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Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) 
och Annette Carlson (M): Ukraina strider vår strid 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att anmäla intresse och undersöka 
möjligheterna för Borås Stad att knyta vänortsband med en kommun i Ukraina. 

Sammanfattning 
Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022  lagt en motion om att 
Kommunstyrelsen ska anmäla intresse för att knyta vänortsband med någon 
kommun i Ukraina. Avsikten, menar motionärerna, är att visa att Borås Stad är 
beredd att delta i återuppbyggnaden av landet när kriget är över. 

Idén att stötta Ukraina i återuppbyggnaden av landet är lovvärd och självklart är 
det nödvändigt att bistå på det sätt som är lämpligt. Ett tydligt politiskt uppdrag 
skickar en lika tydlig signal om att vår kommun är beredd att ingå ett långsiktigt 
samarbete, eftersom Ukraina kommer att befinna sig i ett utsatt läge under lång 
tid framöver. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att anmäla intresse och 
undersöka möjligheterna för Borås Stad att knyta vänortsband med en kommun 
i Ukraina när kriget är över. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Motionen är beviljad. 

Ärendet i sin helhet 
Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2022  lagt en motion om att 
Kommunstyrelsen ska anmäla intresse för att knyta vänortsband med någon 
kommun i Ukraina. Avsikten, menar motionärerna, är att visa att Borås Stad är 
beredd att delta i återuppbyggnaden av landet när kriget är över. 

Bilaga till § 63 Svar på motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): Ukraina strider 
vår strid
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Om vänortstanken 
Begreppet vänort förknippas i första hand med de relationer som skapades 
mellan städer i Norden i samband med andra världskriget. Den nordiska 
gemenskapen gavs en känslomässig laddning, och kontakterna mellan 
befolkningarna ökade eftersom man behövde varandra. Sovjetunionens 
angrepp på Finland i november 1939 väckte därtill en stark vilja att hjälpa 
Finland. 

Borås Stad har alltjämt ett nordiskt vänortsutbyte med danska Vejle, norska 
Molde och finska Mikkeli, och ett så kallat partnerskap med orten Espelkamp i 
Tyskland. Samarbetet med de nordiska vänorterna består i dag främst av 
erfarenhetsutbyten inom olika områden. 

Ett långsiktigt åtagande 
Ett vänortsavtal innebär ett långsiktigt åtagande. Borås Kommunalblad från 
1940 berättar att 50 svenska kommuner planerade att ”adoptera” ett 
motsvarande antal finska kommuner i hjälpande syfte. Beslutet togs i februari 
samma år vid en konferens mellan städerna och den tidens motsvarigheter till 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Stadsförbundet, Landskommunernas 
förbund och Landstingsförbundet. Borås tilldelades staden S:t Mickel (Mikkeli). 
Vid konferensen föreslogs de svenska städerna att bistå med ”arbetande 
studiedelegationer”, förtydligat till brandpersonal, röjnings- och 
reparationsmanskap, sjukvårdspersonal och teknisk personal. Samtidigt 
uppmanades Danmark och Norge att vidta liknande åtgärder. 

Borås Kommunalblad från oktober 1947 berättar om det första officiella mötet 
mellan de fyra nordiska vänstäderna i Vejle, två år efter andra världskrigets slut. 
Kommunala delegationer utbytte erfarenheter om bostäder, sociala och sanitära 
angelägenheter samt utbildningsfrågor. 

Föreningen Norden beskriver på sin webbplats hur vänortssamarbetet 
successivt utvecklades till ”en speciell form av relation mellan kommuner. Det 
handlar om en önskan hos de berörda att dela erfarenheter, utbyta idéer, bli 
vänner, besöka varandra och samarbeta genom att diskutera gemensamma 
problem.” 

Ett vänortsavtal innebär ett långsiktigt åtagande, och genom åren har frågan 
väckts om huruvida Borås Stad ska ingå vänortssamarbete med städer i andra 
länder med liknande syfte som den nordiska vänortsidén eller om andra mer 
specifika frågor. Kommunfullmäktige har vid ett par tillfällen beslutat och 
uttalat en principiell hållning i frågan, och i beslut den 20 mars 1986 (nr 46) och 
den 17 maj 1990 (nr 84) beslutade fullmäktige att Borås kommun inte ska anta 
några vänorter utöver de som finns i dag. 
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Internationella samarbeten i dag 
Den ökade internationaliseringen och EU-medlemskapet har numera skapat 
förutsättningar för internationell samverkan på många andra sätt än via 
långsiktiga åtaganden och vänortssamarbeten. I kommunsverige har det i stället 
blivit allt vanligare med flexibla partnerskap kring konkreta frågor i stället för 
avtal av vänortskaraktär.  

Borås Stad har till exempel haft samarbeten om fysisk och kognitiv 
tillgänglighet med kommuner i de baltiska staterna. Inom näringslivsområdet 
finns exempel som ACTE, som är ett textilt närverk i Europa, och under ett 
antal år var Borås Stad engagerad i Borås Waste Recovery – ett 
samarbetsprojekt mellan Borås och Palu i Indonesien om att förvandla avfall till 
viktiga resurser. Listan kan göras lång, där alla nämnder och förvaltningar kan 
ha eller har haft samarbeten och utbyten inom sina respektive uppdrag och 
områden.  

