
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen  
den 25 april kl 13.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Ärenden
1  Upprop

2  Allmänhetens frågestund

3  Val av justerande ledamöter

4  Anmälningsärenden

5  Inkomna interpellationer och enkla frågor

6  Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (separat bilaga) 

7  Svar på enkla frågor

8  Revisionsberättelse och redogörelse för 2018 års granskning (separat bilaga)

9  Årsredovisning 2018 (separat bilaga)

10  Ärenden som behandlas i samband med årsredovisningen 2018

 1 Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan.  
  Dnr 2018-00875, 3.5.1.0 (bil)

 2. Översyn av akutboende  
  Dnr 2018-00665, 3.7.1.0 (bil)

 3.  Interreligiöst råd i Borås Stad (Budgetuppdrag 2018) 
  Dnr 2018-00576, 1.1.2.25 (bil)

 4. Initiativärende: Sommarlovskort 2019 
  Dnr 2019-00209, 1.2.4.0 (bil) 

11  Personalekonomisk redovisning 2018 (separat bilaga)

12  Viskaforshem; Nybyggnation Rydboholm 1:467 (Nr 31)  

13  Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut   
kvartal 4 år 2018 (Nr 32) 

14  Partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås (Nr 33) 

15  Svar på motion av Anders Österberg (S): Mindre partiklar och fler  
levande människor - det är rätt bra. (Nr 34) 

16  Svar på motion av Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och  
Falco Güldenpfennig (KD): Motion: Ett gemensamt bostadsbolag med bättre  
möjligheter. (Nr 35) 



17  Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):  Motion: Året om på Almenäs! (Nr 36)  

18  Svar på motion av Anna Christensen (M): Borås som cykelstad (Nr 37) 

19  Svar på motion av Pirita Isegran (M) Ta fram ett lokalt trafikhinder! (Nr 38) 

20  Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V):  
Stimulera boråsare att cykla (Nr 39) 

21  Svar på motion av Annette Carlson (M),  
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och  
Falco Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för linbana i Borås! (Nr 40) 

22   Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L).  
Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet (Nr 41) 

23  Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd idrott (Nr 42) 

24  Svar på motion från Marie Fridén (M). Tillgänglig fritid (Nr 43) 

25  Svar på motion av Alexander Andersson (c) och Maj-Britt Eckerström (c):  
Maten i kommunal verksamhet. (Nr 44) 

26  Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette Carlson (M)  
Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret (Nr 45)  
 

Per-Olof Höög     Carl Morberg 
Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare
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Nr 31
Viskaforshem; Nybyggnation Rydboholm 1:467
2019-04-08 Dnr KS 2019-00232 1.3.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00232 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Viskaforshem; Nybyggnation Rydboholm 1:467 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Viskaforshem AB: s nybyggnation av 13 markbostäder på tomten Rydboholm 
1:467 i Viskafors, till en budgeterad investeringsutgift om cirka 55 miljoner 
kronor, godkänns. Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens 
affärsmässighet, detta åvilar bolaget.        

            

Sammanfattning  
Viskaforshem AB avser att uppföra 13 markbostäder på Källsprångsvägen; 
tomten Rydboholm 1:467 i Viskafors, för vilket bolaget erhållit bygglov. 
Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 19 februari 2019, och 
skrivelse har inkommit till kommunen den 27 december 2018 och den 20 
februari 2019. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige 
möjlighet att ta ställning till investeringen.   
 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka 
inom. En förutsättning för Kommunstyrelsens bedömning, och även en 
förutsättning för att Viskaforshem ska erhålla lagfart, är att hela projektet 
genomförs, d v s att alla 13 bostäder byggs. 

           

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Viskaforshem AB avser att uppföra 13 markbostäder på Källsprångsvägen; 
tomten Rydboholm 1:467 i Viskafors, för vilket bolaget erhållit bygglov. 
Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 19 februari 2019, och 
skrivelse har inkommit till kommunen den 27 dec 2018 och den 20 februari 
2019. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att 
ta ställning till investeringen.   
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Investeringen bedöms uppgå till totalt 55 miljoner kronor för 13 bostäder á 
cirka 83 kvm vardera med veranda, uteplats och kallförråd samt plats för bil och 
sophantering. Husen byggs i trä, med genomgående högkvalitativa material som 
ska ge låga underhållskostnader. Hyresgästerna kommer själva stå för 
trädgårdsskötsel samt stå för egen el, värme, varmvatten och sopor.  
 
Bolaget avser i en första etapp färdigställa ett hus samt samtliga markarbeten 
inklusive VA, el och fiber för hela området. Upphandling av denna etapp är 
genomförd, och beräknad totalkostnad för etapp 1 är 13 miljoner kronor. 
Avsikten är att i en andra etapp bygga de resterande tolv husen, och då försöka 
effektivisera byggprocessen i syfte att få ner investeringsutgiften. 
 
Bolaget beräknar starta projektet omgående efter fullmäktiges beslut, med 
planerad inflyttning under 2020. 
 
Viskaforshem bedömer att investeringen kräver en lånefinansiering på 50 mnkr. 
Hyran kalkyleras till 1550 kronor per kvadratmeter och år. Bolaget kalkylerar 
med ett starkt kassaflöde redan från år 1. Dock föreligger en risk för ett 
nedskrivningsbehov på upp emot 10 mnkr. Kalkylen bygger på 70 års 
avskrivningstakt, låga underhållskostnader och låg ränta.   
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Föreslagen nybyggnation ligger i linje med Viskaforshems uppdrag enligt 
ägardirektivet, att främja bostadsförsörjningen. Behovet är stort för Borås Stad 
att få fram fler bostäder, och föreslagen investering ger ett tillskott i Viskafors.  
 
De allmännyttiga bostadsbolagen har i de senaste årens budgetprocesser och i 
planerings- och uppföljningssamtal uppmanats att arbeta för fortsatt 
nyproduktion för tillförandet av fler bostäder.  
 
Kommunstyrelsens ställningstagande av Viskaforshems föreslagna 
nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. 
Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets affärsmässighet, utan 
förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de har att följa.   
 
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen påfrestar Viskaforshems 
ekonomiska ställning, med en försvagad soliditet och ökad belåning. Det är 
också sannolikt att en nedskrivning av investeringen behöver göras. Bolagets 
kalkyler bygger på en relativt lång avskrivningstakt, låga underhållskostnader 
och ett fortsatt lågränteläge.  
       
Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka 
inom. En förutsättning för Kommunstyrelsens bedömning, och även en 
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förutsättning för att Viskaforshem ska erhålla lagfart, är att hela projektet 
genomförs, d v s att alla 13 bostäder byggs.  

