
Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-16: 

KC9: Förlängning av styrdokument 

Vänsterpartiet anser att Borås Stads träbyggnadsstrategi ska leva kvar som styrdokument fram till 
dess att ett nytt samlat styrdokument för hållbart byggande är framtaget. Vi har under de senaste 
åren vid flera tillfällen lyft fram Träbyggnadsstrategin och beklagat att denna inte har använts i den 
utsträckning som skulle behövts. I ett läge där klimatomställning behöver ske i allt högre hastighet 
menar vi att det är en dålig signal att låta ett styrdokument för klimatsmart byggnation upphöra 
innan ett nytt är på plats. 

Vänsterpartiet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 

- Att följande styrdokument förlängs ett år till:
o Arbetsmiljöpolicyn
o Personalpolitiskt program
o Riktlinjer för marknadsföringssamarbeten
o Grönområdesplanen
o Säkerhetsprogrammet
o Miljöpolicy

- Att följande styrdokument upphör:
o Plan för laddinfrastruktur för elfordon
o Program för ett tillgängligt samhälle

- Reviderings- och uppföljningsansvaret för Riktlinjer för resor går över till Kommunstyrelsen
från Miljö- och konsumentnämnden

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

Bilaga till § 13 Förlängning av styrdokument 2023
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut  
Kalla presidierna i Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden och 
Lokalförsörjningsförvaltningen till ett kommande sammanträde med 
Kommunstyrelsen, för att redogöra för boendesituationen och hur de planerar 
att åtgärda bristen på boendeplatser.  

Sammanfattning  
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen 
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I rapporten som läggs fram till Kommunfullmäktige framgår det att det råder 
brist på boendeplatser för 9 § LSS och 1 § SoL. För att ta tag i den platsbrist 
som nu rådet i Borås förslås att samla presidierna i Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen för att de ska 
redogöra för boendesituation och hur de planerar att åtgärda bristen på boende. 

 

Ärendet i sin helhet 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 

För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period. 
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 september 2022 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 september 2022 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. 1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ – och familjeomsorgsnämnden 
3. Sociala omsorgsnämnden 
4. Stadsrevisionen 
5. Vård- och äldrenämnden 

 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna i Kommunstyrelsen 
 
 
Marie Jöreteg (M)  Niklas Arvidsson (KD) 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00321 2.6.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Anslagsframställan för Äventyrets förskola 

Kommunstyrelsen beslutar 
Återremittera ärendet till Lokalförsörjningsnämnden med uppmaning om att se 
över projektets utformning för att bättre svara mot avsatt belopp i 
investeringsbudgeten.  

Ärendet i sin helhet 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023. I underlaget till 
budgeten för 2023 finns avsatt 52 500 000 kronor. I projekteringsframställan i 
mars 2022 var prognosen för projektet 43 000 000 kronor. Nu beräknas 
kostnaden till 62 922 000 kronor. Projektet har drabbats av en kostnadsökning 
om 47 %. 

Fastighetens storlek uppgår till 7350 m² och den totala ytan på byggnaden 
uppgår till 1490 m² BRA (ca 1590 m² BTA). Beskaffenheten på tomten gör att 
en suterrängbyggnad är mest lämpad för fastigheten.  Förskolan kommer 
inrymma nio hemvister för totalt 120 barn.  

Lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för förskolor och Västra 
Götalandsregionens riktlinjer för tillgänglighetsanpassningar. Byggnadens tak 
kommer att förses med solcellspaneler. 

Att projektet överskrider budget beror på en kraftigare prisutveckling än 
tidigare bedömning. Det beror även på att tomtens beskaffenhet medfört högre 
kostnader för exempelvis schakt och suterräng, att byggnaden fått sedumtak 
samt en utökad solcellsanläggning. Tomtens beskaffenhet borde dock ha varit 
känt sedan tidigare. Mot bakgrund av den omfattande kostnadsökning som 
projektet har drabbats av menar Kommunstyrelsen att projektet bör 
återremitteras till Lokalförsörjningsnämnden, för att se över hur kostnaden för 
förskolan kan minskas. 

Förskoleverksamheten är idag inhyrd i moduler i Trollevi som avflyttas när den 
nya förskolan är inflyttningsklar. Bygglovet för tillfälliga paviljonger går ut 2025 
och behöver ersättas med nya lokaler i upptagningsområde Fristad och Sparsör. 
Den avgående kostnaden för befintliga paviljonger uppges till - 1 470 636 kr 

Bilaga till § 20 Anslagsframställan för Äventyrets förskola
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vilket avser hyran till paviljongägaren. När hänsyn även tas till Borås Stads egna 
kostnader för drift, konsumtion och kapital beräknas den avgående kostnaden 
till 2 928 000 kronor. Det innebär att investeringen i nuläget inte medför någon 
ökad kostnad för Borås Stad jämfört med befintliga paviljonger. 

