
Motion till Kommunfullmäktige: 

Ta fram ett klimatramverk 

Klimatomställningen behöver sättas i framkant i stadens verksamhet. Under den nuvarande 
mandatperioden har vi på policynivå tagit ett antal steg framåt. Vänsterpartiet har till exempel 
välkomnat koldioxidbudgeten, utredningsuppdraget om hur denna kan kopplas samman med 
budgeten och energi- och klimatstrategin. Samtidigt är det tydligt att policydokumenten inte omsätts 
i praktisk handling i den utsträckning som skulle behövas. 

Arbetet med klimatomställningen går för långsamt. Inte under något av de år som har gått sedan 
koldioxidbudgeten klubbades har utsläppsminskningarna ens varit i närheten av de uppsatta målen. 
För 2021 missades målet med 26 procentenheter! Utsläppen från Borås Stad egen konsumtion har 
knappt minskat överhuvudtaget sedan starten. I 2022 års klimatrapport konstateras att klimatfrågan 
i praktiken inte är prioriterad bland flertalet (alltså en majoritet) av förvaltningsledningarna och 
nämnderna. Resurstilldelningen är otillräcklig, klimathandlingsplaner har inte tagits fram och 
kraftfulla åtgärder saknas. Kritiken är allvarlig och det behövs ett tydligare politiskt ledarskap på 
klimatområdet. 

För att insikterna i klimatrapporten och skrivningarna i policydokumenten ska omsättas i praktisk 
handling anser Vänsterpartiet att vi behöver ta ett organisatoriskt omtag kring stadens arbete med 
klimatomställningen. Därför föreslår Vänsterpartiet att Borås Stad ska ta fram ett klimatramverk som 
tydligt reglerar hur vi arbetar med denna helt avgörande fråga. Exempel på innehåll i ett sådant 
ramverk kan vara följande: 

- Nämnderna åläggs att i budget ett beskriva vilka åtgärder man planerar att genomföra på
klimatområdet för att minska utsläppen av koldioxid under det kommande året. Bolagen ska
genom ägardirektiven instrueras att göra samma sak i sina budgetar.

- På Stadsledningskansliet inrättas en klimatstyrningsenhet som likt hur ekonomistyrning följer
hur nämnderna arbetar med ekonomin följer upp nämndernas arbete med
klimatomställningen. På så vis skapas bättre förutsättningar för att Kommunstyrelsen ska
kunna spela en strategisk roll i klimatarbetet.

- Det ska utkrävas politiskt ansvar om nämnderna inte når ända fram i sitt klimatarbete. En
nämnd som gör ett ekonomiskt underskott behöver redovisa bakgrunden och en
handlingsplan för att åtgärda situationen. Samma sak kan göras på klimatområdet.,

Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

- Att Borås Stad ska ta fram ett klimatramverk i linje med vad som beskrivs ovan

Borås, 2022-06-21 

Stefan Lindborg (V) 
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Stadsodlingar är mötesplatser
.
Vid sökning på ”Stadsodling” på Borås Stads hemsida får en upp 1 träff; Marklandsparkens
förskola. I beskrivningen av förskolans omgivningar nämns nämligen Tunnlandsgatan
stadsodling som en fin tillgång i området. Men inget om de många stadsodlingar som finns
kommer upp. Bostäder har inrättat odlingar i sina områden, det finns koloniområden i staden
och säkert skulle fler områden kunna upplåtas för odling om det fanns ansvarig
förvaltning/nämnd. Vid sökning på Malmö Stad hemsida kan en läsa ”En stadsodling är en
gemensam odling på allmän platsmark där en förening tillsammans odlar och sköter om
platsen”. I Borås tillåter staden inte odling på allmän platsmark utan vill lägga ner
stadsodlingar med argument om att de ligger på allmän platsmark.

Tidigare kunde en också få träff på en rapport; ” Plats för stadsodling”. Rapporten från 2017
utredde frågan om hur Borås stad skulle bli bättre på att erbjuda odlingsmöjligheter till de
invånare som efterfrågade det.

Att göra odling möjlig för alla som vill är en del i byggandet av ett hållbart samhälle. Det
skapas mötesplatser där utbyte av fröer och odlingstips blandas med samvaro och
gemensamt arbete. Tillfällen där människor lär känna varandra och samtidigt göra en positiv
miljö/klimatinsats. Via stadsodlingar  får vi också fler människor som rör sig ute i områden
där kanske inte så många går annars.
I framtagande av rapporten ”Plats för stadsodling” var flera förvaltningar delaktiga och de
hade som förslag att:
• Frågan om behov av yta för stadsodling ska lyftas i nya detaljplaner.
• Det ska utses en ansvarig nämnd/förvaltning för uppbyggnad av en organisationsstruktur
för främjande av stadsodling.

Vänsterpartiet anser att det är dags att verkställa rapportens innehåll, ta tillvara de tips som
finns där och visa att Borås Stad menar allvar med att vilja vara en klimatkommun genom

-Att skriva avtal med odlarföreningar på befintliga stadsodlingar på allmän platsmark.
-Att verkställa rapportens intentioner  och utse ansvarig nämnd/förvaltning för utvecklandet
av stadsodling.

Vänsterpartiet
Anne Rapinoja
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Återbruk minskar klimatutsläppen

Intresset för återbruk av byggmaterial ökar. Byggbranschen står för en femtedel av Sveriges
totala klimatutsläpp. Att återbruka byggmaterial istället för att tillverka nytt är ett sätt att
reducera utsläppen.

Återbruk minskar även avfallsmängderna. Näst efter gruvbranschen genererar bygg- och
rivningsbranschen mest avfall av alla branscher: en tredjedel av samhällets totala avfall.

I en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet har man beräknat att en storskalig
återbruksmarknad i Västra Götaland skulle kunna minska utsläppen med lika mycket som
400 svenskars årliga utsläpp av växthusgaser. Beräkningarna gäller återbruk av av ett fåtal
interiöra byggprodukter, alltså långt ifrån hela byggmarknaden.

I Göteborgs Stad har både offentliga och privata fastighetsägare slutit en avsiktsförklaring
om cirkulärt byggande. Den ska lägga grund för att i snabb takt och stor skala etablera en
utvecklad marknad för återbruk i Göteborg. För kommunala fastighetsägare ska återbruk och
andra cirkulära lösningar bli förstahandsvalet vid ny- och ombyggnation.

Vänsterpartiet vill
-att Borås Stad ser över möjligheter att  prova ett liknande koncept tillsammans med
fastighetsägare i Borås.