Det finns också exempel på samarbeten som bygger på att anställda i våra 
förvaltningar haft personliga kontakter i andra länder och där utbyten skett 
genom deras kontakter och nätverk. Återbrukstanken har ofta varit incitament; 
exempelvis har uttjänt material från en verksamhet som ska ersättas har skänkts 
till motsvarande verksamhet i ett annat land.  

Ukraina och samarbeten under och efter kriget 
I samtal med SKL International (dotterbolag till SKR), Sida och Internationellt 
Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) framkommer de centrala satsningar som 
i dag sker för att stötta Ukraina. Bland annat stödjer SKL International sedan 
2014 en decentraliseringsreform i Ukraina, och Sida finansierar två projekt som 
genomförs av SKL International. Verksamheten fortsätter trots kriget, men 
med anpassningar till den nya situationen.  

I dagsläget, påpekar företrädare för SKL International, sker stora insatser från 
den svenska regeringen och Borås Stad är därigenom en del i det stödet. Men 
för det fortsatta arbete är det en bra utgångspunkt att det finns ett beslut om 
hur vi som kommun ser på att vara en aktiv part när tillfälle ges och att frågan 
bearbetas ur olika perspektiv.  

Många Boråsföretag har affärer och tillverkning i Ukraina – Fristads AB, Seger 
Fabriker och Rudholm och Hak för att nämna några – med både personal och 
fastigheter. Här finns en tradition att samarbeta med Ukraina, och med det som 
ett av flera perspektiv borde det finnas en stark vilja hos dessa företag till att 
vara med och återuppbygga Ukraina när konflikten så tillåter. 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Idén att stötta Ukraina i återuppbyggnaden av landet är lovvärd och självklart är 
det nödvändigt att bistå på det sätt som är lämpligt. Ett tydligt politiskt uppdrag 
skickar en lika tydlig signal om att vår kommun är beredd att ingå ett långsiktigt 
samarbete, eftersom Ukraina kommer att befinna sig i ett utsatt läge under lång 
tid framöver. Kommunstyrelsen får därför i uppdrag att anmäla intresse och 
undersöka möjligheterna för Borås Stad att knyta vänortsband med en kommun 
i Ukraina när kriget är över. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Ulrik Nilsson (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 
Ukraina strider vår strid, 2022-04-28. 
 
 

 
Moderaterna i Kommunstyrelsen 

 

Annette Carlson 

 



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-20: 

KC2: Årsredovisning 2022 Kommunfullmäktige 
Till kommande år skulle vi gärna se att det faktiskt utförda jämställdhetsarbetet 
exemplifierades under kap 4, snarare än att nationella och regionala mål för arbetet listades. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapionoja 

Bilaga till § 64 Årsredovisning 2022 Kommunfullmäktige



Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-20: 

KC3: Årsredovisning Kommunstyrelsen 2022 

Vänsterpartiet noterar i förslaget till årsredovisning för Kommunstyrelsen att 2,5 mnkr av medel 
avsatta för arbetet mot organiserad brottslighet inte har använts under 2022. Utifrån 
händelseutvecklingen i Sverige och de utmaningar som också Borås Stad står inför avseende 
organiserad brottslighet anser vi att det finns utrymme att vidta ytterligare åtgärder. Därför föreslår 
vi att Kommunstyrelsen i årsredovisningen begär att fullmäktige godkänner att Kommunstyrelsen får 
ianspråkta 2,5 mnkr av det ackumulerade resultatet för arbete mot organiserad brottslighet under 
2023. 

Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Kommunstyrelsen besluta: 

- Att godkänna årsredovisningen 2022 för Kommunstyrelsen med tillägget att
Kommunstyrelsen begär av Kommunfullmäktige att få ianspråkta 2 500 tkr av det
ackumulerade resultatet för insatser i arbetet mot organiserad brottslighet under 2023.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

Bilaga till § 65 Årsredovisning Kommunstyrelsen 2022
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Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Motion: Inför 
P-skiva i centrum

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Att bifalla motionen. 

Sammanfattning 
Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 
lämnat in förslaget att införa parkering med P-skiva på gatumarksparkering i 
centrum. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ärendet i sin helhet 
Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 
lämnat in förslaget att införa parkering med P-skiva på gatumarksparkering i 
centrum. Enligt motionen ska förslag på parkeringstid, exakt avgränsning för 
vart parkering med P-skiva ska gälla och övriga detaljfrågor vid ett införande 
ska tas fram i samråd med intressenter i centrum. 

Det har i december 2022 inkommit ett Boråsförslag ”Inför P-skiva i centrala Borås 
på kommunägd mark, max 2 tim parkering”. Boråsförslaget har beretts av Borås 
kommuns Parkerings AB som skickade förslaget till Tekniska nämnden för 
yttrande då det är Tekniska nämnden som ansvarar för parkering på gatumark.  