Byggstart beräknas preliminärt till april 2023 och med preliminär inflyttning maj 
2024.           

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan för Äventyrets förskola från Lokalförsörjningsnämnden 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Förskolenämnden 
 
Kristdemokraterna   
 
Niklas Arvidsson 
Helena Ishizaki 
Emanuel Mäkinen 
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Datum 
2023-01-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00889 2.6.1.2 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16 

Kommunstyrelsen beslutar 
Återremittera ärendet till Lokalförsörjningsnämnden. 
Lokalförsörjningsnämnden uppdras att återkomma med vilka behov som finns 
av förhyrningen av de 1 326 kvm som i dagsläget saknar tilltänkt hyresgäst. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad blev 2021-12-25 uppsagd som hyresgäst för nya villkor avseende 
fastigheten Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB med dotterbolaget 
Simonsland Fabriken AB som hyresvärd. 

De nya villkoren från Kanico AB bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, 
indexuppräkning 100%, värmetillägg med 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 
15 år. Efter förhandlingar resulterade detta i stället i en avtalslängd på 12 år och 
med en bedömd hyresökning på ca 18 %. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade att godkänna avtalsförslaget 2022-11-22, 
som avser ett hyresavtal på 12 år, en hyra på 3 900 500 kr/år och med start från 
1 augusti 2023.  

Avtalet avser en yta på 2 690 kvm som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för närvarande använder.  1 364 kvm avser 
gymnasial vuxenutbildning och yrkesvux, resterande 1 326 kvm avser 
yrkeshögskolan fram till 2023-06-01. Efter denna tidpunkt kommer den delen 
stå tom eftersom det i nuläget inte finns någon ny tilltänkt hyresgäst. Enligt 
Lokalförsörjningsförvaltningen är planen att använda ytan som expansion för 
YH eller annan utbildningsverksamhet, men kan innebära ett tomrum någon tid 
innan annan verksamhet är på plats.  

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring Simonsland

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden

Bilaga till § 21 Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16
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2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Kristdemokraterna   
 
Niklas Arvidsson 
Helena Ishizaki 
Emanuel Mäkinen 
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Datum 
2023-01-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00889 2.6.1.2 

Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att remittera förslaget då hyreshöjningarna motiverar en extern granskning av 
huruvida avtalsvillkoren är marknadsmässiga och/eller rimliga. Mot denna 
bakgrund uppdras Statsledningskansliet att anlita en extern granskare som kan 
värdera avtalsvillkoren.   

Godkänna villkorsändring av hyresavtal för Simonsland 16, från den 1 augusti 
2023, med en avtalstid på 12 år och en årlig hyresnivå på 3 900 500 kronor. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad blev 2021-12-25 uppsagd som hyresgäst för nya villkor avseende 
fastigheten Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB med dotterbolaget 
Simonsland Fabriken AB som hyresvärd. 

De nya villkoren från Kanico AB bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, 
indexuppräkning 100%, värmetillägg med 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 
15 år. Efter förhandlingar resulterade detta i stället i en avtalslängd på 12 år och 
med en bedömd hyresökning på ca 18 %. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade att godkänna avtalsförslaget 2022-11-22, 
som avser ett hyresavtal på 12 år, en hyra på 3 900 500 kr/år och med start från 
1 augusti 2023.  

Avtalet avser en yta på 2 690 kvm som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för närvarande använder.  1 364 kvm avser 
gymnasial vuxenutbildning och yrkesvux, resterande 1 326 kvm avser 
yrkeshögskolan fram till 2023-06-01. Efter denna tidpunkt kommer den delen 
stå tom eftersom det i nuläget inte finns någon ny tilltänkt hyresgäst. Enligt 
Lokalförsörjningsförvaltningen är planen att använda ytan som expansion för 
YH eller annan utbildningsverksamhet, men kan innebära ett tomrum någon tid 
innan annan verksamhet är på plats.  

Den aktuella hyreshöjningen berättigar en extern granskning av avtalsvillkoren i 
syfte att försäkra att dessa förblir marknadsmässiga och rimliga.  

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring Simonsland

Bilaga till § 21 Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 
Andreas Exner 
Kommunalråd 

 

Kristian Silbvers 

Ledamot 



Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
Kristdemokraterna 2023-01-16 

PROTOKOLLSANTECKNING E6 – Projekteringsframställan för 
Badstrandsvägens förskola 

Planeringen för Badstrandsvägens förskola är långt framskriden och det är viktigt att vi kan påbörja 
byggnation av förskolan för att dels kunna lämna paviljongerna för Sjögårdens förskola men även för 
att långsiktigt kunna tillgodose behovet av förskoleplatser i området. 

Inte minst i pandemins kölvatten har vi dock lärt oss vikten av att i möjligaste mån förhindra 
smittspridning. Vid framtida byggnation bör ses över om planlösningar med gemensam entré för 
förskolans barn samt gemensamt kapprum för alla äldre barn respektive yngre barn är en lämplig 
utformning. Detta gäller även huruvida gemensamma ytor för hemvisterna i form av matsal eller torg 
är lämpliga. 