Vänsterpartiet
Anne Rapinoja
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Motion Kristdemokraterna 
Kommunfullmäktige 2022-06-22 

Inför P-skiva i centrum 

För att Borås ska uppfattas som en attraktiv stad att bo och leva i är det viktigt att vi har en levande 

stadskärna. Livskraften i stadskärnan påverkar kommunens varumärke och är i sig viktig för locka hit 

nya invånare, studenter, besökare och företagsetableringar. Centrumhandeln är avgörande för 

stadskärnans attraktivitet. Handeln i centrum skapar inte bara arbetstillfällen och ger skatteintäkter, 

den attraherar även besökare till centrum som bidrar till en ökad känsla av trygghet.  

Centrumhandeln i Sveriges kommuner saknar inte utmaningar. Här måste kommunen i nära dialog 

med handlarna hitta sätt som stimulerar besök i staden. Kommunen har ett särskilt ansvar som inte 

minst handlar om att det ska vara rent och snyggt i centrum, men även i att skapa god tillgänglighet 

för besökare att ta sig till centrum med såväl bil som kollektivtrafik. Utgångspunkten måste vara att 

det ska vara smidigt och enkelt att ta sig till stadskärnan för uträtta ett ärende, inte minst för den 

som har låg rörlighet.  

Ett bra sätt att förbättra tillgängligheten att parkera i centrum vore att införa parkeringsskiva i 

centrala Borås. P-skivan innebär att man kan parkera avgiftsfritt under en tidsbegränsad period. 

Genom att införa P-skiva kan vi underlätta för bilburna besökare att åka in för att köpa en halsduk, 

hämta mat och varor eller uträtta något annat ärende.  

En tidsbegränsning på gatumarksparkeringen skulle dessutom medföra en bättre rotation på 

gatuparkeringarna i centrum vilket också skulle gynna handeln. Vill man däremot göra längre besök i 

staden menar vi att man bör hänvisas till de P-hus, P-garage och övriga parkeringsplatser som finns i 

nära anslutning till stadskärnan.  

P-skivan har med framgång införts i flera kommuner, till exempel i Varberg och Falkenberg. Vid ett

införande så behöver det inte nödvändigtvis vara krav på en fysisk parkeringsskiva, utan kan lika

gärna vara en digital lösning som gör det möjligt att följa besöksstatistiken i centrum.

Parkeringstid, avgränsningar för var P-skivan ska gälla och övriga detaljfrågor behöver tas fram i 

samråd med handlare, fastighetsägare och andra intressenter i centrum.  

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta  

Att parkering med parkeringsskiva införs på gatumarksparkering i centrum, samt 

Att 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. 

Niklas Arvidsson (KD) 

Bilaga till § 101 Anmälningsärenden



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

Minnesmärke för Borås Djurpark 

Sigvard Berggren skapade Borås Djurpark och var också instrumental i den riktning som djurparken 

har om bevarandet av olika djurarter, ett arbete som djurparken har fortsatt och utvecklat. Borås 

Djurpark är en de ledande parkerna i Sverige när det gäller arbetet att bevara olika utrotningshotade 

djurarter, samt ses som en av de mest välskötta djurpark i norra Europa. 

Denna insats är hedervärd, något som även bör återspeglas i form av ett minnesmärke av Sigvard 

tillsammans med lejonet Simba som var starten på hela resan. Genom att placera en staty av dessa, 

exempelvis utanför ingången till djurparken, skulle varumärket för Borås Djurpark stärkas. Borås kan 

på detta sätt visa en tacksamhet för Sigvard och lejonet Simba. 

Minnesmärket kan med fördel samfinansieras, sponsras eller finansieras med hjälp av aktörer inom 
näringslivet och andra externa aktörer utanför kommunen. 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna i Borås Kommunfullmäktige besluta, 

Att Kulturnämnden uppdras att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, att verka 

för att en staty av Borås Djurparks grundare Sigvard Berggren upprättas i anslutning till 

Borås Djurparks entré. 

För Sverigedemokraterna, 

Björn Qvarnström Olle Engström 

Ledamot, Kommunfullmäktige Ledamot, Kommunfullmäktige 
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2022-06-22 
Borås Stad 

Kommunfullmäktige 
Motion 

Undanta delar av Borås från EBO 

Som asylsökande har man rätt att välja sitt eget boende. Den som inte vill bo i 

Migrationsverkets boende kan välja att ordna en bostad på egen hand. Många väljer att bo 

hos vänner eller släktingar medan de väntar på svar på sin asylansökan. Den som väljer att 

ordna sitt boende på egen hand får själv stå för boendekostnaden. 

Den 15 augusti 2020 ändrades förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 

gällande vilka områden som kan anmälas och hur anmälan ska göras. Innan en kommun 

anmäler ett eller flera områden i kommunen till Migrationsverket ska Länsstyrelsen yttra sig. 

Av yttrandet ska de framgå om länsstyrelsen invänder mot att ett område anmäls. 

Kommunen får inte anmäla ett område som länsstyrelsen invänt sig mot.  

Borås Stad etablerar vartannat år ett välfärdsbokslut. Syftet med välfärdsbokslutet är att 

möjliggöra jämförelser geografiskt, socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett 

genusperspektiv. Sociala och ekonomiska utmaningar i de olika kommundelarna har 

kartlagts och analyserats för att ge politikerna ett bra beslutsunderlag inför beslut.  

I det senaste välfärdsbokslutet pekas tre områden särskilt ut, där indikatorerna och 

resultaten tydligt blottlägger rådande sociala och ekonomiska utmaningar. Dessa områden 

är Norrby, Hässleholmen/Hulta, samt Sjöbo. Visserligen återfinns sociala och ekonomiska 

skillnader i andra områden än dessa, men skillnaderna är inte i lika stor omfattning.  

Lämpligen borde hela Borås undantas i EBO-lagstiftningen, men beaktat den förändrade 

förordningen möjliggörs endast att de mest utsatta områdena undantas. Då Borås Stad har 

ett gott underlag från välfärdsbokslutet, föreligger det inga hinder för staden att kontakta 

länsstyrelsen för ett yttrande, för att sedan anmäla till Migrationsverket om att undanta 

Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo från EBO-lagstiftningen.  
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2022-06-22 
Borås Stad 

Kommunfullmäktige 
Motion 

 
 

 
 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta,  

  

Att  

  

hemställa om ett yttrande hos länsstyrelsen att undanta Norrby, 

Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om eget boende, EBO.  

Att  Översända yttrandet tillsammans med kommunfullmäktiges beslut 

till Migrationsverket.  