Av Tekniska nämndens yttrande framgår att införande av avgiftsfri parkering 
skulle leda till lägre omsättning av parkerade fordon och innebära att det blir 
svårare för besökaren att hitta en ledig parkering i centrum. Detta kan i sin tur 
leda till en ökad söktrafik då allt fler behöver leta efter gratis parkering. Enbart 
tidsreglering är oftast inte en tillräcklig åtgärd för få en god omsättning på 
parkerade fordon, utan det behöver kombineras med en avgift i de allra flesta 
fall. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Bilaga till § 66 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum
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Kommunstyrelsen ser dock att P-skiva har införts i flera kommuner med 
framgång och att så kan ske även i Borås. Tekniska nämndens yttrande kring 
Boråsförslaget, att avgiftsfri parkering skulle leda till lägre omsättning av 
parkerade fordon, gällde fri parkering under två timmars tid. Kommunstyrelsen 
gör bedömningen att en tidsbegränsning på gatumarksparkeringen i detta fall 
dock skulle medföra en bättre rotation på gatuparkeringarna i centrum vilket 
skulle gynna den lokala handeln. Införandet av p-skiva skulle även underlätta 
för äldre att parkera utan digitala applikationer när de ska utföra ett ärende. Inte 
minst för de som har låg rörlighet oavsett ålder. Kommunen har ett särskilt 
ansvar i att skapa god tillgänglighet för besökare att ta sig till centrum med såväl 
bil som kollektivtrafik. 

Motionen och Boråsförslaget ”Inför P-skiva i centrala Borås på kommunägd mark, 
max 2 tim parkering” har olika intentioner då motionen syftar till att i samråd 
med berörda aktörer i stadskärnan utreda vilka parkeringar p-skivan ska gälla 
för samt vilken parkeringstid som sedan ska vara gällande.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum, 2022-06-22 
 

Kristdemokraterna i Kommunstyrelsen 
 
Niklas Arvidsson 
Helena Ishizaki 
Emanuel Mäkinen 



Kommunstyrelsen 2023-02-20 

Protokollsanteckning – Kc4 Svar på motion Inför P-skiva i centrum 

Det behövs fler korttidsparkeringar på gatumark i centrala Borås så att parkeringsplatserna blir 
tillgängliga för fler. Två timmars fri parkering skulle motverka det.  

Antalet markparkeringar har över tid blivit färre och därmed har det blivit svårare för bilister att hitta 
parkeringsplatser. För att underlätta för bilister anser vi att kommunen ska fortsätta arbetet med att 
utveckla parkeringsledningssystemet så bilister, redan vid infarten till staden, leds till tillgängliga 
parkeringsplatser. 

Moderaterna i Kommunstyrelsen 

Annette Carlson 
Marie Jöreteg 
Hasse Ikävalko 
Elvira Löwenadler 
Björn-Ola Kronander 

Bilaga till § 66 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00564 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Motion: Inför 

P-skiva i centrum

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Bifalla motionen. 

Att ta fram förslag på parkeringstider, avgränsningar, plats och tidsbegränsning 

för ett pilotprojekt.  

Sammanfattning 

Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 

lämnat in förslaget att införa parkering med P-skiva på gatumarksparkering i 

centrum. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen genom 

att genomföra ett pilotprojekt i centrala Borås. 

Ärendet i sin helhet 

Niklas Arvidsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 

lämnat in förslaget att införa parkering med P-skiva på gatumarksparkering i 

centrum. Enligt motionen ska förslag på parkeringstid, exakt avgränsning för 

vart parkering med P-skiva ska gälla och övriga detaljfrågor vid ett införande 

ska tas fram i samråd med intressenter i centrum. 

Det har i december 2022 inkommit ett Boråsförslag ”Inför P-skiva i centrala Borås 

på kommunägd mark, max 2 tim parkering”. Boråsförslaget har beretts av Borås 

kommuns Parkerings AB som skickade förslaget till Tekniska nämnden för 

yttrande då det är Tekniska nämnden som ansvarar för parkering på gatumark.  

Av Tekniska nämndens yttrande framgår att införande av avgiftsfri parkering 

skulle leda till lägre omsättning av parkerade fordon och innebära att det blir 

svårare för besökaren att hitta en ledig parkering i centrum. Detta kan i sin tur 

leda till en ökad söktrafik då allt fler behöver leta efter gratis parkering. Enbart 

tidsreglering är oftast inte en tillräcklig åtgärd för få en god omsättning på 

parkerade fordon, utan det behöver kombineras med en avgift i de allra flesta 

fall. 

Det finns faktorer som talar för och emot att eventuellt införa p-skriva i 

centrum. För att ett så bra beslut som möjligt ska tas är därför ett pilotprojekt i 

Bilaga till § 66 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum
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detta läge att rekommendera under en period för att se om p-skivor i centrum 

funkar bra för bilisterna eller om ett annat förslag behöver tas fram. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum, 2022-06-22 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Niklas Arvidsson (KD) 

 

 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)   Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot  



Röstförklaring, kommunstyrelsens sammanträde den 20 februari 2023 

Vid voteringen fanns två yrkanden utöver huvudförslaget, varav ett från Sverigedemokraterna 
och ett från Kristdemokraterna. Vid den inledande voteringen om ett motförslag till 
huvudförslaget blev röstsiffrorna 2–2, vilket gjorde att jag, Ulf Olsson i min egenskap av 
kommunstyrelsens ordförande fick fälla avgörandet, vilket åligger mig enligt kommunallagen. I 
den omröstningen föll min röst på förslaget från Sverigedemokraterna. 