Ovan bör även tas ställning till ur verksamhetssynpunkt då många föräldrar och barn kommer 
befinna sig på samma yta vid hämtning och lämning. 

Vi anser att förskolor i möjligaste mån bör utformas med separat entré samt kapprum för varje 
hemvist. 

Barnperspektivet bör tas i beaktan före kostnads- samt personaleffektivitet. 

Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson (KD) 

Helena Ishizaki (KD) 

Emanuel Mäkinen (KD) 

Bilaga till § 22 Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola
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Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 
förskola 

Kommunstyrelsens beslutar att 
Avstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan. 

Ärendet i sin helhet 
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2023 och avser nybyggnad 
av en förskola med tillagningskök i Sjömarken.  

Byggnaden uppgår till ca 1 220 m² BRA. Lekgården är ca 3 000 m².  Med 
hänsyn till järnvägen uppförs en skyddsmur. Inom projektet görs anpassningar 
för Badresors befintliga verksamhet, parkeringsytan kopplat till förskola, 
badresors verksamhet och allmänhet/badgäster samt mindre fartdämpande 
åtgärder på omkringliggande gator. 

Förskolan kommer inrymma nio hemvister för totalt 120 barn. Den kommer 
ersätta Sjögårdens förskola som har bygglov som upphör för inhyrda 
paviljonger (60 platser).  

Byggstart beräknas preliminärt till november 2023 och med preliminär 
inflyttning januari 2025. 

Investeringen beräknas innebära en utökad kostnad med ca 1 688 tkr/år i 
jämförelse med nuvarande kostnad för Sjögårdens förskola.  

Förslaget ianspråktar områdets enda iordningsställda strövområde av 
parkkaraktär i Sjömarken, och därigenom inskränker de boendes möjlighet till 
rekreation och friskvård. Kommunstyrelsen anser även att föreslagna 
kompensationsåtgärder, till följd av områdets naturvärdeklass enligt 
grönområdesplanen, inte är tillräckliga. Trafiksituationen i och omkring 
Göteborgsvägen är idag extremt ansatt och påverkar dagligen medborgare ifrån 
både Sjömarken och Sandared. Detta bekräftas även genom SWECO:s 
trafikutredning som visar på en enorm trafikökning av områdets biltrafik. 
Dessutom innehåller vägsträckan flera trafikfarliga korsningar mellan biltrafik, 
fotgängare och cyklister. Kommunstyrelsen anser att det inte är lämpligt att 
belasta denna sträcka ytterligare innan dess att infrastrukturen kring 
trafiksituationen förbättrats och tryggats. 

Beslutsunderlag 
1. Projekteringsframställan för nybyggnad av Badstrandsvägens förskola från
Lokalförsörjningsnämnden

Bilaga till § 22 Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola
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Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Förskolenämnden

Andreas Exner 
Kommunalråd 

Kristian Silbvers 

Ledamot  
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2023-01-16 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00870 1.1.2.25 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Avgift vid ansökan om godkännande av enskild 
pedagogisk omsorg och utökning av befintligt tillstånd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 10 000 kronor för nyetablering av enskild pedagogisk omsorg som 
drivs av en dagbarnvårdare i sitt eget hem. 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 25 000 kr för nyetablering av enskild pedagogisk omsorg i annan 
form. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 
uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller fr om 2023-04-01 

Sammanfattning  
Riksdagen har utifrån en ändring i skollagen (2022:241) skärpt kraven för 
enskild och juridisk persons rätt att bli godkänd som huvudman för pedagogisk 
omsorg. Dessa skärpta lagkrav ställer därför även större krav på 
myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det ett mer 
omfattande arbete i godkännandeprövningen av pedagogisk omsorg.  

Ändringen i skollagen 25 kap 10 c § ger kommunen från och med 1 januari 
2023 rätt att ta ut en avgift för handläggning av ärende om godkännande av 
enskild som huvudman för pedagogisk omsorg. Förskoleförvaltningen har gjort 
en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för hantering av ny ansökan som 
utgår från ett verkligt ärende. Det är denna tidsåtgång som ligger till grund för 
Förskolenämndens förslag: 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 
uppgår till 15 000 kronor. 

Bilaga till § 24 Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd
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Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad ska ha en generös hållning för att 
kunna attrahera etableringar av pedagogisk omsorg och kunna erbjuda ett utbud 
som möter en föränderlig efterfrågan. Borås Stad ska sträva efter att erbjuda 
pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem till de barn vars 
föräldrar önskar det. 

Kommunstyrelsens förslag: 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 10 000 kronor för nyetablering av enskild pedagogisk omsorg som 
drivs av en dagbarnvårdare i sitt eget hem. 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 25 000 kr för nyetablering av enskild pedagogisk omsorg i annan 
form. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 
uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller fr om 2023-04-01 

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden ansvarar enligt Borås Stads reglemente om godkännande av 
fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 
fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. 