 
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnationen även ska fattas av 
bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen. 
  
   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-04-08 
2. Beslutsförslag, 2019-04-08 
3. Bolagets framställan, 2018-12-27 
4. Bolagets framställan, 2019-02-20 
5. Bolagets styrelseprotokoll, 2019-02-19   

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Investeringen bedöms uppgå till totalt 55 miljoner kronor för 13 bostäder á 
cirka 83 kvm vardera med veranda, uteplats och kallförråd samt plats för bil och 
sophantering. Husen byggs i trä, med genomgående högkvalitativa material som 
ska ge låga underhållskostnader. Hyresgästerna kommer själva stå för 
trädgårdsskötsel samt stå för egen el, värme, varmvatten och sopor.  
 
Bolaget avser i en första etapp färdigställa ett hus samt samtliga markarbeten 
inklusive VA, el och fiber för hela området. Upphandling av denna etapp är 
genomförd, och beräknad totalkostnad för etapp 1 är 13 miljoner kronor. 
Avsikten är att i en andra etapp bygga de resterande tolv husen, och då försöka 
effektivisera byggprocessen i syfte att få ner investeringsutgiften. 
 
Bolaget beräknar starta projektet omgående efter fullmäktiges beslut, med 
planerad inflyttning under 2020. 
 
Viskaforshem bedömer att investeringen kräver en lånefinansiering på 50 mnkr. 
Hyran kalkyleras till 1550 kronor per kvadratmeter och år. Bolaget kalkylerar 
med ett starkt kassaflöde redan från år 1. Dock föreligger en risk för ett 
nedskrivningsbehov på upp emot 10 mnkr. Kalkylen bygger på 70 års 
avskrivningstakt, låga underhållskostnader och låg ränta.   
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Föreslagen nybyggnation ligger i linje med Viskaforshems uppdrag enligt 
ägardirektivet, att främja bostadsförsörjningen. Behovet är stort för Borås Stad 
att få fram fler bostäder, och föreslagen investering ger ett tillskott i Viskafors.  
 
De allmännyttiga bostadsbolagen har i de senaste årens budgetprocesser och i 
planerings- och uppföljningssamtal uppmanats att arbeta för fortsatt 
nyproduktion för tillförandet av fler bostäder.  
 
Kommunstyrelsens ställningstagande av Viskaforshems föreslagna 
nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. 
Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets affärsmässighet, utan 
förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de har att följa.   
 
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen påfrestar Viskaforshems 
ekonomiska ställning, med en försvagad soliditet och ökad belåning. Det är 
också sannolikt att en nedskrivning av investeringen behöver göras. Bolagets 
kalkyler bygger på en relativt lång avskrivningstakt, låga underhållskostnader 
och ett fortsatt lågränteläge.  
       
Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka 
inom. En förutsättning för Kommunstyrelsens bedömning, och även en 
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förutsättning för att Viskaforshem ska erhålla lagfart, är att hela projektet 
genomförs, d v s att alla 13 bostäder byggs.  

 
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnationen även ska fattas av 
bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen. 
  
   

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-04-08 
2. Beslutsförslag, 2019-04-08 
3. Bolagets framställan, 2018-12-27 
4. Bolagets framställan, 2019-02-20 
5. Bolagets styrelseprotokoll, 2019-02-19   

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Nr 32
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018
2019-04-08 Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jon Hjärne 
Handläggare 
033 357075 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna. 

Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 
protokollsanteckning, se bilaga.            

Sammanfattning  
 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. 
 
           

Ärendet i sin helhet 
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 
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verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
 
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  
 

 
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.   
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verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
 
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  
 

 
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.   
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. 31 december 2018 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. 31 december 2018   
 

Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 

Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2019-04-08 
 

     

PROTOKOLLSANTECKNING  

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
  
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
  
I rapporten framgår det att beslut om korttidsvistelse inte har kunnat verkställas då lämplig plats in 
kunnat erbjudas. Vi förväntar oss att det i framtiden tydligare framgår i rapporten vad som är 
orsaken till plats inte har kunnat erbjudas, samt om möjligheten att placera externt har efterforskats. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2019-04-08 
 

     

PROTOKOLLSANTECKNING  

Ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
  
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
  
I rapporten framgår det att beslut om korttidsvistelse inte har kunnat verkställas då lämplig plats in 
kunnat erbjudas. Vi förväntar oss att det i framtiden tydligare framgår i rapporten vad som är 
orsaken till plats inte har kunnat erbjudas, samt om möjligheten att placera externt har efterforskats. 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  
Datum 
 

 

2019-04-08 
 

 
 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 9 § LSS t.o.m. 31:e december 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Daglig verksamhet 455 M 

Sociala omsorgsnämnden    147 M 

Sociala omsorgsnämnden    266 M 

Sociala omsorgsnämnden    147 M 

Sociala omsorgsnämnden    245 K 

Sociala omsorgsnämnden    140 K 

Sociala omsorgsnämnden    146 M 

Sociala omsorgsnämnden    222 M 

Sociala omsorgsnämnden    220 M 

Sociala omsorgsnämnden    1342 M 

      

      

      

Sociala omsorgsnämnden   Ledsagning 244 
 

M 
 

      

Sociala omsorgsnämnden   Kontaktperson 217 M 

Sociala omsorgsnämnden    214 M 

Sociala omsorgsnämnden    153 K 

Sociala omsorgsnämnden    103 K 

Sociala omsorgsnämnden    74 M 

2 (3) 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1687 M 

Sociala omsorgsnämnden    1492 K 

Sociala omsorgsnämnden    1061 M 

Sociala omsorgsnämnden    1049 M 

Sociala omsorgsnämnden    847 K 

Sociala omsorgsnämnden    572 K 

Sociala omsorgsnämnden    601 M 

Sociala omsorgsnämnden    473 M 

Sociala omsorgsnämnden    325 K 

Sociala omsorgsnämnden    181 K 

Sociala omsorgsnämnden    165 K 

      

      

Sociala omsorgsnämnden   Korttidsvistelse 97 M 

Sociala omsorgsnämnden    270 K 

      

      

      

Analys 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Funktionshinderverksamhet 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2018 rapporterades tio beslut om daglig verksamhet 
som ej verkställda. Tre av dessa har dock i skrivande stund redan verkställts.  

