
Moderaterna och Kristdemokraterna 2022-08-22 
Kommunstyrelsen 

PROTOKOLLSANTECKNING 

KC2 – Budget 2023 Kommunfullmäktige 

Moderaterna och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet gällande Budget 2023 för 
Kommunfullmäktige. Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna har varit med i beredning för 
ärendet och kan därmed inte ta beslut i ärendet. Våra partierna återkommer istället i 2023:2 
budget. 

För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna Kristdemokraterna 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
Martin Nilsson Hans Gustafsson  
Hasse Ikävalko  
Lars- Gunnar Comén  

Bilaga till § 303 Budget 2023 Kommunfullmäktige 



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-22: 

KC2: Budget 2023 Kommunfullmäktige 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet om budget 2023:1 för Kommunfullmäktige. Vi har inte 
deltagit i beredningen av ärendet och kommer i budgetprocessen ta fram ett eget budgetförslag med 
såväl ekonomiska ramar och uppdrag till Kommunfullmäktige. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

Bilaga till § 303 Budget 2023 Kommunfullmäktige 



Borås 
2022-08-22 

Kommunstyrelsen 
KC2/KC5 Budget 2023 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna väljer att avstå från att delta vid beslut. Detta ställningstagande bygger dels 

på att vi, likt tidigare år, avser lämna ett alternativt budgetförslag, dels tilläggsyrkanden till 

Kommunfullmäktige. 

Vi noterar även att oppositionen, ännu ett år, inte har fått vara med vid framställandet av budget 

till Kommunstyrelsen. Förslaget kan därför inte betraktas som berett av Kommunstyrelsen som 

organ, utan ska ses som budgetförslag från den styrande konstellationen. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 303 Budget 2023 Kommunfullmäktige 



Moderaterna och Kristdemokraterna 2022-08-22 
Kommunstyrelsen 

PROTOKOLLSANTECKNING 

KC5 – Budget 2023 Kommunfullmäktige 

Moderaterna och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet gällande Budget 2023 för 
Kommunstyrelsen. Varken Moderaterna eller Kristdemokraterna har varit med i beredning för 
ärendet och kan därmed inte ta beslut i ärendet. Partierna återkommer istället i 2023:2 budget. 

För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna Kristdemokraterna 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
Martin Nilsson Hans Gustafsson  
Hasse Ikävalko  
Lars- Gunnar Comén  

Bilaga till § 306 Budget 2023 Kommunstyrelsen



Moderaterna och Kristdemokraterna  2022-08-22 
Kommunstyrelsen 

 

 



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-08-22: 

KC5: Budget 2023 Kommunstyrelsen 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet om budget 2023:1 för Kommunstyrelsen. Vi har inte 
deltagit i beredningen av ärendet och kommer i budgetprocessen ta fram ett eget budgetförslag med 
såväl ekonomiska ramar och uppdrag till Kommunstyrelsen. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

Bilaga till § 306 Budget 2023 Kommunstyrelsen



Borås 
2022-08-22 

Kommunstyrelsen 
KC2/KC5 Budget 2023 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna väljer att avstå från att delta vid beslut. Detta ställningstagande bygger dels 

på att vi, likt tidigare år, avser lämna ett alternativt budgetförslag, dels tilläggsyrkanden till 

Kommunfullmäktige. 

Vi noterar även att oppositionen, ännu ett år, inte har fått vara med vid framställandet av budget 

till Kommunstyrelsen. Förslaget kan därför inte betraktas som berett av Kommunstyrelsen som 

organ, utan ska ses som budgetförslag från den styrande konstellationen. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 306 Budget 2023 Kommunstyrelsen



Borås 
2022-08-22 

Initiativärende 

Minska elbehovet 

Till följd av energiöverenskommelsen 2016, där fem av riksdagens åtta partier ingick en 

överenskommelse om långsiktig inriktning för svensk energipolitik med målet om hundra procent 

förnybar elproduktion 2040, så har regeringen sedan dessa verkat för att avveckla kärnkraften i 

Sverige. Resultatet av detta, med andra faktorer, är att elpriserna har stigit väldigt mycket.   

Borås Stad har sedan länge, likaså energimyndigheten med flera, uppmanat privatpersoner att 

reducera sitt behov av elektricitet. Detta har bland annat skett med målet om ett mer hållbart 

samhälle. Däremot bidrar de höga elpriserna även till att varje part bör se över sin elförbrukning. 