Förskolenämnden beslutade 17 november 2022 att tillstyrka en avgift på 25 000 
kr för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg och 
15 000 kr för hantering av utökning av befintligt tillstånd samt att skicka 
ärendet till Kommunstyrelsen för beslut om förändring i Borås Stads 
författningssamling. 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-23 om avgift för godkännande av 
fristående förskola med 25 000 kronor och vid utökning av befintligt tillstånd 
för fristående förskola med 15 000 kronor. Detta beslut grundade sig på att 
Riksdagen den 7 juni 2018 fattade beslut om nya bestämmelser i skollagen och 
innebar att det infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska 
förutsättningar för fristående förskolor att bedriva verksamhet. De skärpta 
kraven omfattade dock inte pedagogisk verksamhet.  

Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad ska ha en generös hållning för att 
kunna attrahera etableringar av pedagogisk omsorg och kunna erbjuda ett utbud 
som möter en föränderlig efterfrågan. Borås Stad ska sträva efter att erbjuda 
pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem till de barn vars 
föräldrar önskar det.  

Kommunstyrelsens förslag: 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 10 000 kronor för nyetablering av en enskild pedagogisk omsorg 
som drivs av en dagbarnvårdare i sitt eget hem. 
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Avgift för hantering av ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg 
uppgår till 25 000 kr för nyetablering av enskild pedagogisk omsorg i annan 
form. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för pedagogisk omsorg 
uppgår till 15 000 kronor. 

Riksdagen har utifrån en ändring i skollagen (2022:241) nu även skärpt kraven 
för enskild och juridisk persons rätt att bli godkänd som huvudman för 
pedagogisk omsorg. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023. Lagen innebär att 
kraven skärps när det gäller kunskaper om till exempel skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi hos fristående huvudmän inom 
pedagogisk omsorg. Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, 
ledning, verkställande direktör, styrelseledamöter och suppleanter. Lagen 
innebär också en lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen innefattar 
viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i 
övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav 
ställer därför större krav på myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen 
innebär det ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av pedagogisk 
omsorg. Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men 
kommer vid ansökningar att behöva avsätta en hel del tid för att säkerställa att 
de godkännandeprövningar som görs blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, 
den sökandes perspektiv och utifrån barnets bästa. Av erfarenhet behöver även 
den sökande en hel del stöd från Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga 
och komplettera sin ansökan.  

Ändringen i skollagen 25 kap 10 c § ger kommunen från och med 1 januari 
2023 rätt att ta ut en avgift för handläggning av ärende om godkännande av 
enskild som huvudman för pedagogisk omsorg. 

När det gäller avgiftsbestämningen finns inga särskilda regler i skollagen eller 
skolförordningen för kommunens avgifter, utan det är kommunallagens 
bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet 
mot retroaktivt verkande beslut som gäller. Vid beräkning av självkostnaderna 
får alla relevanta direkta och indirekta kostnader tas med. SKR har uttalat att 
viss ledning kan tas av de avgifter som Skolinspektionen tar för sin prövning av 
ansökningar avseende fristående skolor. Från och med 2023-01-01 höjs dessa 
avgifter till 75 000 kr för nyansökningar, 65 000 kr för utökning av befintligt 
bestånd samt till 20 000 kr för avvikelser som rör gymnasieskolans nationella 
program.  

Förskoleförvaltningen har gjort en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för 
hantering av ny ansökan som utgår från ett verkligt ärende. Det är framförallt 
ägar- och ledningsprövningen som är tidkrävande och som ska göras på samma 
sätt som vid ansökan om att få starta en fristående förskola. Det är denna 
tidsåtgång som ligger till grund för Förskolenämndens förslag till avgift. I 
beräkningen har inte tagits hänsyn till övriga direkta kostnader, som exempelvis 
material och utrustning, eller indirekta kostnader som exempelvis 
lokalkostnader.  
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Ett annat skäl att ta ut avgift är att det kan innebära att de ansökningar som 
kommer in är genomarbetade samt att säkerställa att de som söker noggrant 
tänkt igenom och planerat vad det innebär att bedriva pedagogisk omsorg. 

Avgiften för utökning av befintligt tillstånd avser de fall då ett företag vill utöka 
antalet anställda dagbarnvårdare. Det gäller inte om en dagbarnvårdare utökar 
antalet barn. 