  

  

  

För Sverigedemokraterna,  

 

  

  Andreas Exner (SD)    Kristian Silbvers (SD)  

 Kommunalråd    Ledamot, Kommunstyrelsen  



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

Avsluta medlemskap i FairTrade 

Ytterst handlar FairTrade om marknadsföring mot ett speciellt kundsegment, på gott och ont. 
Handeln är förstås med på noterna, det är nämligen där en stor del av pengarna hamnar, när 
kunderna väljer Fairtrade-märkta varor. En studie av Dick Durevall, professor i nationalekonomi vid 
Göteborgs Universitet, visar att endast 25–30 procent av prisskillnaden man betalar för att få 
rättvisemärkta istället för konventionella varor hamnar i producentledet. 

I ett lite större perspektiv är detta en mångmiljardindustri och åtskilliga studier visar ungefär samma 
sak som det Dick Durevall kommer fram till, att det i första hand handlar om givarens glädje och att 
det mesta av pengarna stannar i samma land som varorna konsumeras. 

Rättvisemärkt/Fairtrade anklagas också för att snedvrida marknaden och dumpa priserna för odlare 
som inte ansluter sig, de fattigaste producenterna har nämligen inte råd eller möjlighet att bli 
certifierade. Det saknas också övertygande bevisning för att Fairtrade verkligen erbjuder en väg ut ur 
fattigdom. Istället brukar det handlar om anekdoter om enskilda odlare. Bruce Wydick, professor i 
ekonomi vid universitetet i San Francisco, rankar Fairtrade som nummer nio av tio strategier att 
hjälpa människor ur fattigdom. Alltså näst sämst av tio studerade exempel. 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar 

att Borås Stad avslutar sitt medlemskap i FairTrade. 

För Sverigedemokraterna i Borås, 

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

Jonas Ellerstrand (SD) 
Ledamot, Kommunfullmäktige 
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2022-06-22
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

En handbok för förtroendevalda 

Att värna om demokratin och dess förtroendevalda är idag bra, men vi kan bättre. När en person blir 

invald i kommunfullmäktige, nämnder eller bolag så finns det kurser, seminarier, utbildningar att 

förkovra sig i, för att få insikt i det mesta inom demokrati och hur organisationen är uppbyggd och 

fungerar. 

Men för de människor som inte är invalda, och skulle kunna tänka sig ett mer aktivt politiskt liv så 

saknas det idag en samlad information om allt de behöver veta, en slags handbok där det på ett 

enkelt sätt finner allt inom Borås stads politiska sfär. 

Många andra kommuner har idag just ovannämnda och via en enkel sökning så finner man orter som 

exempel: Trollhättan, Flen, Östersund, Mariestad m.fl. men i Borås finns inte detta. Borås Stad bör 

förenkla för människor som är intresserade av, eller har blivit, förtroendevalda att förstå vad 

uppdraget innebär. 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

Att En handbok för förtroendevalda ska tas fram. 

För Sverigedemokraterna, 

Leif Häggblom, 
Ledamot, Kommunfullmäktige. 
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2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

Hedra sverigefinnarna i Borås 

Svenskar och finnar är två brödrafolk vars öden i nära tusen år har varit starkt sammanflätat. Vår 
gemensamma historia tog sin början redan på 1100-talet då Finland blev en del av konungadömet 
Sverige. På 1600-talet, på Karl IX: s uppmaning, strömmade stora skaror finnar till de 
svårgenomträngliga Värmlandsskogarna för att bedriva svedjebruk. Stora delar av Mellansverige, inte 
minst skogsbygderna i väster, hade sett ut på ett helt annat sätt om det inte varit för finnarna på 
1600-talet. 

På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska 
fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina anleten och 
värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina skattekronor 
finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade inte varit en så 
välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna gjorde och fortfarande gör. 

Sverigedemokraterna anser att sverigefinnarnas insatser i Borås, bland annat genom Tekoindustrin, 
förtjänar att hedras på ett tydligt och framträdande sätt genom att ett minnesmärke reses. 
Minnesmärket kan med fördel samfinansieras, sponsras eller finansieras med hjälp av aktörer inom 
näringslivet och andra externa aktörer utanför kommunen. 

Vidare bör placering av minnesmärket särskilt förankras med aktuella organisationer, och knytas an 
till Borås historia. 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar 

att: Borås stad ska verka för att ett minnesmärke över Sverigefinnarnas insatser för vår 
stad skall resas. 

För Sverigedemokraterna i Borås, 

Andreas Exner (SD) Anders Alftberg (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 
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2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

En moderniserad modersmålsundervisning 

Flerspråkighet hos elever är positivt ur den enskildes perspektiv. Det är absolut inte ett 

problem att elever i den svenska skolan behärskar och lär sig andra språk än svenska. Exakt 

vem som har ansvaret att lära ut språket till elever vars föräldrar kommer från ett annat land 

är en annan fråga. 

Sverigedemokraterna i Borås drar slutsatsen att modersmålsundervisning i sig inte är dåligt, 

undervisning brukar inte vara det, men frågan gäller hur man ska investera sina resurser. 

Med resurser avses här i vidare mening kommunens finansiella medel och elevernas tid och 

ork. 

Vi är av uppfattningen 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. Vill sedan 

barnens familjer utanför skoltid styra upp undervisning i hemlandets språk så har vi inga 

synpunkter på det. De är så det skulle gå till bland utvandrade svenskar, vilka som regel inte 

får stöd från det mottagande landet för undervisning i svenska. 

Samtidigt ska man självklart följa svensk lagstiftning, som stipulerar följande: 

7 §   En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 

modersmålsundervisning i detta språk om 

1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och

2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas 

modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska 

erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. 

För icke nationella minoritetsspråk gäller då enligt Skolverket följande: 

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas 

undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om: 
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2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

 

 

• en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål 

• språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet 

• eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

 

 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om: 

• det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket 

• dessa elever vill få undervisning i språket 

• det finns en lämplig lärare. 

 

 

Vidare är huvudmannen inte skyldig att erbjuda modersmålsundervisning i mer än högst sju 

läsår sammanlagt. 

Det finns ur juridisk synpunkt ingen anledning för Borås Stad att på slentrianmässig basis 

bevilja modersmålsundervisning, utan varje ansökan – och varje lärare – ska prövas utifrån 

ovanstående krav. Det bör alltså kontrolleras medelst språktest ifall eleven besitter 

grundläggande kunskaper i språket och kan kommunicera på språket i fråga i en vardaglig 

kontext.  

Detta är redan gjort i SD/M-styrda Hörby. Förfarandet har prövats och godkänts av 

Förvaltningsrätten och har resulterat i att omfattningen av modersmålsundervisningen har 

minskat och att kommunen på så vis har sparat resurser. Resurser som i sin tur kan stärka 

välfärdsverksamheter och komma fler till gagn. 