Sverigedemokraterna anser att detta även ska gälla Borås Stad. Med reservation för att effekten 

blir marginell genom enskilda insatser, kan man hoppas på att ett mindre behov av elektricitet 

från Borås Stad kan medverka till att pressa tillbaka elpriserna på marknaden. Fast med fler 

aktörer kommer effekten att bli mer märkbar. 

Vi vill mot denna bakgrund uppmana stadsdirektören att, tillsammans med samtliga 

förvaltningschefer och kommunala bolagsledningar, se över vilka åtgärder som man kan vidta för 

att minska behovet av elektricitet i stadens verksamheter, särskilt när elpriserna är som högst – 

utan att detta påverkar kommunens nödvändiga verksamheter. 

Sverigedemokraterna föreslår Kommunstyrelsen besluta, 

Att Stadsdirektören uppdras att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 

kommunens elförbrukning. 

För Sverigedemokraterna, 

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

Bilaga till § 310 Initiativärende: Minska elbehovet



Moderaterna och Kristdemokraterna 2022-08-22 
Kommunstyrelsen 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning. 

Sammanfattning 
Borås Stad deltar vartannat år i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Totalt 
deltar 270 kommuner. Borås Stad deltog senast hösten 2021. 

Syftet med KKiK är att på en övergripande nivå beskriva kommunens kvalitet i 
jämförelse med andra kommuner. Kommunens Kvalitet i Korthet, redovisar 
och jämför ett 40-tal nyckeltal inom tre olika områden; Barn och unga, Stöd 
och omsorg, Samhälle och miljö 

Resultaten för Borås Stad varierar inom och mellan områdena. Borås Stads 
resultat ligger generellt i nivå med genomsnittet bland Sveriges kommuner men 
det finns nyckeltal där Borås har betydligt bättre och sämre resultat än 
genomsnittet. I Borås har andelen elever i årskurs nio som blir godkända i idrott 
och hälsa ökat, dock har Borås sämre resultat än genomsnittet i Sverige. 
Andelen gymnasieelever som tar examen efter fyra har minskat sedan 
föregående mätning, samtidigt har Borås bättre resultat än genomsnittet i riket. 

Borås Stads brukare ger höga betyg på kvaliteten på särskilda boenden och 
Borås resultat ligger högre än genomsnittet i Sverige. Borås Stad har också höga 
betyg gällande bemötande och resultateten ligger betydligt högre än 
genomsnittet i Sverige. Även företagarnas helhetsbedömning av servicen i 
myndighetsutövningen skattas högre i Borås än genomsnittet i Sverige och har 
ökat sedan föregående mätning. 

Trots att Borås Stad under en lång tid har arbetat med att växla bidrag mot jobb 
konstaterar Kommunstyrelsen att det finns ett utvecklingsarbete att göra för att 
få fler som deltar i arbetsmarknadsinsatser i varaktig anställning. Där ligger 
Borås Stad väsentligt lägre än kommungenomsnittet, Se bilaga sida 2. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad deltar vartannat år i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet 
(KKiK) som genomförs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet med 
undersökningen är att på en övergripande nivå beskriva kommunens kvalitet i 
jämförelse med andra kommuner. Totalt deltar 270 kommuner. Senaste gången 
Borås Stad deltog var hösten 2021. 

Undersökningens innehåll 
Statistiken som används i KKiK hämtas dels från Sveriges officiella statistik, 
dels från egna mätningar inom ramen för arbetet med KKiK. Totalt handlar det 
om ett 40-tal olika nyckeltal som utvecklas kontinuerligt i delaktighet med 

Bilaga till § 313 Kommunens Kvalitet i Korthet 2021



 
   

 

  

kommuner. Nya nyckeltal har tillkommit och nyckeltal som inte längre känns 
aktuella har tagits bort sedan föregående tillfälle som Borås Stad deltog. Därför 
varierar jämförelser med tidigare års resultat.  