Beslutsunderlag 
1. Förskolenämndens beslut om avgift vid ansökan om godkännande av 

fristående förskola och utökning av befintligt tillstånd. 
2. Bilaga1 SFS 2022-241 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Förskolenämnden 

 
Kristdemokraterna   
 
Niklas Arvidsson  
Helena Ishizaki 
Emanuel Mäkinen  
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Åtgärdsalternativ för slamlagunen på Gässlösa 

Kommunstyrelsens beslut 
För framtida åtgärd för slamlagunen reserveras och kostnadsför i 2022 års 
bokslut 27 mnkr i utgift samt 27 mnkr för driftkostnad, totalt 54 mnkr. Inget 
ställningstagande har gjorts om val av åtgärdsalternativ, men riskvärderingens 
högsta kostnadsbedömda åtgärdsalternativ innebär 30 mnkr i utgift för 
reningsanläggning samt 30 mnkr i driftskostnad för kontrollprogram och 
fördelas enligt ansvarsutredningen mellan Borås Stad 90% och Borås Energi 
och Miljö AB 10%,  

Stadsledningskansliet uppdras att ytterligare utreda Åtgärdersalternativ 3: Schakt 
och deponering. 

Sammanfattning 
Inför rivningen av Gässlösa avloppsreningsverk (Gässlösa ARV) utfördes 2017 
en miljöinventering av samtliga byggnader på området. I samband med detta 
gjordes en historisk inventering då det framkom uppgifter om att en slamlagun 
från 50-talet fanns i en spricksänka uppe i skogen strax söder om 
reningsverket. Enligt uppgift har deponering av slam från avloppsreningsverket 
skett till slamlagunen under perioden 1946–1954. Huvudsakliga 
föroreningsinnehållet är metaller (bl.a. zink, krom), olja samt organiska 
miljöföroreningar. 
Hifab gjorde en översiktlig markundersökning samt riskbedömning 2018 och 
en efterföljande huvudstudie och åtgärdsutredning gjordes 2022. Den faktiska 
föroreningsspridningen sker huvudsakligen med ytvatten från slamlagunen som 
övergår i ett dagvattensystem som leds till Viskan via ledningar och diken.  

Följande åtgärdsalternativ har tagits fram:  

• Nollalternativ (endast vallen förstärks, föroreningsspridning fortgår)

• Alternativ 1: Rening av ytvatten vid Lagunen

• Alternativ 2: Rening av ytvatten vid Viskan

• Alternativ 3: Schakt och deponering

Bilaga till § 27 Åtgärdsalternativ för slamlagunen på Gässlösa
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Med hjälp av SGI:s riksvärderingsverktyg SAMLA gjordes 2020 en bolags- och 
förvaltningsövergripande om riskvärdering av de föreslagna åtgärdsalternativen. 
I riskvärderingen utgår man från sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter 
i ett 5-årigt respektive 100-årsperspektiv. Syftet med riskvärderingen är att 
utgöra en grund för kommande beslut om val av den mest hållbara åtgärden för 
att reducera riskerna från slamlagunen. Utifrån Viskan-projektet och bl.a. 
möjligheterna för statliga bidrag till sanering av Viskan är det angeläget att 
minimera tillförseln av ytterliga föroreningar till Viskan varvid reningsåtgärder 
för slamlagunen är angelägna.  

Holmgrenhansson Advokatbyrå AB har gjort en ansvarsutredning. Miljöbalken 
10 kap är tillämpligt för aktuellt förorenat område. Utredningen belyser 
ansvarsfrågan för efterbehandling av föroreningarna och olika resonemang 
kring bl.a. tidsaspekter, verksamhetsutövare, VA-kollektivet, avfallskollektivet, 
fastighetsägaren, kvarvarande textilföretag, Gässlösa ARV, Borås Energi och 
Miljö AB (BEMAB) och Borås Stad. Sammantaget bedöms 
verksamhetsansvaret vara delat mellan Borås Stad och BEMAB med en skälig 
fördelning för efterbehandlingskostnaden på 90 % Borås Stad och 10 % 
BEMAB.  

För framtida åtgärd för slamlagunen reserveras i 2022 års bokslut 27 mnkr som 
utgift för reningsanläggning samt 27 mnkr för driftkostnad i ett 100 års-
perspektiv. Inget ställningstagande har gjorts om val av åtgärdsalternativ, men 
riskvärderingens högsta kostnadsbedömda åtgärdsalternativ innebär 30 mnkr i 
utgift för reningsanläggning samt 30 mnkr i driftskostnad för kontrollprogram 
och fördelas enligt ansvarsutredningen mellan Borås Stad med 90% och Borås 
Energi och Miljö med 10%. 

 

 

Ärendet i sin helhet 
Inför rivningen av Gässlösa avloppsreningsverk (Gässlösa ARV) utfördes under 
sommaren 2017 en miljöinventering av samtliga byggnader på området. I 
samband med detta gjordes en historisk inventering i vilken man intervjuade ett 
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flertal seniora och f.d. medarbetare. Det framkom uppgifter om att en 
slamlagun från 50-talet fanns i en spricksänka uppe i skogen strax söder om 
reningsverket. Enligt uppgift har deponering av slam från avloppsreningsverket 
skett till slamlagunen under perioden 1946–1954. Ytan på lagunområdet är ca 
3000 m2 och volymen är ca 17 000 m3 . 