Modersmålsundervisning kan även avstyrkas om det inte finns underlag om 5 elever som vill 

studera språket på samma skola (alltså ej genom distansundervisning) som ligger rimligt nära 

varandra i ålder och kunskaper. En ansökan om modersmålsundervisning måste också 

inkomma 3 månader före terminsstart så att rektor har möjlighet att rekrytera en lämplig 

lärare. 

Lärares lämplighet ska kunna bedömas exempelvis genom uppvisad lärarlegitimation eller 

uppvisad skicklighet i lärarrollen. Att en person vem-som-helst med kunskaper i språket ska 

anses uppfylla kravet ”lämplig lärare” är inte rimligt. 

Man bör också kunna följa upp verksamheten och dokumentera elevernas framsteg i det 

undervisade språket. Modersmålsundervisningen får inte bli en ”sluten klubb” som existerar 

för sin egen skull, utan måste kunna utvärderas av en extern, oberoende part. Även 

elevernas motivation bör prövas genom samtal med en extern part utifrån att detta faktiskt 

är ett krav från Skolverkets sida. 



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

 

Nationella minoritetsspråk har en särskild status och ska inte omfattas av ovanstående 

begränsningar. 

Mot denna bakgrund anser Sverigedemokraterna i Borås att ett styrdokument för 

modersmålsundervisning bör tas fram i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner, 

och yrkar därför Kommunfullmäktige besluta, 

 

Att Ett styrdokument ska tas fram som reglerar rätten till modersmålsundervisning, 

i enlighet med motionens intentioner. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Anders Alftberg (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

Narkotikahundar 

Narkotikahandeln, som är de kriminella gängens inkomstkälla, är ett allt växande samhällsproblem 
och socialtjänsten runtom i landets kommuner vitnar om samma problem: gängen utnyttjar allt 
yngre att utföra sitt vedervärdiga förvärv. Barn i nio-, tioårsåldern fångas upp av kriminella gäng och 
låter dem agera kurirer i den växande och smutsiga droghandeln. Även i Borås är det här ett växande 
problem. Marianne Gunnarsson, chef för barn och unga i Borås, säger till TT att socialtjänsten i Borås 
märker hur gängkriminella rekryterar allt yngre langare till droghandeln. 

I Borås Tidning kunde vi den 5 oktober 2020 läsa att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) vill 
initiera ett arbete där alla skolor, förskolor och grundskolor, i Borås ska nyttjas för att öva 
polishundar i att finna narkotika. Syftet är fler drogbeslag och en tryggare skolmiljö både dagtid och 
under kvällar och helger. Det är glädjande att våra tjänstemän tagit ett beslut som går i linje med vår 
vision, i samband med att vi aktualiserade frågan i vårt budgetförslag för Borås 2021. 
Sverigedemokraterna har sedan länge föreslagit brukandet av narkotikahundar på våra skolor. Även 
om vi välkomnar detta beslut, är de långt ifrån tillräckligt. Detta bland annat mot bakgrund av att 
Polismyndighetens övningar inte sker systematiserat. Därför anser Sverigedemokraterna att fler 
verktyg måste komma till för att möta utbredningen av narkotika, bland annat genom att möjliggöra 
nyttjande av upphandlade tjänster av narkotikahundar. 

Enligt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle krävs för en brottsförebyggande insats med 
narkotikahund att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att 
narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolmiljöer. Elever och föräldrar ska känna till 
att narkotikahund kan förekomma. När detta skett möjliggörs för rektor att påkalla särskilt sök med 
narkotikahundar, i de fall man misstänker förekomst. Vid markering av narkotikahund, kan Polis 
tillkallas. Insatsen kommer även att förebygga förekomsten av narkotika i skolmiljöer. 

Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar 

att aktuella nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av 
narkotikahundar möjliggörs på Borås Stads för-, grund-, och gymnasieskolor, samt 

att Kommunstyrelsen initierar en upphandling för att möjliggöra sök med 
narkotikahundar. 

För Sverigedemokraterna i Borås, 

Andreas Exner (SD) Anders Alftberg (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 

Martin Sörbom (SD) 
Ersättare, Kommunfullmäktige 

Bilaga till § 101 Anmälningsärenden



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

Planerbar energi i Borås 

Sveriges dysfunktionella elmarknad är ett tilltagande problem för både hushåll och 
näringslivet. Förra vintern, när vädrets makter bjöd på vindstilla och kallt väder samtidigt, 
fick vi se elbrist och rusande priser. Även under våren har priserna varit höga. Detta kan även 
ses under försommaren. 

Vi har också periodvis sett relativt låga priser när regionala väderförhållanden har varit 
gynnsamma. Det är förstås inte dåligt för konsumenten på kort sikt, men marknadens 
volatila karaktär - med både toppar och dalar – håller tillbaka investeringsviljan både för 
industrier som producerar och som konsumerar el. Denna situation påverkas både av 
omvärlden och av faktorer i Sverige. 

Man ska inte bortse från omvärldsläget. Det är inte konstigt och inte heller dåligt att Sveriges 
elnät är integrerade med våra grannländer, inklusive Tyskland. När det nu är ett faktum att vi 
har mycket väderberoende elproduktion är det ut teknisk synvinkel viktigt att ha möjlighet 
att importera och exportera elektricitet och detta är en verklighet som vi kommer att 
behöva leva med under överskådlig tid. 

En effekt av detta är att tyska elpriser ”smittar” i synnerhet södra delen av Sverige. Det 
innebär att underskott på el i Tyskland påverkar även Sverige. Och här ställs vi inför det 
faktum att tyskarna inom ramen för det som kallas ”Energiewende” har stängt ned i 
synnerhet kärnkraft och byggt betydande mängder vindkraft, vilket orsakar instabilitet på 
elmarknaden. Denna situation har ytterligare förvärrats i samband med kriget i Ukraina och 
EU:s helt försvarbara ambition att minimera beroendet av energi från Ryssland (som 
Tyskland är beroende av). 

Men även situationen i Sverige är mycket relevant i sammanhanget. Sedan slutet av 1990-
talet har vi lagt ned kärnkraftsreaktorer och i stället byggt vindkraft. Vi har alltså minskat 
andelen planerbar elproduktion och ökat mängden icke planerbar elproduktion. Och 
situationen under förra vintern visar att vi ligger över smärtgränsen för denna utveckling. 