Fyra av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller 
andra personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, eller 
att brukaren har tackat nej till föreslagen plats. 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1687 M 

Sociala omsorgsnämnden    1492 K 

Sociala omsorgsnämnden    1061 M 

Sociala omsorgsnämnden    1049 M 

Sociala omsorgsnämnden    847 K 

Sociala omsorgsnämnden    572 K 

Sociala omsorgsnämnden    601 M 

Sociala omsorgsnämnden    473 M 

Sociala omsorgsnämnden    325 K 

Sociala omsorgsnämnden    181 K 

Sociala omsorgsnämnden    165 K 

      

      

Sociala omsorgsnämnden   Korttidsvistelse 97 M 

Sociala omsorgsnämnden    270 K 

      

      

      

Analys 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Funktionshinderverksamhet 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2018 rapporterades tio beslut om daglig verksamhet 
som ej verkställda. Tre av dessa har dock i skrivande stund redan verkställts.  

Fyra av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller 
andra personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, eller 
att brukaren har tackat nej till föreslagen plats. 
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Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Elva beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under fjärde kvartalet 2018 rapporterats som ej verkställda. Av 
dessa har sex brukare erbjudits bostad med särskild service under 2018 men tackat 
nej.  
 
Samtliga av de ännu icke verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder 
med särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  
 
 
Korttidsvistelse 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under rapporte-
ringsperioden.  
 
I ett av dessa ärenden medför den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen 
tidigare endast delvis kunnat verkställas. Insatsen är sedan juni 2018 ej verkställd över 
huvud. Sociala omsorgsförvaltningen och Västra götalandsregionen samverkar för att 
beslutet på sikt skall kunna verkställas. Möjlighet att placera externt efterforskas. Bru-
karen har andra pågående insatser enligt LSS. 
 
Det andra beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
 
 
Ledsagning 
Ett beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under rapporteringspe-
rioden. Den enskilde har tackat nej till föreslagen ledsagare. 
 
 
Kontaktperson 
Fem beslut gällande kontaktperson enligt LSS är rapporterat som icke verkställda un-
der rapporteringsperioden. I två av ärendena har insatsen verkställts under rapporte-
ringsperioden. Resterande icke verkställda beslut beror på svårigheter i matchningen 
mellan brukare och kontaktperson  
 

1 (3) 
 

 
 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  
Datum 
 

 

 
2019-04-08 
 

 
 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 251 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 109 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 167 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 138 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 110 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 222 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 206 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 206 M 

IFO Barn och unga  X Öppenvård 231 M 

Arbetslivsnämnden X     

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

202 K 

Sociala omsorgsnämnden  X  133 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 196 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Sysselsättning 109 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 125 K 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  
Datum 
 

 

 
2019-04-08 
 

 
 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 251 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 109 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 167 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 138 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 110 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 222 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 206 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 206 M 

IFO Barn och unga  X Öppenvård 231 M 

Arbetslivsnämnden X     

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

202 K 

Sociala omsorgsnämnden  X  133 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 196 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Sysselsättning 109 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 125 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X  90 M 

Sociala omsorgsnämnden  X  94 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 616       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 561 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 477 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 338 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 336 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 252 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 137 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 95 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 1829 M 

 
Analys  
 
Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under fjärde 
kvartalet 2018. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades 18 stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras nio ej 
verkställda beslut.  
Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att fem 
beslut är på väg att verkställas.  
 
Två av dessa beslut som gäller ansökan om kontaktfamilj för ett syskonpar där 
vårdnadshavare tidigare sagt upp insatsen och sedan inkommit med förslag på 
kontaktfamilj. Detta har utretts och insatsen verkställs inom en snar framtid.  
 
När det gäller ett gynnande beslut avseende kontaktfamilj så har barnet tidigare haft 
en kontaktfamiljsinsats men den avbröts på familjens egna initiativ. 
Familjehemsenheten söker efter ny lämplig kontaktfamilj, men har inte funnit någon 
lämplig uppdragstagare. Två ej verkställda beslut gällande kontaktfamilj är båda 
barnen familjehemsplacerade. 2(2)  
 
I tre ärenden där barn väntar på bistånd i form av kontaktperson har utredning av 
uppdragstagare påbörjats och troligtvis kan insats verkställas inom kort.  
 

3 (3) 
 

Gällande den öppenvårdsinsats som redovisas så har den aktuella familjen erbjudits 
ett flertal tider för uppstart men valt att inte komma på dessa tider. Familjen har 
återigen fått en ny tid för att möjliggöra att insatsen ska kunna verkställas.  
 
Nedgången av antalet ej verkställda beslut jämfört med föregående kvartal beror till 
stor del på att insatser inom öppenvården verkställts samt i några fall att den enskilde 
ej längre önskat det aktuella biståndet. 
 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Under fjärde kvartalet 2018 rapporterades två ej verkställda beslut om bostad med 
särskild service. Ett av besluten är ett förhandsbesked där den enskilde för närvarande 
bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flyta till Borås Stad. 
Plats har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads psykiatriboenden. 
  
Boendestöd 
Ett beslut har rapporterats som ej verkställda under fjärde kvartalet 2018. Beslutet har 
dock avslutats under rapporteringsperioden. 
 
 
Sysselsättning 
Ett beslut om sysselsättning är rapporterat som icke verkställt under 
rapporteringsperioden.  
 
 
Kontaktperson 
Tre beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställda under fjärde 
kvartalet 2018. I ett av besluten saknas lämplig kontaktperson, i ett har lämplig 
kontakperson erbjudits men den enskilde har tackat nej och i det sista ärendet har den 
enskilde ej kommit på avtalade möten inför uppstart. 
 
Vård- och äldrenämnden 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har nio beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Vilket är en minskning med två beslut mot föregående period. Samtliga 
beslut gäller insatsen vård- och omsorgsboende. Orsaken till varför besluten inte 
verkställts ligger inte i att det saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i 
andra orsaker som anges nedan. 

 

Av de nio beslut som inte verkställts är det två personer som bor i ordinärt boende 
och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men tackat nej på 
grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. Dessa två personer är 
nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda beslut.  

 

Sju personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 
fungerar bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig insatsen 
trots att de inte har för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett 
trygghetsboende. 
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Gällande den öppenvårdsinsats som redovisas så har den aktuella familjen erbjudits 
ett flertal tider för uppstart men valt att inte komma på dessa tider. Familjen har 
återigen fått en ny tid för att möjliggöra att insatsen ska kunna verkställas.  
 