Bilaga till § 66 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-skiva i centrum
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Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD): En moderniserad 
modersmålsundervisning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad 

Sammanfattning 
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att ta fram ett styrdokument som 
reglerar rätten till modersmålsundervisning. Syftet är att spara resurser i form av 
kommunens finansiella medel och elevernas kraft och ork. 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen.  

Kommunstyrelsen anser att nuvarande organisation och rutiner fungerar väl för 
att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. Ett nytt 
lokalt styrdokument kan inte avvika från nationella lagar och styrdokument och 
nyttan bedöms därför vara begränsad.  

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att ta fram ett styrdokument som 
reglerar rätten till modersmålsundervisning. Syftet är att spara resurser i form av 
kommunens finansiella medel och elevernas kraft och ork. 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen.  

Grundskolenämnden anger i sitt svar att Grundskoleförvaltningen och CFL 
(Centrum för flerspråkigt lärande) har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 
med tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument i sin helhet. 
Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms som begränsad eller obefintlig 
då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument samt att 
motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda. 

Bilaga till § 67 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En moderniserad 
modersmålsundervisning
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger i sitt svar att Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, 
samarbetar för att ge eleverna sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. 
Tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument och lagregler 
tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmålsundervisning fattas av rektor 
inom ramen för det statliga rektorsuppdraget. Nyttan med ett nytt lokalt 
styrdokument bedöms därför som begränsad eller obefintlig då ett sådant 
dokument inte kan avvika från nationella styrdokument och lagar samt att 
motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda. 

Kommunstyrelsens ställningstagande 
Det är rektor som beviljar modersmålsundervisning enligt Skollagens 10 kap. 
7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§. Vid ansökan till modersmålsundervisning 
behövs svar på: 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet Ja/Nej 

2. Eleven har goda kunskaper i språket Ja/Nej 

Svaren utgör tillsammans med övrig information från anmälan ett 
beslutsunderlag för rektor. Om svaren från vårdnadshavaren inte är korrekta 
upptäcks detta ganska omgående av undervisande lärare. Det handlar om 
sällsynta fall. I dessa fall informeras elevens rektor om lärarens 
kartläggning/bedömning som utgör ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en kommungemensam 
skolorganisation. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända 
elever. CFL ansvarar också för modersmålsundervisning och 
studiehandledning. 

CFL ställer höga krav i rekryteringsprocessen. Som resultat är det idag en hög 
kompetens bland modersmålslärare i Borås, 37 av 43 modersmålslärare har 
lärarutbildning och minst 25 modersmålslärare har en svensk lärarlegitimation. 

Kommunstyrelsen anser att nuvarande organisation och rutiner fungerar väl för 
att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. Ett nytt 
lokalt styrdokument kan inte avvika från nationella lagar och styrdokument och 
nyttan bedöms därför vara begränsad.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En moderniserad 
modersmålsundervisning 
2. Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 
moderniserad modersmålsundervisning från Grundskolenämnden 
3. Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 
moderniserad modersmålsundervisning från Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 
 
 
Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson  
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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00576 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders 

Alftberg (SD): En moderniserad 

modersmålsundervisning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen 

Sammanfattning 

Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att ta fram ett styrdokument som 

reglerar rätten till modersmålsundervisning. Syftet är att spara resurser i form av 

kommunens finansiella medel och elevernas kraft och ork. 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen.  

Kommunstyrelsen anser att nuvarande organisation och rutiner behöver 

utvecklas för att säkerställa att lagens intentioner uppfylls innan en elev erbjuds 

modersmålsundervisning. Motionen hänvisar vidare till Hörby kommun, där 

motionens intentioner genomförts och där även förvaltningsrätten bedömt 

styrdokumentet som lagenligt. Detta har resulterat i att resurser har frigjorts, 

som i sin tur stärkt andra välfärdsverksamheter, samtidigt elever med utländsk 

bakgrund fått möjlighet att få undervisning av svenska som modersmål.  

Förslaget skapar rutiner för närmare kontroll av barnets kunskaper i språket där 

det ska göras en bedömning om barnet innehar grundläggande kunskaper för 

att rättfärdiga modersmålsundervisning på annat språk. Idag kan rektor ge ett 

gynnande beslut utan att man bekräftat att barnet besitter nödvändiga 

kompetenser.  

Kommunstyrelsen anser att genom kvalitetssäkrande åtgärder kan man 

säkerställa att elever med utländsk bakgrund inte ska behöva ta en omväg till ett 

annat språk för att lära sig god svenska, när goda kunskaper saknas på förhand i 

det främmande språket, utan hellre fokusera direkt på att lära sig god svenska.  

Motionen bör därför bifallas. 