Borås Stad är en i sammanhanget mindre aktör, som i stort har att förhålla sig till 
omvärldsläget. Men i viss mån kan kommunen påverka situationen och bör förstås göra det 
ett positivt sätt. Kommunen bör därför inom ramarna för vad lagar och regler medger införa 
ett moratorium för både solkraft och vindkraft och definitivt inte driva sådana satsningar i 
kommunal regi. 

Borås Energi och Miljö AB bör vidare ges i uppdrag att utreda hur och i vilken utsträckning 
man kan öka sin planerbara elproduktion, primärt från utbyggd småskalig vattenkraft och 
förbränning av avfall och/eller biomassa. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

Bilaga till § 101 Anmälningsärenden



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

 

 
  
Att Borås Energi och Miljö AB uppdras att utreda i vilken utsträckning som man kan 

öka sin planerbara elproduktion, samt 
  
Att Kommunfullmäktige uppmanar Kommunstyrelsen att i alla fall nyttja det 

kommunala vetot mot eventuella framtida etableringar av vindkraftsverk inom 
kommunen. 

  
 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 

 

Olle Engström (SD)  Björn Qvarnström (SD) 

Ledamot, Kommunfullmäktige Gruppledare 



2022-06-22 
Borås Stad 

Kommunfullmäktige 
Motion 

Strategi för rutnätsstaden Borås 

Under hela den förindustriella epoken strävade stadsplanerare efter ett rätvinkligt 

planmönster, där gator och kvarter bildar rutor, planen kallas därför rutnätsplan. Denna 

term innebär ett system där gator är genomgående genom hela stadsområdet och skär 

varandra i mer eller mindre räta vinklar. Några gator utgör huvudgator, vilka utformas i regel 

något bredare. Plantypen kallas även "renässansplan", men den har funnits redan under 

antiken och praktiserades vid nyplaneringen av många medeltida städer. 

I Sverige användes rutnätsplaner i stor omfattning i samband med den enorma planerings- 

och nybyggnadsverksamheten under stormaktstiden. Cirka 50 nya städer grundades och 

praktisk taget samtliga fick rutnätsplaner. 

Borås Stads stadskärna utgörs av en rutnätsstad, som vi ska värna och vårda. Vår stadskärna 

har lagom stora, slutna kvarter med trivsamma innegårdar. En god stadsstruktur har även 

mindre torgbildningar och inslag av öppna platser och gröna ytor som möjliggör trivsamma 

möten och samvaro. Detta har Borås stadskärna idag och det ska vi värna och bygga vidare 

på. 

Ett helhetsgrepp och en strategi bör arbetas fram som dels definierar var gränserna för 

rutnätsstaden utgörs samt på vilket sätt detta område skall utvecklas så att de värden som är 

berikande för staden definieras och bevaras. På detta sätt kan vi tillvarata kulturhistoriska 

aspekter och bereda vision för stadskärnans framtid. 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunfullmäktige att besluta, 

Att uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att, tillsammans med Kulturnämnden och 

Kommunstyrelsen, ta fram ett program som syftar till att bevara och vårda 

rutnätsstaden. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 101 Anmälningsärenden



2022-06-22 
Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

Återvandring

Regeringen har under 2022 uppdragit åt Migrationsverket att analysera behovet av insatser 

för att stödja återvandring och frivilligt återvändande av de ukrainska medborgare som har 

sökt skydd i Sverige. I uppdraget ingår att även ta fram förslag på vilka insatser som skulle 

kunna erbjudas. Sverigedemokraterna ser positivt på detta initiativ, då grunden med en flykt 

är att möjliggöra återvandring när skyddsbehov inte längre föreligger. Däremot är detta 

initiativ för begränsat avseende målgruppen. 

Migrationsverket erbjuder möjligheten att söka återvändarbidrag för hemresor, och det är 

vår övertygelse att många människor önskar återvända för att återförenas med familj och 

vänner.  

Mot denna bakgrund är de viktigt att information kring detta erbjudande ges, vid kontakt 

med den kommunala verksamheten. En lämplig verksamhet för detta ändamål är 

Socialtjänsten i Borås.  

För att kunna bistå medarbetaren i dessa frågor kan en återvandringshandläggare, eller 

motsvarande funktion, inrättas. Genom denna tjänst kan man möjliggöra att rätt information 

erbjuds och att stöd kan ges i återvandringsprocessen.  

Tyvärr finns de människor som inte kan eller vill identifiera sig med svenska värderingar, 

varför de är viktigt att informera samma människor om att man inte är nödgad att ha sitt 

uppehälle i Sverige. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

Att En tjänst om återvandringshandläggare, eller liknande, ska inrättas, samt 

Att Information kring återvandring, och aktuella bidrag kopplat till detta, ska 

erbjudas nyanlända, migranter och asylsökande som är i kontakt med 

Socialtjänsten i Borås. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Anders Alftberg (SD) 

Kommunalråd Ledamot, Kommunfullmäktige 

Björn Qvarnström (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Gruppledare  Ledamot, Kommunfullmäktige 

Bilaga till § 101 Anmälningsärenden



Till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22, interpellation till kommunalrådet Ylva Lengberg 
(S):  

Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar 

I november 2020 beslutade Sociala omsorgsnämnden att utnyttja den option som fanns på att 
förlänga entreprenaden på de 14 grupp- och servicebostäder som Attendo driver. Entreprenaden av 
dessa enheter förlängdes därmed till den 3 december 2024.  

Vänsterpartiet har genom hela processen varit kritisk till att dessa boenden läggs ut på 
entreprenaden. Under den förra mandatperioden – när Vänsterpartiet hade representation i 
nämnden och beslut om entreprenaden fattades – yrkade vår ledamot på att entreprenaden skulle 
avslås. I samtliga budgetbeslut under mandatperioden har vi velat ge Sociala omsorgsnämnden i 
uppdrag att förbereda för att istället driva denna verksamhet i egen regi så snart avtalen möjliggör 
för detta. Tyvärr har vår utgångspunkt inte vunnit stöd bland övriga partier. 

I ljuset av Mitt-S ”lagt kort ligger”-princip har Vänsterpartiet under mandatperioden varit en ensam 
röst mot vinster i välfärden i Borås. Detta beklagar jag. För utanför de politiska församlingarna finns 
det ett brett stöd – också bland borgerliga väljare – för att stoppa privata företags möjlighet att göra 
vinster på skattemedel avsedda för verksamheten. Vänsterpartiet behåller vår grundläggande 
uppfattning att LSS-verksamheten i Borås Stad ska bedrivas i egen regi, utan vinstintressen från 
privata företag. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till ansvarigt kommunalråd, Ylva Lengberg (S): 

1. Anser du att Sociala omsorgsnämnden när möjlighet ges bör besluta att de 14 grupp- och
servicebostäder ovan ska drivas i egen regi? Varför? Varför inte?