Nedgången av antalet ej verkställda beslut jämfört med föregående kvartal beror till 
stor del på att insatser inom öppenvården verkställts samt i några fall att den enskilde 
ej längre önskat det aktuella biståndet. 
 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Under fjärde kvartalet 2018 rapporterades två ej verkställda beslut om bostad med 
särskild service. Ett av besluten är ett förhandsbesked där den enskilde för närvarande 
bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flyta till Borås Stad. 
Plats har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads psykiatriboenden. 
  
Boendestöd 
Ett beslut har rapporterats som ej verkställda under fjärde kvartalet 2018. Beslutet har 
dock avslutats under rapporteringsperioden. 
 
 
Sysselsättning 
Ett beslut om sysselsättning är rapporterat som icke verkställt under 
rapporteringsperioden.  
 
 
Kontaktperson 
Tre beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställda under fjärde 
kvartalet 2018. I ett av besluten saknas lämplig kontaktperson, i ett har lämplig 
kontakperson erbjudits men den enskilde har tackat nej och i det sista ärendet har den 
enskilde ej kommit på avtalade möten inför uppstart. 
 
Vård- och äldrenämnden 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har nio beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Vilket är en minskning med två beslut mot föregående period. Samtliga 
beslut gäller insatsen vård- och omsorgsboende. Orsaken till varför besluten inte 
verkställts ligger inte i att det saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i 
andra orsaker som anges nedan. 

 

Av de nio beslut som inte verkställts är det två personer som bor i ordinärt boende 
och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men tackat nej på 
grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. Dessa två personer är 
nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda beslut.  

 

Sju personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 
fungerar bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig insatsen 
trots att de inte har för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett 
trygghetsboende. 
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Den person som har väntat längst, 1829 dagar, på att flytta har ett förenklat beslut om 
vård- och omsorgsboende. Detta beslut fattades under den period som det fanns ett 
politiskt beslut i Borås Stad att den som fyllt 90 år hade rätt att göra en förenklad 
ansökan om vård- och omsorgsboende. Detta medförde att personer med eller utan 
hjälpbehov kunde flytta in på ett vård- och omsorgsboende. De som fick ett beslut 
under denna period har fortfarande juridisk rätt att få det verkställt. Berörd person 
har erbjudits boende men tackar nej. År 2015 gjordes ett försök att få personen att 
återta sin ansökan och söka på nytt. Hen har via sin dotter framfört att hen inte vill 
flytta men inte heller få sitt beslut om boende avskrivet. 
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Nr 33
Partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås
2019-04-08 Dnr KS 2019-00276 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00276 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2019 till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan utbetalas.            

Ärendet i sin helhet 
Miljöpartiet de Gröna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2018 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad.                     

Beslutsunderlag 
1. 1. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås 
   
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 
Avdelningschef 
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Nr 34
Svar på motion av Anders Österberg (S):  
Mindre partiklar och fler levande människor - det är 
rätt bra.
2019-04-08 Dnr KS 2017-00542420

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post
boras.stad@boras.se

Telefon
033-35 70 00 vxl

Christina Anemo
Handläggare
033 355305

SVAR PÅ MOTION
Sida
1(2)

Datum
2019-03-04

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00542
420

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Anders Österberg (S): Mindre 
partiklar och fler levande människor - det är rätt bra. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad    

Sammanfattning 
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2009-05-13 
lämnat in förslaget att: 

För att effektivt förbättra folkhälsan och bekämpa partiklarna föreslås 
kommunfullmäktige att besluta: 

- Dubbdäcksanvändandet i Borås skall minskas. Detta skall också vägas
mot trafiksäkerhet.

- Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan
lämplig tidpunkt arbeta mer med dammbindning.

- Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska 
nämnden och Miljö- och konsumentnämnden. Fritids- och folkhälsonämnden 
avstyrker motionen Tekniska nämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
tillstyrker motionen. 

Sammanställning av inkomna remissvar, se bil. 

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt med dubbdäck ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Dock finns det idag bra dubbfria alternativ och 
trenden är enligt Trafikverket att användandet av dubbade vinterdäck minskar i 
Sverige. Vidare så ger dammbindning som metod att minska partiklarna i luften 
en relativt kortvarig effekt. Dessutom så slits en våt vägbana hårdare än en torr 
vägbana varför produktionen av partiklar ökar vid dammbindning. För att 
minska slitaget och därmed partikelhalterna på gator/vägar har utvecklingen 
varit att beläggningarna har fått slitstarkare stenmaterial och stenrikare 
beläggningstyper. 
Av de mätningar som Miljökontoret gjort i Borås tyder resultaten på att 
uppställd miljökvalitetsnorm för PM10 (inandningsbara partiklar mindre än 10 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

micrometer) ej överskrids. Det innebär att Borås klarar miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för partiklar även om halterna periodvis kan vara höga. Därmed krävs 
inte en åtgärdsplan för att minska halterna. 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Motion 
3. Remissammanställning   

Samverkan 
Nej 

 

 

Kommunalråd 

Tom Andersson  Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

micrometer) ej överskrids. Det innebär att Borås klarar miljökvalitetsnormerna 
(MKN) för partiklar även om halterna periodvis kan vara höga. Därmed krävs 
inte en åtgärdsplan för att minska halterna. 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Motion 
3. Remissammanställning   

Samverkan 
Nej 

 

 

Kommunalråd 

Tom Andersson  Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Motion:

Mindre partiklar och fler levande människor – det är rätt bra.

Borås är en stad över 100 000 invånare vilket innebär att vi måste mäta luftpartiklar. Skadliga
partiklar i luften kostar samhället miljarder kronor varje år. Detta är skador som för vissa kan
vara osynliga men hälsoeffekten beräknas vara 26 miljarder kronor varje år (enligt en studie
från IVL och Umeå universitet, beställt av naturvårdsverket).

Studien har kartlagt vad partiklarna kostade samhället år 2005. De extra 26 miljarderna kronor
beror på den årliga kostnaden för:

• Omkring 3 400 förtida dödsfall.

• 1 300–1 400 fall av kronisk bronkit.

• Omkring 1 400 inläggningar på sjukhus på grund av andnings- och hjärtbesvär.

• Omkring 4,5–5 miljoner persondagar då känsliga personer får olika slags besvär.
Denna hälsoeffekt orsakar dessutom ett arbetsbortfall strax över 0,1 procent av den
totala mängden arbetade dagar i Sverige.

Partikelhalten på en gata behöver inte enbart bero på lokalproducerade partiklar utan kan
också komma utifrån. Exempelvis i Borås kommer ibland upp emot 30% av partikelhalten
från havet. Det går att bekämpa luftpartiklar och det är viktigt att göra det för folkhälsans
skull. Värst är situationen i mars och april.