Bilaga till § 67 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En moderniserad 
modersmålsundervisning
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Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att ta fram ett styrdokument som 

reglerar rätten till modersmålsundervisning. Syftet är att spara resurser i form av 

kommunens finansiella medel och elevernas kraft och ork. 

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Båda nämnderna avstyrker motionen.  

Grundskolenämnden anger i sitt svar att Grundskoleförvaltningen och CFL 

(Centrum för flerspråkigt lärande) har ett utvecklat systematiskt kvalitetsarbete 

med tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument i sin helhet. 

Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms som begränsad eller obefintlig 

då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument samt att 

motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger i sitt svar att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, 

samarbetar för att ge eleverna sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. 

Tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument och lagregler 

tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmålsundervisning fattas av rektor 

inom ramen för det statliga rektorsuppdraget. Nyttan med ett nytt lokalt 

styrdokument bedöms därför som begränsad eller obefintlig då ett sådant 

dokument inte kan avvika från nationella styrdokument och lagar samt att 

motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda. 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Det är rektor som beviljar modersmålsundervisning enligt Skollagens 10 kap. 

7§, 11 kap. 10§ eller 12 kap. 7§. Vid ansökan till modersmålsundervisning 

behövs svar på: 

1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet Ja/Nej 

2. Eleven har goda kunskaper i språket Ja/Nej 

Svaren utgör tillsammans med övrig information från anmälan ett 

beslutsunderlag för rektor. Om svaren från vårdnadshavaren inte är korrekta 

upptäcks detta ganska omgående av undervisande lärare. Det handlar om 

sällsynta fall. I dessa fall informeras elevens rektor om lärarens 

kartläggning/bedömning som utgör ett nytt beslutsunderlag för rektor. 

Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) är en kommungemensam 

skolorganisation. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända 

elever. CFL ansvarar också för modersmålsundervisning och 

studiehandledning. 

CFL ställer krav i rekryteringsprocessen. Som resultat har bland 

modersmålslärare i Borås, 37 av 43 modersmålslärare har lärarutbildning och 

minst 25 modersmålslärare har en svensk lärarlegitimation. Kommunstyrelsen 

anser att det är av särskild vikt att modersmålslärare har svensk lärarlegitimation 
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och uppvisad skicklighet i lärarrollen, med syfte att kvalitetssäkra den utbildning 

som erbjuds elever.  

Förslaget skapar rutiner för närmare kontroll av barnets kunskaper i språket där 

det ska göras en bedömning om barnet innehar grundläggande kunskaper för 

att rättfärdiga modersmålsundervisning på annat språk. Idag kan rektor ge ett 

gynnande beslut utan att man bekräftat att barnet besitter nödvändiga 

kompetenser.  

Kommunstyrelsen anser att genom kvalitetssäkrande åtgärder kan man 

säkerställa att elever med utländsk bakgrund inte ska behöva ta en omväg till ett 

annat språk för att lära sig god svenska, när goda kunskaper saknas på förhand i 

det främmande språket, utan hellre fokusera direkt på att lära sig god svenska.  

Kommunstyrelsen anser att nuvarande organisation och rutiner behöver 

utvecklas för att säkerställa att lagens intentioner uppfylls innan en elev erbjuds 

modersmålsundervisning. Motionen hänvisar vidare till Hörby kommun, där 

motionens intentioner genomförts och där även förvaltningsrätten bedömt 

styrdokumentet som lagenligt. Detta har resulterat i att resurser har frigjorts, 

som i sin tur stärkt andra välfärdsverksamheter, samtidigt elever med utländsk 

bakgrund fått möjlighet att få undervisning av svenska som modersmål. 

Motionen bör därför bifallas. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En moderniserad 

modersmålsundervisning 

2. Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 

moderniserad modersmålsundervisning från Grundskolenämnden 

3. Yttrande över motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): En 

moderniserad modersmålsundervisning från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Grundskolenämnden, GRN.diarium@boras.se 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, UN.diarium@boras.se 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot    
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Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00572 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 

Silbvers (SD): Motion: Undanta delar av Borås från EBO 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att motionen bifalles. 

Sammanfattning 

Andreas Exner och Kristian Silbvers har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att undanta delar av Borås från 

EBO. När möjligheten för asylsökande att bo i eget boende med bibehållna 

förmåner infördes var förhoppningen att det i hög grad skulle underlätta de 

asylsökandes integration. Detta har inte uppnåtts. I stället för att underlätta 

integration och kontakter med det svenska samhället kan möjligheten att välja 

eget boende leda till att de asylsökande hamnar i långvarigt utanförskap. I 

förlängningen kan det medföra att människors potential inte kan tas tillvara, att 

motsättningarna ökar och att det skapas parallellsamhällen där vissa upplever att 

de inte är en del av det svenska samhället. När asylsökande koncentreras till 

vissa områden blir det också en högre belastning på vissa kommunala 

verksamheter. På sikt kan det leda till att det blir svårare att tillhandahålla 

välfärdstjänster och samhällsservice. När tillgången till välfärd och 

samhällsservice blir ojämlik riskerar dessutom sociala problem att förvärras 

ytterligare. 