2. Hur följer Borås Stad upp verksamhetens kvalitet i upphandlade LSS-bostäder? Vad har dessa
uppföljningar visat?

Borås, 2022-06-21 

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 103 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Fråga Kommunfullmäktige 2022-06-22 

Fråga till ansvarigt kommunalråd: Kommer byggnation av gång- och 
cykelbana, utmed sträckan Fristad-Kvarbo, påbörjas i år? 

I åtgärdsvalsstudie för väg 42, Sjöbo–Kvarbo, (2017) går det att läsa om en delsträcka mellan 
Fristad tätort och Kvarbo sommarstad. Där står det att på denna sträcka är väg 42 smal och 
med smal vägren. På sommarhalvåret cyklar många barn och ungdomar mellan Kvarbo och 
Fristad, övriga året även till skola och fritidsaktiviteter. Utfarterna från Kvarbo sommarstad 
är smala och det är dålig sikt. Säker anslutning till närliggande busshållplats saknas. Det går 
också läsa att troligt genomförande kommer ske 2022. 

Området Kvarbo har genom åren förändrats från majoritet sommarboende till majoritet 
helårsboende. Befolkningen har också förändrats från flest pensionärer till flest barnfamiljer. 
Tjugotalet barn åker dagligen buss till skola och fritidsaktiviteter från en busshållplats som 
beskrivs som livsfarlig av de vuxna som använder den. Under många år har de boende och 
föreningsliv drivit på för att det ska finnas möjlighet att kunna cykla till skola, jobb och 
fritidsaktiviteter eller cykla till bussförbindelse på ett säkert sätt.  

Nu har snart halva 2022 passerat och jag ställer därför följande fråga till ansvarigt 
kommunalråd;  
är planerna klara så byggnation av gång- och cykelbana, utmed sträckan Fristad-Kvarbo, kan 
påbörjas i år? 

Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 103 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Till kommunfullmäktige 2022-06-22, fråga till kommunalrådet Tom Andersson (Mp): 

Handlingsplaner för klimatet 

På kommunstyrelsen den 20 juni behandlades Borås Stads klimatrapport. Klimatrapporten visar att 
utsläppen av växthusgaser från Borås Stads egen konsumtion har ökat med tio procent under 2021 – 
det kan sättas i relation till målsättningen om att minska dessa utsläpp med 16 procent. Jag vet att 
Tom Andersson, liksom jag själv, är besviken på detta magra resultat. 

I rapportens sammanfattning konstateras att klimatarbetet i praktiken inte är tillräckligt högt 
prioriterat ute bland stadens nämnder och bolag. Man kan vidare läsa om otillräcklig resurstilldelning 
och avsaknad av kraftfulla åtgärder. Vidare framgår av rapporten att enbart tio av stadens 27 
nämnder och bolagsstyrelser har antagit en handlingsplan för klimatet. Detta menar jag väcker frågor 
om Mitt-S politiska ledarskap på klimatområdet. Det är svårt att förvänta sig att staden i övrigt är i 
framkant i klimatarbetet om Mitt-S egna politiker ute i nämnderna inte tar fram handlingsplaner. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunalrådet Tom Andersson (Mp): 

- Vilka initiativ har du tagit eller kommer att ta för att få in handlingsplaner från samtliga
nämnder och bolagsstyrelser?

Borås, 2022-06-21 

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 103 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Protokollsanteckning   2022‐06‐22 
Moderaterna och Kristdemokraterna   Kommunfullmäktige 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Nr 82. Revidering av instruktion till valt ombud inför 2022 årsstämma i Viskaforshem AB 

Under ärendeberedningens gång har muntlig information lämnats löpande vilket gjort det svårt att ta 

slutlig ställning ifall ansvarsfrihet ska beviljas. Det har förts resonemang om nedskrivning av 

fastigheternas värde ska ske eller inte och i slutändan har styrelsen gått emot revisorns uppfattning.  

Vår uppfattning, baserat på både den auktoriserade revisorns ställningstagande och den omfattande 

kritik som framförts av lekmannarevisorn, är att Mitt‐S styret borde agerat på ett sådant sätt att en 

ren revisionsrapport kunnat lämnas. 

Åtminstone sedan april månad har det varit känt att bolaget lämnat in ett bokslut som inte kan 

godkännas av den auktoriserade revisorn. När nu situationen uppstått att det brådskar med att 

fastställa årsredovisningen vid årsstämma får vi uttala kritik mot hur ärendeberedningen skett. 

Mot bakgrund av att Mitt‐S‐styret inte har hanterat ärendet på sådant sätt att rättelse kan ske väljer 

vi att inte delta i dagens beslut. 

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 109 Revidering av instruktion till valt ombud inför 2022 årsstämma i Viskaforshem AB



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

2022-06-22 
11. Revidering av instruktion till valt ombud

Reviderat yrkande 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta, 

Att Fastställa reviderad instruktion till val ombud inför 2022 års årsstämma i Viskaforshem 

AB. 

Ombudet får i uppdrag att vid kommande årsstämma 2021 i Viskaforshem AB, 

- Instruera bolagsstyrelsen att revidera det inlämnade förslaget av resultat- och balansräkning,

samt inkomma med en årsredovisning som följer årsredovisningslagen och beaktar

revisorernas synpunkter.

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 

Kommunalråd 

Bilaga till § 109 Revidering av instruktion till valt ombud inför 2022 årsstämma i Viskaforshem AB



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

2022-06-22 
23. Borås Energi och Miljö AB

Utökning VA Bosnäs 

Reviderat yrkande 

Sverigedemokraterna föreslår i första hand Kommunfullmäktige besluta, 

Att Ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB för kompletterande yttrande från 

berörda fastighetsägare, med syftet att kartlägga områdets önskemål om en eventuell 

anslutning till kommunens VA-verksamhet. 

Om yrkandet om återremiss faller, föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

Att Ärendet avslås. 

Borås Energi och Miljö AB uppdras att inkomma med kompletterande information 

innan ny beredning av ärendet kan ske. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 

Kommunalråd 

Bilaga till § 121 Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs



Alternativt förslag Kristdemokraterna 
2022-06-22 Kommufullmäktige 

ÅTERREMISS 

Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 

Kommunfullmäktige beslutar 
Att ärendet återremitteras med hänvisning till att ärendet behöver kompletteras 
med en bedömning rörande hur den föreslagna bebyggelsen kan komma att 
påverka befintliga kulturvärden, hur planen tar hänsyn till kulturmiljön, samt ett 
kulturmiljöperspektiv som berör mer än bara kvarteret kring Knalletorget. 