Dubbdäcken orsakar höga halter av grova partiklar genom det stora slitaget på vägbanan
under vinter och vår. Minskad dubbdäcksanvändning borde således leda till lägre
partikelhalter. SLB Analys i Stockholm har genomfört teoretiska beräkningar av effekterna av
minskad dubbdäcksanvändning genom att mäta partikelhalter under olika perioder med
liknande väderförhållanden, och ställa detta mot dubbdäcksandelen vid respektive tidpunkt.
Slutsatsen är att PM10-halten sjunker med minst 5 g/m3 luft när andelen dubbdäck minskar
med 10 procent. Detta samband har använts när man beräknat effekterna av minskad
dubbdäcksanvändning.

För att effektivt förbättra folkhälsan och bekämpa partiklarna föreslås kommunfullmäktige att
besluta:

Dubbdäcksanvändandet i Borås skall minskas. Detta skall också vägas mot trafiksäkerhet.

Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan lämplig tidpunkt arbeta
mer med dammbindning.

Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Anders Österberg (s)

Stadsledningskansliet 
Avd: ekonomistyrning  
Handläggare: Christina Anemo 

REMISSAMMANSTÄLLNING 
Sida 
1(1) 

Datum 2017-09-15 Dnr 2017/KS0542 

POSTADRESS
501 80 Borås

BESÖKSADRESS
Kungsgatan 55

WEBBPLATS
boras.se

E-POST
boras.stad@boras.se

TELEFON
033-35 70 00 vx

FAX
033-35 32 00

Svar på motion av Anders Österberg (S): 
Mindre partiklar och fler levande människor - 
det är rätt bra. Se Dnr 2009/KS0403 

Inkomna yttranden i sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över en återremiss kring 
negativa hälsoeffekter gällande små partiklar i samband med dubbdäcksanvändande.  
I enighet med förvaltningens tidigare svar så är förvaltningen medveten om att partiklar i 
luften orsakar såväl dödsfall som sjukdom. Det är dock svårt att bedöma i vilken ut-
sträckning som luftpartiklarna är orsaken till dödsfallen. Forskningsläget är osäkert och 
effekten av åtgärderna svårbedömda.  
Flera större städer i Europa och Sverige har uppmärksammat det som ett problem och 
infört dubbfria vinterdäck i hela eller delar av centrumkärnor.  
En konsekvens av att införa dubbfritt i staden kan vara att risken för trafikolyckor ökar. 
Dock finns det idag goda dubbfria alternativ och med utgångspunkt av att biltrafiken 
kommer att öka framöver är det rimligt att påbörjas en nertrappning av dubbdäcksanvän-
dandet  
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen på grund av att forskningsläget 
fortfa-rande är osäkert och effekten av åtgärderna svårbedömda.  
Det är också viktigt med dubbdäck ur trafiksäkerhetssynpunkt och att det finns andra 
folkhälsoinsatser såsom åtgärder för att minska rökningen som ger konstaterade effekter 
mot lungsjukdomar. Text 

Tekniska nämnden 
 Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids inte inom Borås varför åtgärdsprogram inte 
krävs i dagsläget.  
Extra sandupptagning när halterna är högst samt förbättra vägbeläggningen på hårt trafi-
kerade gator är insatser som förbättrar luftmiljön och håller ned partikelhalterna.  
Tekniska nämnden tillstyrker motionen till ovan beskrivna delar förutsatt att nämnden 
erhåller extra budgetmedel för åtgärderna. Text 

Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden bör få i upp-
drag att ta fram en plan för information och åtgärder avseende problemet med höga 
partikelhalter 
Borås klara miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar även om halterna periodvis 
kan vara höga. Därmed krävs inte en åtgärsplan för att minska halterna. Partiklar be-
döms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter. 
Infomationen om halterna, riskerna och åtgärder är därför viktig. Åtgärder kan vidtas 
både av den enskilde boråsaren liksom av väghållaren. 
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Motion:

Mindre partiklar och fler levande människor – det är rätt bra.

Borås är en stad över 100 000 invånare vilket innebär att vi måste mäta luftpartiklar. Skadliga
partiklar i luften kostar samhället miljarder kronor varje år. Detta är skador som för vissa kan
vara osynliga men hälsoeffekten beräknas vara 26 miljarder kronor varje år (enligt en studie
från IVL och Umeå universitet, beställt av naturvårdsverket).

Studien har kartlagt vad partiklarna kostade samhället år 2005. De extra 26 miljarderna kronor
beror på den årliga kostnaden för:

• Omkring 3 400 förtida dödsfall.

• 1 300–1 400 fall av kronisk bronkit.

• Omkring 1 400 inläggningar på sjukhus på grund av andnings- och hjärtbesvär.

• Omkring 4,5–5 miljoner persondagar då känsliga personer får olika slags besvär.
Denna hälsoeffekt orsakar dessutom ett arbetsbortfall strax över 0,1 procent av den
totala mängden arbetade dagar i Sverige.

Partikelhalten på en gata behöver inte enbart bero på lokalproducerade partiklar utan kan
också komma utifrån. Exempelvis i Borås kommer ibland upp emot 30% av partikelhalten
från havet. Det går att bekämpa luftpartiklar och det är viktigt att göra det för folkhälsans
skull. Värst är situationen i mars och april.

Dubbdäcken orsakar höga halter av grova partiklar genom det stora slitaget på vägbanan
under vinter och vår. Minskad dubbdäcksanvändning borde således leda till lägre
partikelhalter. SLB Analys i Stockholm har genomfört teoretiska beräkningar av effekterna av
minskad dubbdäcksanvändning genom att mäta partikelhalter under olika perioder med
liknande väderförhållanden, och ställa detta mot dubbdäcksandelen vid respektive tidpunkt.
Slutsatsen är att PM10-halten sjunker med minst 5 g/m3 luft när andelen dubbdäck minskar
med 10 procent. Detta samband har använts när man beräknat effekterna av minskad
dubbdäcksanvändning.

För att effektivt förbättra folkhälsan och bekämpa partiklarna föreslås kommunfullmäktige att
besluta:

Dubbdäcksanvändandet i Borås skall minskas. Detta skall också vägas mot trafiksäkerhet.

Gatunämnden ges extra resurser för att i mars och april eller annan lämplig tidpunkt arbeta
mer med dammbindning.

Vägbeläggningen på våra gator förbättras.