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner och Kristian Silbvers har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att undanta delar av Borås från 

EBO genom att hemställa om ett yttrande hos Länsstyrelsen och översända 

yttrandet tillsammans med kommunfullmäktiges beslut till Migrationsverket. 

Asylsökande har rätt att välja var denna ska bosätta sig, antingen i ett av 

Migrationsverkets organiserade boenden eller att ordna med ett boende på egen 

hand (EBO). De som ordnar boende på egen hand väljer så gott som alltid att 

bo hos släktingar och vänner. Sedan sommaren 2020 har det varit möjligt för 

kommuner att anmäla undantag för områden med socioekonomiska 

Bilaga till § 68 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Undanta delar av Borås från 
EBO
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utmaningar. Om länsstyrelsen yttrar i linje med kommunens hemställan 

kommer Migrationsverket att undanta området. Det får det till följd att 

asylsökande som flyttar till och bor i ett sådant område inte får rätt till 

dagersättning. Reglerna har till syfte att minska koncentrationen av asylsökande 

i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Reglerna syftar också till 

att asylsökande i större utsträckning ska välja att bo i Migrationsverkets 

boenden eller i områden där förutsättningarna för integration är bättre.  

När möjligheten för asylsökande att bo i eget boende med bibehållna förmåner 

infördes var förhoppningen att det i hög grad skulle underlätta de asylsökandes 

integration, genom att bland annat bidra till en mer normaliserad tillvaro under 

asyltiden och skapa naturliga kontaktvägar in i det svenska samhället. I 

delbetänkandet av ’Utredningen om ett ordnat initialt mottagande av 

asylsökande’ framkommer dock att fördelarna inte har uppnåtts. I stället för att 

leda till att asylsökande inkluderas i samhället har möjligheten att välja eget 

boende under asyltiden lett till att många har hamnat i utanförskap i områden 

med socioekonomiska utmaningar. Det riskerar att leda till långsiktigt negativa 

konsekvenser både för de asylsökande och för samhället i stort. Dessutom 

drabbas asylsökande i eget boende ofta av problem med trångboddhet, 

frekventa flyttar och utnyttjande på bostadsmarknaden. Eftersom det finns 

begränsade möjligheter att kontrollera var och hur asylsökande i eget boende 

bor finns det också en risk för att de inte nås av information och andra insatser.  

I debatten framhålls ofta den socioekonomiska segregationen som en 

bidragande faktor till samhällsproblem såsom utanförskap, arbetslöshet, 

fattigdom och kriminalitet. Studier visar också att det finns samband mellan 

boende i ett socioekonomiskt segregerat område och arbetslöshet, skolresultat, 

utbildningsnivå och hälsa. När någon bor i ett område med socioekonomiska 

utmaningar minskar sannolikheten för att denne ska läsa klart gymnasiet, 

påbörja en högskoleutbildning eller få ett arbete. Sannolikheten för längre 

perioder av arbetslöshet och bidragsberoende ökar. Om området har en hög 

andel utrikes födda blir det också svårare att lära sig svenska. Dessutom kan 

segregation, ojämlikhet och utanförskap utgöra grogrund för kriminalitet. 

Särskilt stor betydelse får segregationen när det gäller barn och ungas chanser i 

livet. (Delmos, Segregation i Sverige – årsrapport 2021 om den 

socioekonomiska boendesegregationens utveckling, 2021). 

När det blir svårare att integreras i samhället och att få ett arbete blir det också 

svårare att få en bostad i ett mer attraktivt område. Valet att bo i eget boende 

under asyltiden riskerar därför att bli första steget i en ond cirkel. I stället för att 

underlätta integration och kontakter med det svenska samhället kan möjligheten 

att välja eget boende leda till att de asylsökande hamnar i långvarigt 

utanförskap. I förlängningen kan det medföra att människors potential inte kan 

tas tillvara, att motsättningarna ökar och att det skapas parallellsamhällen där 

vissa upplever att de inte är en del av det svenska samhället. När asylsökande 

koncentreras till vissa områden blir det också en högre belastning på vissa 

kommunala verksamheter. På sikt kan det leda till att det blir svårare att 
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tillhandahålla välfärdstjänster och samhällsservice. När tillgången till välfärd och 

samhällsservice blir ojämlik riskerar dessutom sociala problem att förvärras 

ytterligare. 

Regeringen har tillsammans med Sverigedemokraterna även kommit överens 

om att EBO-bestämmelserna ska avskaffas, varför åtgärden om undantag från 

EBO till dess bestämmelserna avskaffats är rimlig. 

Borås Stad sammanställer ett välfärdsbokslut vartannat år. I bokslutet görs 

jämförelser av flera olika parametrar för att ge politiker ett bra beslutsunderlag. 

