e                                                X      
Olle Engström                           (SD)      1:a       Eva Eriksson                             X      
Anne Rapinoja                           (V)       3:e                                               X        
Cecilia Andersson                       (C)       1:a                                               X        
Andreas Cerny                           (L)       3:e                                               X        
Rose-Marie Liljenby Andersson           (S)       3:e                                               X        
Kent Hedberg                            (S)       3:e                                               X        
Christina Waldenström                   (MP)      2:a                                               X        
Sara Andersson                          (S)       1:a       Anja Liikalouma                         X        
Per Carlsson                            (S)       1:a                                               X        
Else-Marie Lindgren                     (KD)      3:e       Åke Ekvad                               X        
Nils-Åke Björklund                      (M)       3:e                                               X        
Martin Nilsson                          (M)       1:a                                               X        
Ann-Charlotte Blomqvist                 (SD)      2:a       Maria Lindgren                           X      
Jan Nilsson                             (SD)      3:e                                                X      
Peter Wiberg                            (V)       1:a                                               X        
Alexander Andersson                     (C)       3:e                                               X        
Johan Wikander                          (L)       3:e       Soroush Rezai                           X        

Transport: 43 7 0 0 0 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Transport: 43 7 0 0 0 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt 
Sofia Bohlin                            (S)       2:a                                               X        
Robert Sandberg                         (S)       2:a                                               X        
Mohamed Kossir                          (S)       2:a!                                              X        
Johan Dahlberg                          (S)       3:e                                               X        
Magnus Sjödahl                          (KD)      3:e                                               X        
Hasse Ikävalko                          (M)       1:a                                               X        
Jolly Bou Rahal                         (M)       3:e                                               X        
Jonas Ellerstrand                       (SD)      3:e                                                X      
Tomas Brandberg                         (SD)      2:a                                                X      
Gabriella Andersson                     (V)       2:a                                               X        
Mattias Danielsson                      (C)       2:a                                               X        
Anders Jonsson                          (S)       1:a                                               X        
Abdullahi Warsame                       (S)       3:e                                               X        
Marie Samuelsson                        (S)       1:a                                               X        
Sead Omerovic                           (S)       1:a                                               X        
Lisa Berglund                           (KD)      1:a                                               X        
Ulf Sjösten                             (M)       1:a                                               X        
Anders Alftberg                         (SD)      3:e                                                X      
Kristian Silbvers                       (SD)      2:a                                                X      
Stefan Lindborg                         (V)       3:e                                               X        
Ylva Lengberg                           (S)       1:a!                                              X        
Liridona Rexhepi                        (S)       1:a                                               X        
Anna Christensen                        (M)       1:a                                               X        

SUMMA: 62 11 0 0 0 
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