Markundersökning av Gässlösa ARV utfördes under sommaren 2018 och i 
samband med denna gjordes några första analyser av slammet i slamlagunen. 
Då höga halter av metaller, olja, PCB och PAH påträffades utfördes en 
översiktlig markundersökning samt riskbedömning under hösten 2018.  

En bolags- och förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från 
Borås Energi och miljö, Miljöförvaltningen, Mark och Exploatering och 
Stadsledningskansliet (kommunikation) startades upp vilken initierade att 
kompletterande undersökningar och en huvudstudie/åtgärdsutredning skulle 
utföras under 2019. Stor osäkerhet konstaterades gällande spridningsvägar till 
Viskan vilket ledde till att en utökad utredning genomfördes under 2020 kring 
grund- och ytvatten i området mellan lagunen och Viskan. Efter installation av 
ett flertal grundvattenrör togs ett kontrollprogram fram för grund- och ytvatten. 
Under slutet av 2020 och våren 2021 reviderades åtgärdsutredningen med de 
nya resultaten.  

I en workshop, våren 2022, med deltagare från Borås Energi och Miljö och ett 
flertal avdelningar inom Borås stad gjordes en riskvärdering av de föreslagna 
åtgärdsalternativen. För riskanalysen användes verktyget SAMLA, vilket är det i 
dessa sammanhang ett vedertaget riskvärderingsverktyg som tagits fram av SIG 
(Statens Geotekniska Institut.) I riskvärderingen har man tagit hänsyn till 
sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter i ett 5-årigt respektive 100-
årsperspektiv. Syftet med riskvärderingen är att utgöra en grund för kommande 
beslut om val av den mest hållbara åtgärden för att reducera riskerna från 
slamlagunen. 

 

Åtgärdsalternativ och riskvärdering 

Flera undersökningar och utredningar har genomförts i syfte att kartlägga 
föroreningssituationen, eventuella miljö- och hälsorisker och 
spridningsförutsättningar.  

Framför allt bedöms att spridningen av zink från slamlagunen kan utgöra ett 
betydande tillskott till Viskan, där zink sedan tidigare pekats ut som en 
prioriterad förorening för åtgärder inom Borås i stort. Belastningen på Viskan 
från slamlagunen avseende zink bedöms kunna uppgå till cirka 10 kg per år.  

Den totala volymen av förorenat slam har beräknats uppgå till cirka 17 000 m3. 
Mycket stora föroreningsmängder bedöms förekomma inom området enligt 
beräkningar från utförd riskbedömning (Hifab, 2022):  

• Krom (Cr)  24 ton  

• Krom 6 (CrVI)  440 kg  
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• Koppar (Cu)  9,6 ton  

• Kvicksilver (Hg)  220 kg  

• Zink (Zn)  48 ton  

• Alifater C16-C35  84 ton  

• Aromater C10-C16  1 ton  

• PAH-M  430 kg  

• PAH-H  285 kg  

• Dioxin  3 g  

 

Den faktiska föroreningsspridningen sker huvudsakligen med ytvatten från 
slamlagunen som övergår i ett dagvattensystem som leds till Viskan via 
ledningar och diken, men det sker även en viss spridning av föroreningar till 
grundvatten.  

I den samlade riskbedömningen konstateras att det finns ett behov av att 
reducera föroreningstransporten från slamlagunen till Viskan. Åtgärdsmål satta 
för lagunen är att reducera spridning av zink och nickel med 90% från lagunen 
till omgivande grundvatten och Viskans vattenområde samt att människor och 
djur inte ska exponeras för förorenat slam. Reducering med 90% är högt 
uppsatt mål i syfte att kunna jämföra med alternativet bortschaktning. 
Reningsgrad om 60-70% kan övervägas som mer realistiskt och 
kostnadseffektivt. 

Följande åtgärdsalternativ har tagits fram:   

• Nollalternativ (endast vallen förstärks, föroreningsspridning fortgår) 

• Alternativ 1: Rening av ytvatten vid Lagunen  

• Alternativ 2: Rening av ytvatten vid Viskan  

• Alternativ 3: Schakt och deponering  

  

Riskvärderingen och förslagen till åtgärdsalternativ är utförda med syftet att på 
bästa sätt möta Borås Stads vision om framtiden (2021), där hållbar utveckling 
är en grundförutsättning. Visionen, som har sin grund i Agenda 2030 framhåller 
att social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för våra val och 
beslut. Riskvärderingen och förslagen till åtgärdsalternativ utgår också från 
Borås Stads Miljöpolicy (2018) där en hörnpelare är att alla Borås Stads 
verksamheter ska arbeta och agera utifrån försiktighetsprincipen genom att 
förebygga eller minska riskerna för skador på hälsan eller miljön. 