Anders Österberg (s)

Stadsledningskansliet 
Avd: ekonomistyrning  
Handläggare: Christina Anemo 

REMISSAMMANSTÄLLNING 
Sida 
1(1) 

Datum 2017-09-15 Dnr 2017/KS0542 

POSTADRESS
501 80 Borås

BESÖKSADRESS
Kungsgatan 55

WEBBPLATS
boras.se

E-POST
boras.stad@boras.se

TELEFON
033-35 70 00 vx

FAX
033-35 32 00

Svar på motion av Anders Österberg (S): 
Mindre partiklar och fler levande människor - 
det är rätt bra. Se Dnr 2009/KS0403 

Inkomna yttranden i sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över en återremiss kring 
negativa hälsoeffekter gällande små partiklar i samband med dubbdäcksanvändande.  
I enighet med förvaltningens tidigare svar så är förvaltningen medveten om att partiklar i 
luften orsakar såväl dödsfall som sjukdom. Det är dock svårt att bedöma i vilken ut-
sträckning som luftpartiklarna är orsaken till dödsfallen. Forskningsläget är osäkert och 
effekten av åtgärderna svårbedömda.  
Flera större städer i Europa och Sverige har uppmärksammat det som ett problem och 
infört dubbfria vinterdäck i hela eller delar av centrumkärnor.  
En konsekvens av att införa dubbfritt i staden kan vara att risken för trafikolyckor ökar. 
Dock finns det idag goda dubbfria alternativ och med utgångspunkt av att biltrafiken 
kommer att öka framöver är det rimligt att påbörjas en nertrappning av dubbdäcksanvän-
dandet  
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker motionen på grund av att forskningsläget 
fortfa-rande är osäkert och effekten av åtgärderna svårbedömda.  
Det är också viktigt med dubbdäck ur trafiksäkerhetssynpunkt och att det finns andra 
folkhälsoinsatser såsom åtgärder för att minska rökningen som ger konstaterade effekter 
mot lungsjukdomar. Text 

Tekniska nämnden 
 Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids inte inom Borås varför åtgärdsprogram inte 
krävs i dagsläget.  
Extra sandupptagning när halterna är högst samt förbättra vägbeläggningen på hårt trafi-
kerade gator är insatser som förbättrar luftmiljön och håller ned partikelhalterna.  
Tekniska nämnden tillstyrker motionen till ovan beskrivna delar förutsatt att nämnden 
erhåller extra budgetmedel för åtgärderna. Text 

Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen. Tekniska nämnden bör få i upp-
drag att ta fram en plan för information och åtgärder avseende problemet med höga 
partikelhalter 
Borås klara miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar även om halterna periodvis 
kan vara höga. Därmed krävs inte en åtgärsplan för att minska halterna. Partiklar be-
döms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tätorter. 
Infomationen om halterna, riskerna och åtgärder är därför viktig. Åtgärder kan vidtas 
både av den enskilde boråsaren liksom av väghållaren. 
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Nr 35
Svar på motion av Joakim Malmberg (L),  
Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig (KD): 
Motion: Ett gemensamt bostadsbolag med bättre 
möjligheter.
2019-04-08 Dnr KS 2018-00889 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00889 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L), Alexis 
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig (KD): 
Motion: Ett gemensamt bostadsbolag med bättre 
möjligheter. Se dnr 2012-00487 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås     

 

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) till förmån för sitt eget 
yrkande, se bilaga.  Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) till förmån för sitt eget yrkande, se bilaga.  

Sammanfattning 
Bakgrund 
Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig 
(KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 lämnat in 
förslaget att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder 
slås samman med AB Bostäder så att kommunen får ett gemensamt 
bostadsbolag. Kommunstyrelsen anser att Borås Stad även fortsättningsvis ska 
ha fler än ett bostadsbolag.   

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig 
(KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 lämnat in 
förslaget att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder 
slås samman med AB Bostäder så att kommunen får ett gemensamt 
bostadsbolag. I motionen anförs som främsta skäl att en sammanslagning skulle 
ge bättre möjligheter för nybyggnation och lägre administrativa kostnader. De 
allmännyttiga bostadsbolagen ska enligt lag drivas enligt affärsmässiga principer 
vilket blir svårt för de mindre bolagen. 
 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Motionen har inte skickats på remiss.    
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Frågan om en sammanslagning av bostadsbolagen har över tid varit uppe för 
diskussion. I samband med kommunens omorganisation 2017 gjordes en 
översyn av bolagens organisation. Någon förändring gällande bostadsbolagen 
bedömdes då inte som lämplig.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt 
och ett särskilt ansvar för vissa grupper. De fyra små bostadsbolagen 
Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder är viktiga 
verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Genom att ha egna bolag som 
arbetar lokalt med engagemang skapas förutsättningar för att upprätthålla 
livskraftiga orter med nyproduktion.  
 
Kommunstyrelsen bedömer att de små bostadsbolagen kunnat agera enligt 
affärsmässiga principer sedan detta lagstadgades. Bostadsbolagen åsätts 
exempelvis en marknadsmässig prissättning i sin upplåning från internbanken, 
och vid de senaste nyproduktionerna har bolagens styrelser fattat 
investeringsbesluten på affärsmässiga grunder. 
 
Kommunstyrelsen anser att Borås Stad även fortsättningsvis ska ha fler än ett 
bostadsbolag.   
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion, 2019-04-08 
2. Beslutsförslag, 2019-04-08 
3. Motion, 2012-06-20    

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås Stad 
  Sida 
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Motionen har inte skickats på remiss.    
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Frågan om en sammanslagning av bostadsbolagen har över tid varit uppe för 
diskussion. I samband med kommunens omorganisation 2017 gjordes en 
översyn av bolagens organisation. Någon förändring gällande bostadsbolagen 
bedömdes då inte som lämplig.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt 
och ett särskilt ansvar för vissa grupper. De fyra små bostadsbolagen 
Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder är viktiga 
verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar. Genom att ha egna bolag som 
arbetar lokalt med engagemang skapas förutsättningar för att upprätthålla 
livskraftiga orter med nyproduktion.  
 
Kommunstyrelsen bedömer att de små bostadsbolagen kunnat agera enligt 
affärsmässiga principer sedan detta lagstadgades. Bostadsbolagen åsätts 
exempelvis en marknadsmässig prissättning i sin upplåning från internbanken, 
och vid de senaste nyproduktionerna har bolagens styrelser fattat 
investeringsbesluten på affärsmässiga grunder. 
 