Kommunens Kvalitet i Korthet, redovisar och jämför resultat inom tre olika 
områden: 

• Barn och unga 
• Stöd och omsorg 
• Samhälle och miljö 

Resultat 
Resultaten för Borås Stad varierar inom och mellan områdena. Borås Stads 
resultat ligger generellt i nivå med genomsnittet bland Sveriges kommuner men 
det finns nyckeltal där Borås har betydligt bättre och sämre resultat än 
genomsnittet. Här redovisas ett urval av Borås Stads resultat inom respektive 
område. Resultaten avser de tre senaste mätningarna 2017, 2019 och 2021. 
Jämförelser görs med tidigare års resultat för Borås när dessa finns. Om resultat 
saknas för något år så har nyckeltalet tillkommit senare. I 2021-års resultat görs 
jämförelser med genomsnittet bland Sveriges kommuner.  

Hela resultatet för Borås stad finns i bilaga. 

 

 

Barn och unga (kommunala skolor) 

Nyckeltal 

Borås 

2017 

Borås 

2019 

Borås 

2021 

Alla kommuner 

2021 
Andelen elever i årskurs 9 
som har godkänt i idrott 
och hälsa (%) 

 87 89 92 

Andelen elever i åk 9 som 
är behöriga till 
yrkesprogram (%) 

78 80 81 83 

Andelen gymnasieelever 
med examen inom 4 år 
(%) 

74 78 74 64 

Andelen gymnasieelever 
med indraget studiestöd 
pga. ogiltig frånvaro (%) 

 16 13 7 

 

Ur ett folkhälsoperspektiv kan betyg i idrott och hälsa sättas i relation till 
exempelvis kunskapsresultat och hälsoaspekter. I Borås Stad har andelen med 
elever som fått betyget lägst E i idrott och hälsa ökat sedan föregående 
mätning. Det är ingen märkbar skillnad mellan tjejer och killar, däremot skiljer 



 
   

 

  

sig resultaten avsevärt mellan skolor med en variation från 63 till 98 procent. 
Borås resultat ligger lägre än genomsnittet bland Sveriges kommuner.  

Elevernas behörighet till yrkesprogram har ökat sedan 2017. Dock har Borås 
lägre resultat än genomsnittet i Sverige. Resultaten mellan Borås skolor varierar 
från 64 till 95 procent och det är något fler behöriga tjejer än killar. 

Andelen gymnasieelever som tar examen inom fyra år har minskat sedan 
föregående mätning, dock ligger resultatet över genomsnittet i Sverige. 
Resultaten mellan skolorna varierar från 71-100 procent och det är fler tjejer än 
killar som fullföljer sin utbildning.  

I Borås har andelen gymnasieelever med upprepad frånvaro utan giltig 
anledning minskat sedan föregående mätning. Dock är det betydligt högre andel 
gymnasieelever i Borås som har ogiltig frånvaro än genomsnittet i Sverige. Det 
är fler killar än tjejer som får sitt studiestöd indraget på grund av ogiltig 
frånvaro.  

Stöd och omsorg 

Nyckeltal 

Borås 

2017 

Borås 

2019 

Borås 

2021 

Alla kommuner 

2021 
Andelen vuxna, 18 år och 
äldre, som inte återkommit till 
försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd (%) 

 85 80 78 

Andelen brukare som trivs på 
sitt LSS-boende (%) 

87 77 87 81 

Kvalitetsaspekter i särskilt 
boende, andel av maxpoäng 
(%) 

  84 51 

 

Målet med försörjningsstöd är att det ska vara tillfälligt och ett önskat resultat är 
att personer med försörjningsstöd kommer ut i egen försörjning. I Borås Stad 
var det 2021 fler vuxna personer som återkom till försörjningsstöd inom ett år 
efter avslutad insats hos socialtjänsten än föregående mätning. Resultatet skiljer 
sig bland kvinnor och män, det är fler män än kvinnor som återkommer till 
försörjningsstöd ett år efter avslutat stöd. Borås har bättre resultat än 
genomsnittet i Sverige. 

Borås Stads nämnder deltar regelbundet i nationella brukarundersökningar som 
SKR och Socialstyrelsen erbjuder. Styrkan med brukarundersökningar är att 
kommunen får en uppfattning om vad brukarna tycker om olika verksamheter. 
Trivseln bland kommunens brukare som lever i gruppbostäder har ökat sedan 
föregående mätning och ligger högre än genomsnittet bland Sveriges 
kommuner. I Borås Stad är det fler män än kvinnor som trivs på sitt LSS-
boende.  