Arbetet med riskvärderingen har skett i mötesform inom en stor deltagargrupp 
med representanter från olika verksamheter inom Borås Stad. Poängsättning av 
kriterier har huvudsakligen skett vid mötet, och i mindre omfattning från 
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beräkningar där kriterier har varit kalkylerbara, till exempel uppskattningar av 
kostnader och förväntade utsläpp av koldioxid.  

Alternativ 1 med rening av ytvatten vid lagunen får den mest fördelaktiga 
poängen i riskvärderingen. Vilket alternativ som väljs får bestämmas senare.    

Slutsats av riskvärderingen 
I den riskvärdering som utförts väger 5-årsperspektivet lika tungt som 100-
årsperspektivet. Det är så SGI:s riskvärderingsverktyg SAMLA är utformat då 
en saneringsåtgärd förväntas ta cirka fem år. Utifrån den riskvärdering som 
gjorts är det bästa alternativet i det korta perspektivet att rena ytvattnet från 
lagunområdet uppe vid slamlagunen och i det långa perspektivet att schakta 
bort föroreningen. Men då påverkan i det korta perspektivet vid alternativet 
bortschaktning är så stor, gör det att rening på plats uppe vid lagunen är det 
alternativ som framstår som mest fördelaktigt. 

Dessutom är det så att när en riskvärdering utförs för att välja åtgärd, så sker 
det innan projektet är i detaljprojekteringsfasen. Vilket innebär att det är många 
frågor kopplat till bortschaktning som inte har kunnat bedömas i 
riskvärderingen, som till exempel risk för ökad spridning av föroreningar då 
man rör om i dem, eller vart de förorenade massorna med sitt höga organiska 
innehåll ska transporteras och omhändertas. I nuläge kan de inte tas emot vid 
Sobacken och det är osäkert om sådan dispens kan ges, eller om de förorenade 
massorna ska transporteras någon annanstans och vilka kostnader som då är 
förenade med detta. En bortschaktning innebär inte att föroreningarna som nu 
finns i slamlagunen försvinner, det innebär att de förflyttas från en plats till en 
annan. Detta ska bara göras om det bedöms nödvändigt för att kontrollera 
föroreningen på ett bättre sätt, för att förhindra spridning eller av andra 
välgrundade skäl.  

Riskvärderingsanalysen resulterade i åtgärdsalternativ 1 som det mest 
fördelaktiga, d.v.s. rening av ytvatten uppe vid lagunen. Detta inkluderar 
förstärkning av vallen norr om lagunen samt att en barriär anläggs på deponins 
sydöstra sida för att minska föroreningsspridning till grundvatten och 
upprättande av ett kontrollprogram. 

Detta alternativet innebär att det övergripande åtgärdsmålet nås, med upp mot 
90 % rening av metaller, främst zink och nickel – föroreningar som annars 
skulle nå Viskan. Så länge som slamlagunen är instängslad så kan inga andra 
störningar uppkomma för miljön eller människors hälsa. Kommande 
detaljprojektering får utvisa vilken nivå av rening som bör ske, kopplat till 
kostnad och rimlighet och miljönytta. 

I det långa perspektivet kan nya tekniker för hantering av förorenade massor på 
plats utvecklas. Om Borås Stad i framtiden önskar att schakta bort 
föroreningarna finns det en trygghet i att en fördröjning och reningsanläggning 
anlagts nedströms deponiområdet om det skulle vara så att ökad spridning av 
föroreningar skulle ske under bortschaktningen. 

 



Borås Stad 
  Sida 

6(7) 
 

 

Ekonomi kopplad till rekommenderat åtgärdsalternativ 
Kostnaden för anläggande av en reningsteknik som renar bort minst 90% av 
zink och nickel är ca 30 Mkr. Till detta kommer driftkostnader i ett 
hundraårsperspektiv på ytterligare ca 30 Mkr. Att anlägga en reningsanläggning 
är en investeringsutgift till skillnad från underhåll och tillsyn som är en 
driftkostnad. Beroende på nivå av rening kan denna kostnad komma att minska. 

 

Åtgärder kopplade till miljömål  

Vattendirektivet antogs år 2000 och syftar till att förbättra alla EU:s vatten. 
Utifrån statusklassningen enligt EU:s vattendirektiv uppnår Viskan i 
sträckningen Borås-Svaneholm, till vilken slamlagunen har sitt utsläpp, inte god 
kemisk status, bland annat på grund av förhöjda zinkhalter där sträckningen 
med avseende på zink bara uppnår “måttlig status”. Detta beror både på gamla 
föroreningar i mark och sediment, men även på grund av pågående utsläpp. 