Kommunstyrelsen anser att Borås Stad även fortsättningsvis ska ha fler än ett 
bostadsbolag.   
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion, 2019-04-08 
2. Beslutsförslag, 2019-04-08 
3. Motion, 2012-06-20    

Samverkan 
- 

 

 

[Namn] Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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MOTION  Kommunfullmäktige 
2012-06-20 

 
 
Ett gemensamt bostadsbolag med bättre möjligheter 

Borås Stad har ovanligt många kommunala bostadsbolag närmare bestämt fem stycken. Förutom AB 
Bostäder som har klart störst lägenhetsbestånd äger kommunen Fristadbostäder, Toarpshus, 
Viskaforshem och Sandhultsbostäder. De sistnämnda fyra bolagen utgör en kvarleva från en svunnen 
tid när Borås Stad var uppdelat i flera kommuner. Av någon outgrundlig anledning har dessa separata 
bolag med egna tjänstemän och politiskt tillsatta styrelser bestått. Det finns flera skäl till att det är hög 
tid att ändra på den saken.  

För det första förefaller det vara onödigt att ha flera anställda verkställande direktörer, politiska 
styrelser och så vidare. Men, det absolut viktigaste och främsta skälet är den lagändring som ägt rum 
på det bostadspolitiska området. Lagändringen innebär att de kommunala bostadsbolagen skall drivas 
enligt affärsmässiga principer. Lagändringen är således ett kraftigt avsteg från självkostnadsprincipen 
och andemeningen är att det skall bli en sundare och mer likvärdig konkurrens mellan offentliga och 
privata bostadsbolag. Konsekvensen av förändringen innebär bland annat att bostadsbolagen måste 
låna på egna meriter – och inte använda Borås Stad som hjälp för låga räntekostnader. Det kommer de 
facto rent krasst att innebära att det blir ytterst svårt för de små kommunala bostadsbolagen i 
ytterområdena att finansiera några nybyggen. Istället för att blunda och hoppas är ett alternativt 
handlingsalternativ att faktiskt låta de mindre kommunala bostadsbolagen gå upp i AB Bostäder. Det 
ger sammantaget bättre möjligheter för nybyggnationer och med största sannolikhet lägre 
administrationskostnader och vore således en väl avvägd och rimlig lösning på de problem som senare 
kommer att uppenbara sig. 

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 

 Att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder slås samman med AB 
Bostäder så att kommunen får ett gemensamt bostadsbolag.  

 

Joakim Malmberg (FP)   Alexis Mouschopanis (M)        

 

 

 

Falco Güldenpfennig (KD) 
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MOTION  Kommunfullmäktige 
2012-06-20 

 
 
Ett gemensamt bostadsbolag med bättre möjligheter 

Borås Stad har ovanligt många kommunala bostadsbolag närmare bestämt fem stycken. Förutom AB 
Bostäder som har klart störst lägenhetsbestånd äger kommunen Fristadbostäder, Toarpshus, 
Viskaforshem och Sandhultsbostäder. De sistnämnda fyra bolagen utgör en kvarleva från en svunnen 
tid när Borås Stad var uppdelat i flera kommuner. Av någon outgrundlig anledning har dessa separata 
bolag med egna tjänstemän och politiskt tillsatta styrelser bestått. Det finns flera skäl till att det är hög 
tid att ändra på den saken.  

För det första förefaller det vara onödigt att ha flera anställda verkställande direktörer, politiska 
styrelser och så vidare. Men, det absolut viktigaste och främsta skälet är den lagändring som ägt rum 
på det bostadspolitiska området. Lagändringen innebär att de kommunala bostadsbolagen skall drivas 
enligt affärsmässiga principer. Lagändringen är således ett kraftigt avsteg från självkostnadsprincipen 
och andemeningen är att det skall bli en sundare och mer likvärdig konkurrens mellan offentliga och 
privata bostadsbolag. Konsekvensen av förändringen innebär bland annat att bostadsbolagen måste 
låna på egna meriter – och inte använda Borås Stad som hjälp för låga räntekostnader. Det kommer de 
facto rent krasst att innebära att det blir ytterst svårt för de små kommunala bostadsbolagen i 
ytterområdena att finansiera några nybyggen. Istället för att blunda och hoppas är ett alternativt 
handlingsalternativ att faktiskt låta de mindre kommunala bostadsbolagen gå upp i AB Bostäder. Det 
ger sammantaget bättre möjligheter för nybyggnationer och med största sannolikhet lägre 
administrationskostnader och vore således en väl avvägd och rimlig lösning på de problem som senare 
kommer att uppenbara sig. 

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 

 Att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder slås samman med AB 
Bostäder så att kommunen får ett gemensamt bostadsbolag.  

 

Joakim Malmberg (FP)   Alexis Mouschopanis (M)        

 

 

 

Falco Güldenpfennig (KD) 

 

Kommunstyrelsen 
2019-04-08 

Ärende E4 Svar på motion – Ett gemensamt 
bostadsbolag med bättre möjligheter 

Ändringsyrkande 

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till förslaget om att skapa ett gemensamt 
bostadsbolag. 

Ett gemensamt bostadsbolag skulle minska de politiska kostnaderna som idag uppbärs av 
hyresgästerna genom månatliga hyresintäkter. Därutöver tillkommer en mängd tjänster som 
kunde omprioriteras för att istället höja kvaliteten och servicen mot hyresgästerna. Ett 
gemensamt bostadsbolag hade även inneburit en förstärkt finansiell ställning samt kapital, 
vilket i sin tur skulle möjliggjort för en högre grad av nybyggnation i hela Borås. 

Det är politikerna i de aktuella bostadsbolagen som beslutar om nybyggnation och 
geografisk placering av dessa. Om man bedömer att det föreligger en risk att serviceorterna 
skulle bortprioriteras till förmån för en mer centraliserad nybyggnation, så kan detta 
hanteras genom tydliga ägardirektiv. Dessutom kan man placera förtroendevalda i 
bostadsbolaget som följer den politiska viljan. 

Den lokala representationen från ett gemensamt bostadsbolag och lokalanknytningen är 
även den av vital vikt. Denna kan förslagsvis hanteras genom lokala kontor i de olika 
serviceorterna för att förbättra service och anknytning till lokalboende.  

Vi konstaterar därmed att det närmast är en politisk ovilja och brist på ett lösningsorienterat 
förhållande som ligger till grund hos Kommunstyrelsens negativa inställning om motionen. 
Sverigedemokraterna har både viljan och lösningar på dessa fiktiva problem. Vi noterar även 
att den styrande konstellationen inte har tilltro till AB Bostäders, och därigenom samtliga 
kommunala bostadsbolags, förmåga att förvalta en fortsatt lokal anknytning om man skapat 
ett gemensamt bostadsbolag. Detta är ytterst beklagligt. 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen 
besluta 

Att Motionen bifalles. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2018-00889 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Svar på motion av Joakim Malmberg (L), Alexis 
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig (KD): 
Motion: Ett gemensamt bostadsbolag med bättre 
möjligheter. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

Sammanfattning 
Bakgrund 
Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig 
(KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 lämnat in 
förslaget att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder 
slås samman med AB Bostäder så att kommunen får ett gemensamt 
bostadsbolag.  

