
2022-10-17 

Protokollsanteckning 

Kc1 - Svar på initiativärende: Mildra effekterna av kostnadshöjningar 
och inflation 

Under dagens kommunstyrelsesammanträde har rubricerat ärende behandlats. 

I vårt initiativ ärende föreslår vi att partierna i kommunfullmäktige samlas och tillsammans tar fram 
åtgärder för att mildra effekterna av de tuffa tider som väntar. Frågor som är angelägna diskutera 
och komma överens om är åtgärder för oförändrad kommunalskatt kommande mandatperiod, 
stödpaket till föreningar likt under pandemin, fredad välfärd och att hålla uppe investeringsnivån. 
Dessutom föreslår vi en extra översyn av konsekvenser av planerade taxehöjningar, att snabbt ta 
fram plan för energisänkande åtgärder i kommunen och aktivt bistå invånare och företag med hjälp 
samt rådgivning för att sänka elförbrukning. 

I det svar som lämnats hänvisas det till muntlig information under ett stängt möte. Tyvärr redovisas 
inte någon skriftlig information om vilka åtgärder som är vidtagna. Vi kan ändå konstatera att  

- kommunalskatten föreslås vara oförändrad.
- arbete med plan för energisänkande åtgärder påbörjats.
- nämndernas verksamhet värnas genom att inte påföras ytterligare hyresökningar p g a höjda

elpriser utöver tidigare aviserade.
- eventuella stödinsatser till föreningslivet p  g a ökade elkostnader är uppe för diskussion i

ansvarig nämnd.

Ovanstående information hade kunnat delges kommuninvånarna i svar på initiativärende. 

Moderaterna i Kommunstyrelsen 

Annette Carlson 
Marie Jöreteg 
Hasse Ikävalko 
Björn-Ola Kronander 

Bilaga till § 404 Svar på initiativärende: Mildra effekterna av kostnadshöjningar och inflation
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00190 3.7.2.25 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna 

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

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

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

Bilaga till § 410 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022
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I rapporten som läggs fram till Kommunfullmäktige framgår det att det råder 
brist på boendeplatser för 9 § LSS och 1 § SoL. För att ta tag i den platsbrist 
som nu rådet i Borås förslås att samla presidierna i Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen för att de ska 
redogöra för boendesituation och hur de planerar att åtgärda bristen på boende.                 

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

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

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

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

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

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 
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För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period. 

 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 juni 2022 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 juni 2022 

Samverkan 
Ingen samverkan 

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

 

 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Borås 
2022-11-07 

Kommunstyrelsen 
SP2  Granskningsyttrande 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till kommunstyrelsen förslag men vill understryka vikten 

av att tillämpa en försiktighetsprincip gällande de yngre barnens närhet till de betydligt äldre 

barnen. 10-åringar som rutinmässigt exponeras för barn i övre tonåren utgör exempelvis en 

potentiell riskfaktor som bör adresseras.  

För att förebygga mobbning och andra influenser som kan påverka barn i en negativ riktning bör 

man därför beakta behovet av fredade skolgårdsutrymmen. Detta gäller i synnerhet 

grundsärskolan där det finns ett additionellt behov av vuxennärvaro och sinnesro. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 417 Granskningsyttrande för detaljplan för Erikslund, Del av Lundby 1:1, Erikslundskolan
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2022-11-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00349 3.1.1.1 

Yttrande planbesked detaljplan för Gånghester, 

Slätthult 16:5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till planbesked för Gånghester, Slätthult 

16:5.  

Sammanfattning  

Exploatören ansöker om att få till cirka 30 villatomter. 

Gånghester är en populär ort och det kan finnas ett behov för mer bostäder i 

orten. Det vore önskvärd att det undersöks mer översiktligt gällande Gånghesters 

utveckling.  

Då riksdagen ställt sig bakom trafikutskottets motion om att avslå förslagen på 

dragning av ny järnväg utgör dessa inget hinder för nybyggnationen av hem för 

Boråsare.  

Ärendet i sin helhet 

Exploatören ansöker om att få till cirka 30 villatomter. Gånghester är en populär 
ort och det kan finnas ett behov för mer bostäder i orten. Därför ser vi positivt på 
exploatörens ansökan om att få till ca 30 villatomter. Det vore önskvärt att det 
undersöks mer översiktligt gällande Gånghesters utveckling. I Översiktsplanen 
(ÖP) pekas utvecklingsstråken mot de fyra serviceorterna ut som lämpliga för fler 
bostäder och Gånghester befinner sig i stråket mot Dalsjöfors vilket innebär att en 
utveckling av Gånghester går i linje med ÖP. Området för ansökan är utpekad som 
landsbygd i ÖP där mindre bostadsområden kan prövas. Däremot befinner sig det 
aktuella området på södra sidan av Djupedalsvägen medan ortens huvudsakliga 
bebyggelse är lokaliserad norr om vägen. Ett övergripande arbete för Gånghester i 
form av exempelvis ett planprogram skulle kunna utreda riktningen för 
Gånghesters utveckling och om det är lämpligt att bebygga södra sidan av 
Djupedalsvägen där det aktuella området är lokaliserat.  