Borås Stads brukare ger höga betyg på kvaliteten på särskilda boenden. 
Kvalitetsaspekterna utgår från om brukarna erbjuds daglig utevistelse och minst 



 
   

 

  

två gemensamma aktiviteter om dagen på vardagar, minst en aktivitet på helgen, 
att de ges möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, att de kan påverka tv-
kanaler utöver basutbud. Samtliga kvalitetsaspekter förutom påverkan på tv-
kanaler fick ett värde mellan 97-100, där 100 är max. Borås Stad får betydligt 
högre betyg på kvaliteten av sina brukare än genomsnittet bland Sveriges 
kommuner.  

Samhälle och miljö 

Nyckeltal 

Borås 

2017 

Borås 

2019 

Borås 

2021 

Alla kommuner 

2021 
Gott bemötande vid kontakt 
med tjänsteperson i 
kommunen (%) 

  90 81 

Andel som är nöjda med 
skötseln av kommunens 
utomhusmiljöer (%) 

  73 71 

Företagarnas 
helhetsbedömning av servicen 
i myndighetsutövningen (skala 
1-100) 

66 71 77 74 

 
Borås Stad ska möta boråsarnas och företagarnas önskan om hög kvalitet på 
service. Borås Stad arbetar målmedvetet med att utveckla kvaliteten i de tjänster 
och den service som kommunen erbjuder. 

Ett sätt att mäta kvaliteten på Borås Stads service är att fråga boråsare hur de 
upplevt bemötandet vid den senaste kontakten med kommunen. I tidigare års 
mätningar har frågan ställts på ett annat sätt varför det inte är helt jämförbart 
med tidigare års resultat. Däremot går det att utläsa att kommunen förbättrade 
sitt bemötande till boråsarna mellan 2017 till 2019, dock var resultaten sämre än 
genomsnittet i Sverige. Bemötandet gentemot boråsarna har fortsatt förbättrats 
och senaste mätningen hade Borås Stad betydligt bättre resultat än genomsnittet 
i Sverige. 

Skötseln av kommunens utomhusmiljöer är ett nytt nyckeltal sedan 2021. En 
hög andel av boråsarna är nöjda med skötseln av kommunens utomhusmiljöer. 
Kvinnor är något mindre nöjda än män. Något fler invånare är nöjda med 
skötseln av utomhusmiljöer i Borås är genomsnittet bland Sveriges kommuner. 

Etablerade företag i Borås ger höga betyg till kommunens service. 2021 års 
resultat visar att företagens nöjdindex har ökat sedan tidigare mätningar och 
Borås Stad får bättre betyg av företag än genomsnittet bland Sveriges 
kommuner. 

 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga KKiK resultat 



 
   

 

  

 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden  
2. Fritids- och folkhälsonämnden  
3. Förskolenämnden  
4. Grundskolenämnden  
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  
7. Kulturnämnden  
8. Lokalförsörjningsnämnden  
9. Miljö- och konsumentnämnden 
10. Samhällsbyggnadsnämnden  
11. Servicenämnden  
12. Sociala omsorgsnämnden  
13. Stadsrevisionen  
14. Tekniska nämnden  
15. Vård- och äldrenämnden  
16. Överförmyndarnämnden  
17. BoråsBorås TME AB 
18. Borås Energi och Miljö AB 
19. Borås Elnät AB  
20. Borås Parkerings AB  
21. Borås Djurpark AB  
22. AB Bostäder i Borås  
23. Fristadbostäder AB  
24. Viskaforshem AB  
25. Sandhultsbostäder  
26. Toarpshus  

 
 
För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
Martin Nilsson  Hans Gustafsson  
Hasse Ikävalko  
Lars- Gunnar Comén  

 
 

 
 



Moderaterna och Kristdemokraterna 2022-08-22 
Kommunstyrelsen 

PROTOKOLLSANTECKNING 

SP5 – Remissyttrande över Borås Stads miljöprogram 

Moderaterna och Kristdemokraterna avstår från att delta i beslutet gällande Remissyttrandet över 
Borås Stads Miljöprogram. Både Moderaterna eller Kristdemokraterna avser att yttra sig gällande 
ärendet från respektive parti och hänvisar därmed till de enskilda yttrandena från partierna. 

För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna Kristdemokraterna 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
Martin Nilsson Hans Gustafsson  
Hasse Ikävalko  
Lars- Gunnar Comén  

Bilaga till § 336 Remissyttrande över Borås Stads Miljöprogram
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