Totalt tar Viskan idag emot i storleksordningen 1000 kg zink om året från 
Borås, via avloppsreningsverket där fullständig rening av zink inte sker och via 
dagvatten som egentligen inte renas alls. För att staten ska kunna ge bidrag till 
en sanering av Viskan måste därför Borås Stad visa att man avser att börja rena 
dagvattnet. Slamlagunen är utifrån ovanstående att betrakta som ett av flera 
områden som förorenar Viskan med bland annat zink. Att minska pågående 
förorening från slamlagunen till Viskan följer intentionen med Vattendirektivet 
och ”polluter pays principle”. Den som är ansvarig för en förorening tar också 
ansvar för att förhindra eller minska att ytterligare spridningen sker. Åtgärden 
verkar också för uppfyllelse av miljökvalitetsmålen giftfri miljö och levande 
sjöar och vattendrag samt mot de globala miljömålen. 

De undersökningar som har gjorts i och med åtgärdsutredningen för 
slamlagunen visar att de första beräkningarna av slamlagunens tillskott av zink 
till Viskan var överskattade med en faktor 10. I stället för 100 kg om året, som 
man först trodde, är bidraget 10 kg, vilket motsvarar belastningen av dagvatten 
från ett område som Getängen i Borås. Då åtgärdsmålet är högt satt, 90% av 
zink och nickel ska renas bort, är tekniken för rening till den nivån också dyr 
och typer av anläggningar som klarar reningsmålet begränsade. Därför måste 
även rimligheten i ett så högt satt åtgärdsmål bedömas vid detaljprojekteringen. 
För en jämförelse är en dagvattendamm för rening av dagvatten under 
anläggande på området Getängen i Borås. Till dammen kommer ca 8,8 kg zink 
ledas per år, investeringskostnaden är beräknad till ca 4 Mkr och reningsmålet 
är satt till 74 %.  Kostnaden blir ca 8 791  kr/kg bortrenad zink, vilket kan jämföras 
med i Alternativ 1 föreslagna reningsanläggning vid slamlagun till vilken ca 10 
kg zink kommer att ledas per år, investeringskostnaden är beräknad till ca 29 
Mkr och reningsmålet är satt till 90%. Kostnaden blir här 46 032 kr/kg bortrenad 
zink. Beräkningen är gjord med förutsättningen att det är samma livslängd på en 
dagvattendamm (Getängen) som ett markfilter (Slamlagun). 
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Beslutet expedieras till 
1. Borås Energi och Miljö AB 

 
 

Kristdemokraterna och Moderaterna 
 
 
Niklas Arvidsson (KD)  Annette Carlson (M)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alternativt förslag

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2023-01-16

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022-00913 1.2.2.3

Kommunfullmäktige

Preliminära koncernbidrag år 2022 inom koncernen
Borås Stadshus AB

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta
om slutliga koncernbidrag.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 62,9 mnkr i
koncernbidrag. Av detta stannar 3,1 mnkr i moderbolaget och återstående
59,8 mnkr lämnas i koncernbidrag till Akademiplatsen AB, Borås Djurpark &
Camping AB, BoråsBorås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB.

Ärendet i sin helhet
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjlighet att via koncernbidrag
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus
AB samt dess dotterbolag Akademiplatsen AB, Borås Djurpark & Camping AB,
BoråsBorås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott
måste ca 63 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen.

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de
koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning.
Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de
preliminära resultaten föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges
beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av
Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat
efter finansiella poster för 2022:

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Bilaga till § 32 Preliminära koncernbidrag år 2022 inom koncernen Borås Stadshus AB
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      Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB -3,1
Borås Elnät AB 66,8
Borås Energi och Miljö AB 122,9
Borås Djurpark & Camping
AB -12,2
Borås kommuns Parkerings AB 14,7
IBAB inkl dotterbolag 21,9
BoråsBorås TME AB -18,8
Akademiplatsen AB -26,6
Inkubatorn i Borås AB -2,2
      163,4

Borås Elnät AB föreslås att för 2022 lämna 44,9 mnkr i koncernbidrag, Borås
Energi och Miljö AB föreslås lämna 10 mnkr, Industribyggnader i Borås AB
föreslås lämna 8 mnkr och Borås kommuns Parkerings AB föreslås lämna
3 mnkr. Akademiplatsen AB föreslås erhålla 26,6 mnkr i koncernbidrag, Borås
Djurpark & Camping AB föreslås erhålla 12,2 mnkr, BoråsBorås TME AB
föreslås erhålla 18,8 mnkr och Inkubatorn i Borås AB föreslås erhålla 2,2 mnkr,
för att därefter redovisa resultat på +/- noll kronor.

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 62,9 mnkr i
koncernbidrag. Av detta stannar 3,1 mnkr i moderbolaget och återstående
59,8 mnkr lämnas i koncernbidrag till Akademiplatsen AB, Borås Djurpark &
Camping AB, BoråsBorås TME AB samt Inkubatorn i Borås AB.

Beslutsunderlag
1. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2022

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Akademiplatsen AB
2. Borås Djurpark & Camping AB
3. BoråsBorås TME AB
4. Inkubatorn i Borås AB
5. Borås Stadshus AB

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner Kristian Silbvers

Kommunalråd, SD Ledamot, SD
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