Vid ett eventuellt framtida arbete kommer angöringen till området att vara en viktig 
fråga. Områdets stora höjdskillnader och branta terräng gör att vägdragningen till 
området blir en komplex fråga och att andra fastigheter kommer behöva 
ianspråktas. Dels ska biltrafiken lösas på ett fungerande sätt och utöver detta kan 
det behövas kompletterande gång- och cykelvägar för att få en genare väg till 
centrala Gånghester, idrottsplatsen och mot Målsryd.  
Om området blir aktuellt att planlägga i framtiden så kan det vara bra att utöka 

planområdet för att ta med ytterligare fastigheter, dels fastigheter som är bebyggda 

med verksamheter men också oexploaterade fastigheter där bostäder kan vara 

intressant. Strax öster om området har det tidigare nekats ansökningar om 

Bilaga till § 419 Yttrande planbesked detaljplan för Gånghester, Slätthult 16:5
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förhandsbesked som eventuellt skulle kunna ingå i en större planläggning. Vid en 

eventuell planläggning finns behov av att utreda geoteknik, dagvatten, naturvärden, 

eventuellt arkeologi samt buller. Störningar från närliggande verksamheter bör 

också utredas. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan Slätthult 16_5.pdf

2. Beskrivning detaljplan Slätthult 16_5.pdf

3. Slätthult 16_5 planutkast 1.pdf

4. Översiktskarta Gånghester område.pdf

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD),
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD), 
Ledamot i kommunstyrelsen 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00218 3.1.1.1 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Yttrande planbesked detaljplan för Gingri- Äspered 1:8 
(Ryttarlunden) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för Gingri- Äspered 
1:8. 

Sammanfattning 
Exploatören ansöker om att få bygga totalt 104 enbostadshus och två mindre 
radhusområden.  

Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott 
vardagsliv. Landsbygden är beroende av nya bostäder för att lokala funktioner 
ska vara tillgängliga och utvecklas. Samtidigt behövs kloka avvägningar för att 
bostadsutvecklingen på landsbygden ska kunna förenas med en resurseffektiv 
markanvändning och hänsyn till andra allmänna intressen. 

Förslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan eftersom det strider mot 
principen om förtätning, vilket innebär att staden ska växa inifrån för att mark 
och infrastruktur ska utnyttjas optimalt.  

Området skulle bli beroende av Hybergsvägen för service och utsikterna för att 
få till en säker väg för oskyddade trafikanter bedöms av Trafikverket som låg. 
Kommunstyrelsen menar att trafiksituationen behöver studeras under en 
planprocess. Borås Stad ska föra dialog med Trafikverket om hur 
trafiksäkerheten på Hybergsvägen kan förbättras. 

Ärendet i sin helhet 
Exploatören ansöker om att få bygga totalt 114 enbostadshus och två mindre 
radhusområden.  
Förslaget är inte förenligt med gällande översiktsplan eftersom det strider mot 
principen om förtätning, vilket innebär att staden ska växa inifrån för att mark 
och infrastruktur ska utnyttjas optimalt.  

Enligt Utbyggnadsstrategin – mer stad längs Viskan ska bebyggelse prioriteras 
inom de utpekade utvecklingsområdena och i anslutning till de urbana stråken. 

Bilaga till § 420 Yttrande planbesked detaljplan för Gingri- Äspered 1:8 (Ryttarlunden)
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Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott 
vardagsliv. Landsbygden är beroende av nya bostäder för att lokala funktioner 
ska vara tillgängliga och utvecklas. Samtidigt behövs kloka avvägningar för att 
bostadsutvecklingen på landsbygden ska kunna förenas med en resurseffektiv 
markanvändning och hänsyn till andra allmänna intressen. 
 
Trafikverket har 2021 beslutat att pausa vidare arbete väg 1795, Hybergsvägen. 
Området skulle bli beroende av Hybergsvägen för service och utsikterna för att 
få till en säker väg för oskyddade trafikanter i närtid bedöms av Trafikverket 
som låg. Trafikverket ansvarar för Hybergsvägen som i nuläget är mycket 
trafikerad och byggnation är kan därför inte bli aktuell förrän trafiksituationen 
garanterar säkerhet för oskyddade trafikanter till och från ny bebyggelse.  