För Kristdemokraterna 
Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 123 Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00432 3.3.6.0 

Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, 

väster om Brodalsmotet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen tecknar medfinansieringsavtal med Trafikverket för ny vägport 

under väg 40 väster om Brodalsmotet, enligt upprättat förslag. 

Ärendet i sin helhet 

År 2010 antog Kommunen en detaljplan för del av centrum, Horngäddan 8 

med flera (Brodal) som medger en vägport under Trafikverkets väg 40. 

Vägporten sammankopplar de två kommunala gatorna, Petersbergsgatan och 

Brodalsgatan. Parallellt med planarbetet tecknades en överenskommelse mellan 

Kommunen och dåvarande Vägverket. Enligt denna överenskommelse skulle 

Kommunen projektera och bygga den nya vägporten och Vägverket skulle 

bevaka åtgärder i och i anslutning till porten. Kommunen skulle stå för hela 

finansieringen. 

Kommunen arbetar med att ändra delar av Detaljplanen. Syftet med 

ändringarna är i första hand att möjliggöra byggandet av ett nytt polishus och 

ett häkte. Avsikten är också att ett gångstråk ska anläggas mellan resecentrum 

och Boråshallen genom området. I samband med ändringarna av Detaljplanen 

har Trafikverket och Kommunen kommit överens om att Trafikverket ska 

bygga vägporten och att ett nytt avtal ska tecknas som ersätter den tidigare 

överenskommelsen.  

Medfinansieringsavtalet avser byggnation av en ny vägport under väg 40, 

anläggande av en lokalgata igenom vägporten samt ett nytt högkapacitetsräcke 

på den norra sidan av väg 40. Syftet med avtalet är att reglera respektive parts 

åtagande och finansiella ansvar för åtgärderna i statlig och kommunal 

infrastruktur. Trafikverket ska ansvara för att utföra åtgärder inom den statliga 

anläggningen medan kommunen utför åtgärder inom den kommunala 

anläggningen. Avtalet innebär att kommunen åtar sig att finansiera åtgärderna 

som avtalet reglerar. Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas 

uppgå till totalt ca 52 270 000 kronor. Kostnaderna utgår även ifrån att väg 40 

ska vara öppen för trafik under byggtiden med ett öppet körfält i vardera 

riktningen. Trafikverket kommer under framtagande av bygghandling att se 

över möjligheten att stänga av väg 40 för trafik under en begränsad tid för 

lansering av porten, vilket skulle kunna medföra en lägre produktionskostnad. 

Bilaga till § 124 Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, väster om Brodalsmotet
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3.
0 

Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 
40, väster om Brodalsmotet, Borås kommun  

 
Detta avtal avser projektering och byggande av åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Borås kommun, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband 
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Detaljplanen: Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera (Brodal). 
Lagakraftvunnen 2010-06-08   
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur.  
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna i statlig och kommunal infrastruktur samt att skapa ett samarbete mellan 
Kommunen och Trafikverket, för att säkerställa att genomförandet av åtgärderna inte har 
en negativ påverkan på de omgivande trafiksystemen. 
 
Avtalet avser en ny vägport under väg 40, väster om Brodalsmotet, trafikplats nr 85, som 
ansluter till de två kommunala vägarna Petersbergsgatan och Brodalsgatan. Se plankarta, 
figur 1.  
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Figur1: Plankarta från Detaljplanen  
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 Figur 2: Översiktlig kartbild på Brodalsmotet med omgivande kommunala gator 
 
 
Motivet till att genomföra åtgärderna i detta avtal är Kommunens planerade utbyggnad 
av Detaljplanens verksamhetsområde.  
 
Bakgrund  
 
År 2010 antog Kommunen Detaljplanen som medger en vägport under väg 40.  
Detaljplanen omfattar verksamhetsområden, norr och söder om väg 40. Vägporten 
sammankopplar de två kommunala gatorna, Petersbergsgatan och Brodalsgatan.  
 
Parallellt med planarbetet tecknades en överenskommelse mellan Kommunen och 
dåvarande Vägverket. Enligt denna överenskommelse skulle Kommunen projektera och 
bygga den nya vägporten och Vägverket skulle bevaka åtgärder i och i anslutning till 
porten. Kommunen skulle stå för hela medfinansieringen. 
 
Under år 2020 och 2021 påbörjade Kommunen ändringar av Detaljplanen. Ändringarna 
omfattade den norra delen av planområdet. Syftet med ändringarna var att möjliggöra 
byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i Centrum, 
samt ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen. I samband med ändringarna av 
Detaljplanen kom Trafikverket och Kommunen överens om att Trafikverket ska bygga 
vägporten och att ett nytt avtal ska tecknas som ersätter överenskommelsen.  
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Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor för medfinansiären bedöms gälla för genomförande av åtgärden: 
 
Exploateringsmöjligheter och ett start förbättrat lokalvägnät 
Snabbare och tätare bussförbindelser, främst för regionalbusstrafik  
Anpassning av byggnationen till kommunal utveckling 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
 
PM - Analys av nytt skyddsräcke längs väg 40 inom ramen för detaljplan för 
Horngäddan 8 m fl i Borås Stad- SWECO, 2022-04-27 
 

 
§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 

samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande avseende medfinansiering av åtgärden: 
 
Överenskommelse mellan Borås stad och Vägverket avseende åtgärder inom vägområdet 
vid väg 40, Brodalsmotet, ref.nr SA 30 A 2009:18596, tecknad 2009-05-12  
 
Det nu träffade medfinansierings- och samverkansavtalet ersätter tidigare tecknad 
överenskommelse, då Trafikverket har förändrat sina krav på utförande av åtgärder i 
statlig infrastruktur. 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Kommunen kommer att äga 
och ansvara för. Objektet omfattar framtagande av bygghandling och byggnation av en ny 
vägport under väg 40 samt ett nytt högkapacitetsräcke på den norra sidan av väg 40, se 
figur 3. Omfattning och utformning kan komma att förändras under planerings-
/projekteringsskedet, varför nedan beskrivning ska betraktas som preliminär.  
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

Åtgärder i den statliga anläggningen 
 
Åtgärd 1 Bygghandling för ny vägport under väg 40 som ska ansluta till 
lokalgatorna, Petersbergsgatan och Brodalsgatan. 
 
Åtgärd 2 Byggnation av ny vägport under väg 40 som ska ansluta till 
lokalgatorna, Petersbergsgatan och Brodalsgatan. 

 
Åtgärd 3 Nytt högkapacitetsräcke på den norra sidan av väg 40, se figur 3 nedan.  
 