I det senaste bokslutet pekas tre områden ut med sociala och ekonomiska 

utmaningar, dessa är som motionen nämner Norrby, Hässleholmen/Hulta och 

Sjöbo. Välfärdsbokslut har genomförts under flera år och visar att folkhälsan 

utvecklas positivt men den visar också att skillnaderna i livsvillkor mellan olika 

grupper ökar. Kommunfullmäktige föreslår därför att motionen bifalles. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Undanta 

delar av Borås från EBO, 2022-06-21 

 

 

 

 

 

Andreas Exner (SD) Annette Carlson (M) Niklas Arvidsson (KD) 



Initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-20: 

Följ upp Tillitsresan 
Under 2017 och 2018 deltog Borås Stad i Sveriges Kommuners och Regioners (då Landstings) projekt 
Förenklat och effektivare styrsystem. Delaktigheten i projektet ledde fram till att Borås Stad under 
den förra mandatperioden genomförde ett omfattande eget arbete kring tillitsbaserad styrning. 
Detta arbete gick under namnet Tillitsresan och innebar en bredare diskussion om stadens arbete 
med styrning och ledning. Avsikten med arbetet var att gå från en New Public Management-influerad 
styrning och ledning till en sådan som mer baseras på tillit till professionerna. 

Arbetet med Tillitsresan ledde fram till att stadens program för ledning och styrning reviderades. 
Arbetet med revideringen genomfördes tillsammans med politiskt förtroendevalda, fackligt 
förtroendevalda, bolagsstyrelser och tjänstemannaorganisationen. Efter att förslaget hade 
remissbehandlats av samtliga nämnder, bolag och politiska partier klubbades det så småningom av 
Kommunfullmäktige den 14 mars 2022. 

Vänsterpartiet hade höga förhoppningar kring arbetet med Tillitsresan. Vi har länge förespråket 
modeller för styrning och ledning i offentlig sektor som sätter mer tilltro till professionerna snarare 
än till näringslivsinspirerade styrmodeller. Vi vet också att arbetet med Tillitsresan skapade stora 
förväntningar ute bland medarbetare i Borås Stad. Nu har det gått ett år sedan programmet för 
styrning och ledning klubbades och ännu längre tid sedan arbetet med en mer tillitsbaserad styrning i 
Borås Stad initierades. Detta arbete behöver enligt vår mening därför följas upp och utvärderas. 

För att kunna fortsätta röra sig i riktningen mot ökad tillitsbaserad styrning är det viktigt att 
undersöka var status är på implementeringen av det nya systemet för styrning och ledning. Upplever 
Borås Stads medarbetare att det har skett en förändring i hur verksamheten leds? Från stadens 
politiska ledning behöver man fråga sig om ytterligare initiativ behöver tas för att öka medarbetarnas 
upplevelse av tillit från politisk ledning, förvaltningsledningar och chefsled närmare verksamheten. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 

- Att Stadsledningskansliet ges i uppdrag att genomföra en uppföljning av arbetet med
tillitsbaserad styrning och det nya programmet för styrning och ledning med syftet att
identifiera om ytterligare initiativ behöver tas för att Borås Stads medarbetare ska känna
delaktighet i förändringen.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapionoja 

Bilaga till § 69 Initiativärende: Följ upp Tillitsresan



Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
Kristdemokraterna och Moderaterna 2023-02-20 

Protokollsanteckning M1 
Försäljning av delar av fastigheterna Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1 

Kristdemokraterna och Moderaterna tillstyrker förslaget om försäljning av delar av fastigheterna 
Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1 till Specialfastigheter Sverige AB, för byggnation av polishus och 
häkte. 

Vi ser dock med oro på framtida parkeringsmöjligheter i området. I köpeavtalen lyfts att parkering för 
verksamheterna lösas, i enlighet med de, kommunala styrdokument som gäller avseende parkering. 
Till köpeavtalet finns en parkeringsutredning som ska ligga till grund för bedömning av 
parkeringsbehovet. Utredningen utgår ifrån Borås Stads beslutade parkeringsregler. De båda 
verksamheterna beräknas ha maximalt 150 anställda på plats samtidigt och drygt 20 besökare. I 
parkeringsreglerna gör närhet till kollektivtrafik och god tillgänglighet med cykel att man kraftigt kan 
reducera antalet parkeringsplatser. Vid fullt uppfyllande av dessa reduceringskriterier skulle 
fastigheterna, där man bedömer att som mest 170 människors vistas samtidigt, bara ha ett 
parkeringsbehov av 67 platser. 

När stadens tre parkeringsdokument behandlades av Kommunstyrelsen i november 2021 påtalade 
Kristdemokraterna och Moderaterna bristerna i parkeringsreglernas möjligheter till reducering av 
parkeringstalen. Vi menade att parkeringstalen i parkeringsreglerna och reduceringsmöjligheterna av 
dessa inte får baseras på önsketänkande utan behöver motsvara verkligt utfall. Avslutningsvis 
konstaterade våra partier att ”Om förväntningarna på minskat behov av bil inte överensstämmer 
med verkligt utfall minskar antalet tillgängliga allmänna parkeringsplatser i närområdet”.  

I det här ärendet kan ett för lågt parkeringstal få stora konsekvenser för parkeringsmöjligheterna i 
området. Inte minst då fastigheterna som säljs och ska bebyggas är välanvända parkeringsplatser. 

Genom den här protokollsanteckningen befäster vi vår syn på att Borås Stads parkeringsregler 
behöver ändras. Vi anmodar även Samhällsbyggnadsnämnden att i bygglovsskedet ta hänsyn till 
kommande parkeringsmöjligheter i området. 