 

 

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om planbesked Gingri-Äspered 1;8 (Sidor från 
SKM_C300i22022309510.pdf) 
2. Skisser.pdf 

 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 
 

 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Datum 

2022-11-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00218 3.1.1.1 

Yttrande planbesked detaljplan för Gingri- Äspered 1:8 

(Ryttarlunden) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för Gingri- Äspered 

1:8. 

Sammanfattning 

Exploatören ansöker om att få bygga totalt 104 enbostadshus och två mindre 
radhusområden.  

Området skulle bli beroende av Hybergsvägen för service och utsikterna för att 

få till en säker väg för oskyddade trafikanter bedöms av Trafikverket som låg. 

Mot denna bakgrund bedömer Kommunstyrelsen att Trafikverket bör 

kontaktas och erbjudas en aktiv part vid framtagandet av planen, för att 

tillgodose nödvändiga förändringar i områdets infrastruktur. 

Ärendet i sin helhet 

Exploatören ansöker om att få bygga totalt 114 enbostadshus och två mindre 
radhusområden.  

Trafikverket har 2021 beslutat att pausa vidare arbete med planen. Området 

skulle bli beroende av Hybergsvägen för service och utsikterna för att få till en 

säker väg för oskyddade trafikanter bedöms av Trafikverket som låg. 

Trafikverket ansvarar för Hybergsvägen som i nuläget är mycket trafikerad och 

byggnation är inte aktuellt förrän trafiksituationen garanterar säkerhet för 

ytterligare bebyggelse.  

Mot denna bakgrund bedömer Kommunstyrelsen att Trafikverket bör 

kontaktas och erbjudas en aktiv part vid framtagandet av planen, för att 

tillgodose nödvändiga förändringar i områdets infrastruktur. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked Gingri-Äspered 1;8 (Sidor från

SKM_C300i22022309510.pdf)

2. Skisser.pdf

Bilaga till § 420 Yttrande planbesked detaljplan för Gingri - Äspered 1:8 (Ryttarlunden)
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

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

2022-11-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00311 3.1.1.1 

Yttrande planbesked detaljplan för Råddehult 1:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för Råddehult 1:1 

Sammanfattning 

Exploatören ansöker om att få bygga totalt 17 enbostadshus på fastigheten 

Råddehult 1:1. 

De tekniska förutsättningarna gällande VA är ogynnsamma och riskerar att orsaka 

omfattande kostnader för kommunen. Möjligheter att utveckla området i samklang 

med eventuell utveckling i på andra sidan kommungränsen inom Bollebygds 

kommun, bedöms som låg. Kommunstyrelsen bedömer därför att man i 

planarbetet därför särskilt bör undersöka möjligheten till enskilt VA, vilket kan 

med fördel hanteras genom samfällighet eller liknande lösning. 

Bostäder, eventuell utökning av industrimark och ett trafikmot konkurrerar i 

området. Området behöver ses över i ett större perspektiv. 

Ärendet i sin helhet 

Exploatören ansöker om att få bygga totalt 17 enbostadshus på fastigheten 

Råddehult 1:1. 

De tekniska förutsättningarna gällande VA är ogynnsamma och riskerar att orsaka 
omfattande kostnader för kommunen. Kommunstyrelsen bedömer därför att man i 
planarbetet därför särskilt bör undersöka möjligheten till enskilt VA, vilket kan 
med fördel hanteras genom samfällighet eller liknande lösning. 

Enligt utbyggnadsstrategin – mer stad längs Viskan, ska bebyggelse prioriteras 
inom de utpekade utvecklingsområdena och i anslutning till de urbana stråken. 

Möjligheter att utveckla området i samklang med eventuell utveckling i på andra 
sidan kommungränsen inom Bollebygds kommun, bedöms också som låg, 
eftersom det bland annat är svårt med avlopp, samt att Bollebygds översiktsplan 
inte påskyndar en sådan utveckling.  

Bostäder, eventuell utökning av industrimark och ett trafikmot konkurrerar i 

området. Området behöver ses över i ett större perspektiv. 

Bilaga till § 422 Yttrande planbesked detaljplan för Råddehult 1:1
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Beslutsunderlag 

1. A4_ansökan_Råddehult.pdf 

2. Ansökan om planbesked Råddehult 1:1 (SKM_C300i22032315050.pdf) 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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