 
Åtgärder i den kommunala anläggningen 
 
Åtgärd 4 Anläggande av lokalgata igenom den nya vägporten samt anpassning av 
Petersbergsgatan och Brodalsgatan.  
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Figur 3 Den gröna linjen representerar det nya högkapacitetsräcket. De röda linjerna är 
befintliga broräcken.  
 
 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärderna i statlig anläggning som omfattas av detta avtal 
uppgår till ca 52 270 000 kr i prisnivå (2022 april). Kostnaderna bygger på 
erfarenhetssiffror från tidigare projekt och kalkyler i tidigt skede och är preliminära. De 
faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av t.ex. rådande 
marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede.  
 
Kostnaderna utgår även ifrån att väg 40 ska vara öppen för trafik under byggtiden med 
ett öppet körfält i vardera riktningen. Trafikverket kommer under framtagande av 
bygghandling att se över möjligheten att stänga av väg 40 för trafik under en begränsad 
tid för lansering av porten. Vid val av produktionsmetod kommer Trafikverket att göra en 
avvägning mellan kostnader för åtgärderna och samhällsekonomisk kostnader med 
anledning av förlängda restider. Detta är ett led i att säkerställa att åtgärderna utformas 
och genomförs så att avsedd funktion uppnås med högsta kostnadseffektivitet och minsta 
tänkbara påverkan på framkomligheten på väg 40. Kommunen ska informeras om vilket 
alternativ som Trafikverket väljer att gå vidare med innan upphandling av produktion. 
 
Erforderlig hänsyn ska tas till alla trafikslags framkomlighet under byggtiden med fokus 
på utryckningsfordon, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Särskilda 
ansträngningar ska göras för att möjliggöra en bibehållande av en snabb och pålitlig 
kollektivtrafik med erforderlig kapacitet.  
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Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
 
  

Nr. Åtgärder Utförare Kostnad (kr) Trafikverket  Kommunen  Summa

1 Bygghandling för den nya 

vägporten under väg 40 som 

ska ansluta till lokalgatorna, 

Petersbergsgatan och 

Brodalsgatan

Trafikverket 7 500 000 7 500 000 7 500 000

2 Produktion av ny vägport 

under väg 40 som ska ansluta 

till lokalgatorna, 

Peterbergstan och 

Brodalsgatan 

Trafikverket 42 500 000 42 500 000 42 500 000

3 Nytt högkapcitetsräcke på den 

norra sidan av väg 40

Trafikverket 2 270 000 2 270 000 2 270 000

52 270 000 52 270 000 52 270 000

4 Anläggande av lokalgata 

igenom den nya vägporten 

samt anpassning av 

Petersgatan och Brodalsgatan 

Kommunen Ingen 

uppgift 

100% 100%

Finansiär

Åtgärder i den statliga anläggningen (Trafikverket)

SUMMA

Åtgärder i Kommunal anläggning

 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt ca  
52 270 000 kr i prisnivå (2022 april). 
 

Kommunen ska i och med rekvisition (se vidare §9) betala de faktiska kostnaderna, det 

vill säga medfinansieringen, för åtgärd 1-3. 

 

Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal. 

 

Grundutförande och tillägg 
 
Åtgärderna 1, 2 och 3 utgör tilläggsåtgärder och beräknas uppgå till totalt 52 270 000 kr. 
Motivet för medfinansiering av åtgärderna är att de är en förutsättning för 
genomförande av Detaljplanen i dess helhet, en lokal nytta.  
   
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärderna i sin helhet. Detta då 
åtgärderna i sig är föranledd av kommunal exploatering. 
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett 
tillägg till den statliga anläggningen och som således innebär merkostnader. 
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§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 
5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida 

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av vägporten. 
4. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med Västtrafik 
5. Trafikverket ansvarar för att den nya anläggningen införs i NVDB och 

Väghållarportalen, se även under Framtida väghållaransvar nedan. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra åtgärd 4 som inte ingår i det statliga 

åtagandet och som omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärd 4. 
3. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av detaljplaner 

för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal. 
4. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 
5. Kommunen blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida 

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av åtgärd 4.  
6. Kommunen ska samråda med och informera Trafikverket under den byggnation 

som pågår i anslutning till statlig anläggning. 
7. Kommunen ansvarar för godtagbar framkomlighet på aktuell sträcka under 

byggtiden 
8. Kommunen tillhandahåller det arbetsområde utanför vägområdet som erfordras för 

genomförande av åtgärd 1-3.  
 

Framtida väghållaransvar  
Parterna ska genom att träffa en ny överenskommelse om detaljerade 
väghållningsgränser revidera ritning (RV40,Delen inom Borås väghållningsområde 
GRV40B05). Trafikverket ombesörjer att överenskommelse och ritning införs i 
Väghållarportalen.  

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om bedömd kostnad för åtgärd 1-3 vid något tillfälle innan produktion av åtgärderna 
påbörjats överstiger 30 % av bedömd totalkostnad enligt §6, när hänsyn tagits till 
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar, ska Kommunen 
bjudas in till ekonomisk genomgång innan kontraktsskrivning för produktion sker. 
 
Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står Kommunen för de kostnader 
som dittills nedlagts. 
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§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera Kommunen för upparbetade kostnader för 
åtgärderna 1, 2 och 3.  
 
Till rekvisition ska bifogas ett underlag i form av ett utdrag från Trafikverkets 
ekonomisystem. 
 
Rekvirering adresseras till: 
Borås stad  
Fakturaservice  
Box 907  
501 10 Borås  
 
Rekvisitioner markeras med ”Referens YY03MM”. 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning.  
 

§11 Tidplan  

Planerad byggstart är hösten 2023 och byggnationen förväntas pågå fram till vintern 
2024. 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av att båda parter undertecknat avtalet senast 2022-09-30. 
 
Om avtalet upphör att gälla svarar Kommunen för eventuella upparbetade kostnader för 
samtliga åtgärder. Om åtgärderna inte påbörjas innan 2027-12-31 så upphör avtalet gälla 
och nytt avtal ska tecknas.  

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Jörgen Einarsson Ulf Olsson  
Regional direktör Kommunstyrelsens ordförande 
Trafikverket Region Väst  Borås kommun 
 

 _________________________ 
 Ort och datum 
 
 
 _________________________ 
 Elisabeth Eickhoff  
 Mark-och exploateringschef  
 Borås kommun 
 

    

 

 
 
 
 
 

 





Den gröna linjen representerar det nya högkapacitetsräcket. De röda linjerna är befintliga broräcken. 
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