Niklas Arvidsson (KD) Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 70 Försäljning av delar av fastigheterna Horngäddan 8 och Innerstaden 1:1
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Dnr KS 2022-00880 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anna Christensen (M): 
Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen tillstyrkes. 

Sammanfattning 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24 
lämnat in förslagen: 

• Att vid nybyggnationer av kommunala byggnader ska installation av
solceller prövas.

• Att kommunen utökar installationen av solceller på sina egna befintliga
byggnader.

• Att kommunen sätter upp en målbild gällande installation av
solceller/förnybar energi i kommunala byggnader. Denna ska redovisas
och revideras efter hand.

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden som 2023-01-24 
beslutade tillstyrka motionen. Nämnden kommenterade i beslutet att de förslag 
som framgår av motionen redan är omhändertagna genom de 
utvecklingsområden Lokalförsörjningsnämnden beslutat om i budget 2023 samt 
de uppdrag som givits nämnden av Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att tillstyrka 
motionen.  

Ärendet i sin helhet 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-11-24 
lämnat in en motion där hon framför att klimatanpassa är smart och 
miljövänligt. Därför ska det finnas krav på att de kommunala byggnader som 
planerar att byggas ska vara energieffektiva med förnybar energi eftersom både 
värme- och elproduktion ofta medför en negativ miljöpåverkan. En god 
energihushållning och energieffektivitet i byggnaden bidrar till lägre 
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driftskostnader och en minskad miljöpåverkan vilket innebär både en besparing 
av skattemedel och miljö. Motionären menar att företagare och privatpersoner 
ligger i framkant när det gäller solenergi vilket även kommunen ska göra. Av 
dessa anledningar föreslår motionären:  

• Att vid nybyggnationer av kommunala byggnader ska installation av 
solceller prövas. 

• Att kommunen utökar installationen av solceller på sina egna befintliga 
byggnader. 

• Att kommunen sätter upp en målbild gällande installation av 
solceller/förnybar energi i kommunala byggnader. Denna ska redovisas 
och revideras efter hand. 

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden som 2023-01-24 
beslutade tillstyrka motionen. Nämnden kommenterade i beslutet att de förslag 
som framgår av motionen redan är omhändertagna genom de 
utvecklingsområden Lokalförsörjningsnämnden beslutat om i budget 2023 samt 
de uppdrag som givits nämnden av Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att tillstyrka 
motionen.  

Beslutsunderlag 

1. Yttrande över motion från Lokalförsörjningsnämnden 
2. Motion av Anna Christensen (M): Energieffektivisera Borås kommuns 
byggnader 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 

 
 

 

Moderaterna i Kommunstyrelsen 

 

Marie Jöreteg (M) 

 



Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Boråsförslaget: Ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslår förslaget om en ställplats på parkeringsytan bakom 

Gina Tricot. 

 Kommunstyrelsen tillskriver och uppmanar Borås Parkeringsbolag AB om att i 

samråd med Borås TME iordningsställa ny attraktiv yta som ställplats för 

husbilar 

Ärendet i sin helhet 

Ställplats för husbilar har varit uppe till diskussion i flera omgångar genom åren 

och frågan blir än mer aktuell idag när väldigt många av rastplatserna runt Borås 

är fulla med lastbilar på grund av bristen på ställplatser för lastbilar. 

Fullmäktige gav i mars 2012 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda 

möjligheterna, om möjligt föreslå lämplig plats. Samhällsbyggnadsnämnden har 

genomfört uppdraget, med en utredning och en förvaltningsövergripande 

arbetsgrupp för att  hitta möjliga platser.  

Förslagsställaren föreslår att Borås Stad ska anlägga en ställplats för husbilar på 

ytan bakom Gina Tricot istället för dagens ställplats som finns på Astern. 

Frågeställaren vill ha en central plats vilket skulle göra det lättare för besökare 

med husbilar att besöka vår stad. 

Nuvarande ställplats i kvarteret Astern är en tillfällig lösning. Ett större 

stadsomvandlingsprojekt pågår för hela Pulsenområdet, där Astern ingår, och i 

det förslaget så finns inte ytor för husbilar med. 

Tidigare har parkeringsytan bakom Gina Tricot varit ställplats för husbilar. Just 

denna yta ska bebyggas med bland annat ny trafiklösning, polishus och häkte 

och kan därför inte bli aktuell. 
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Initiativtagaren till förslaget har rätt i att en ny plats behöver hittas för att ge 

våra besökare möjlighet att enkelt besöka vår stad men var det kommer bli är 

ännu inte bestämt. 

Vi tackar för förslaget men avslår detsamma.  

 

Beslutsunderlag 

1. Boråsförslaget: Ställplats för husbilar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Förslagsställararen 

2. Borås Parkeringsbolag AB 

3. Kommunstyrelsens administration, ks.ärende@boras.se 

 

 

 

Moderaterna och Kristdemokraterna i Kommunstyrelsen 

 

 

Annette Carlson (M)  Niklas Arvidsson (KD)  

mailto:ks.ärende@boras.se
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