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
Joakim Malmberg (L), Alexis Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig 
(KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-20 lämnat in 
förslaget att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och Sandhultsbostäder 
slås samman med AB Bostäder så att kommunen får ett gemensamt 
bostadsbolag. I motionen anförs som främsta skäl att en sammanslagning skulle 
ge bättre möjligheter för nybyggnation och lägre administrativa kostnader. De 
allmännyttiga bostadsbolagen ska enligt lag drivas enligt affärsmässiga principer 
vilket blir svårt för de mindre bolagen. 
 
Motionen har inte skickats på remiss.    
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Stad är sannerligen i topp bland jämförbara kommuner. Inte i att vi 
producerar flest nya hyresrätter bland städer i vår storlek, utan i att vi har 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

ovanligt många bostadsbolag. Borås stora antal kommunala bostadsbolag är en 
kvarleva från en svunnen tid då Borås Stad var uppdelat i flera kommuner.  
 
Kommunstyrelsen anser att ett gemensamt bostadsbolag skulle ge bättre 
möjligheter för en ökad produktion av hyresrätter, i hela Borås. Ett gemensamt 
bolag skulle med största sannolikhet även ge lägre administrationskostnader. 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion, 2019-04-08 
2. Beslutsförslag, 2019-04-08 
3. Motion, 2012-06-20    
 

För Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson  
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Borås Stad 
  Sida 
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ovanligt många bostadsbolag. Borås stora antal kommunala bostadsbolag är en 
kvarleva från en svunnen tid då Borås Stad var uppdelat i flera kommuner.  
 
Kommunstyrelsen anser att ett gemensamt bostadsbolag skulle ge bättre 
möjligheter för en ökad produktion av hyresrätter, i hela Borås. Ett gemensamt 
bolag skulle med största sannolikhet även ge lägre administrationskostnader. 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, Svar på motion, 2019-04-08 
2. Beslutsförslag, 2019-04-08 
3. Motion, 2012-06-20    
 

För Kristdemokraterna 

Niklas Arvidsson  
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Nr 36
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):  
Motion: Året om på Almenäs!
2019-04-08 Dnr KS 2014-00292 299

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

SVAR PÅ MOTION
Sida
1(2)

Datum
2019-04-08

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2014-00292 299

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Motion: 
Året om på Almenäs! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås.     

Sammanfattning 
Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 
lämnat in förslaget att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera och 
bygga till kafébyggnaden på Almenäs för att möjliggöra verksamhet året om. 

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen under 
förutsättning att hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran. Fritids- 
och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som avser renovering 
och utbyggnad av kafé-, restaurang- och konferensverksamhet i 
huvudbyggnaden och annexet. 

Sedan motionen inkom till Kommunfullmäktige har förutsättningarna 
förändrats genom att det är en ny hyresgäst och det visar sig inte möjligt att de 
ökade kostnader som en renovering innebär kan finansieras med hyresintäkter.   

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 
lämnat in förslaget att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera och 
bygga till kafébyggnaden på Almenäs för att möjliggöra verksamhet året om. 

Motionen har skickats på remiss till Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen under 
förutsättning att hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran. Fritids- 
och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som avser renovering 
och utbyggnad av kafé-, restaurang- och konferensverksamhet i 
huvudbyggnaden och annexet.  

Motionen har behandlats i Kommunfullmäktige i januari 2015, men ärendet 
blev då återremitterat. Lokalförsörjningsnämnden har under de senare åren 
genomfört mindre renoveringsarbeten i huvudbyggnaden såsom ommålning, 
renovering av altan med bänkar samt entrétak. Det har också installerats en ny 
diskmaskin. Kommunstyrelsen gör bedömningen att det är förändrade 

Borås Stad
Sida
2(2)

förutsättningar och att en renovering som möjliggör en verksamhet året runt 
enligt motionens intentioner innebär investeringsutgifter som inte kommer 
kunna finansieras med hyresintäkter.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs!, 2014-03-20
2. Yttrande över motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs från
Fritids- och folkhälsonämnden, 2014-08-26
3. Yttrande över motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs från
Lokalförsörjningsnämnden, 2014-08-14

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Borås Stad
Sida
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förutsättningar och att en renovering som möjliggör en verksamhet året runt 
enligt motionens intentioner innebär investeringsutgifter som inte kommer 
kunna finansieras med hyresintäkter.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs!, 2014-03-20
2. Yttrande över motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs från
Fritids- och folkhälsonämnden, 2014-08-26
3. Yttrande över motion av Morgan Hjalmarsson (L): Året om på Almenäs från
Lokalförsörjningsnämnden, 2014-08-14

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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MOTION 2014-03-20 
Morgan Hjalmarsson Kommunfullmäktige 

Året om på Almenäs! 

Almenäs, denna vackra badplats vid Öresjös södra strand, är mycket uppskattad bland 
boråsarna. Fina bryggor, bra möjligheter att sola och fina möjligheter till rekreation. 
Dessutom finns det möjligheter till fotboll, volleyboll och brännboll. De fina dagarna på våren 
och sommaren är det mycket folk på plats. Området och badplatsen är också 
tillgänglighetsanpassat, så även våra kommuninvånare med rörelsehinder kan använda 
området. 

Men det är inte bara sol och bad på Almenäs. Möjligheten finns också att åka en tur med MS 
Svanen, ett litet fartyg med över 100 år på nacken. Då får man möjlighet att se Öresjös 
stränder från vattnet, och ombord kan besökarna bjudas på fika eller någon enklare mat. 
Närheten till Rya åsar är också en attraktion för boråsarna och besökande turister. 

På området finns en byggnad som inrymmer en restaurang och kafé. Verksamheten är öppen 
från maj till augusti, men det finns potential att utöka säsongen till helårsverksamhet. Det är 
dock beroende av att fastigheten renoveras och byggs till. I dagsläget lever köket inte upp till 
de krav som ställs, och fastigheten i sig behöver en allmän förbättring. Dessutom behöver 
parkeringen asfalteras, då den är undermålig i dagsläget.  

För att möjliggöra verksamhet året runt krävs renovering och tillbyggnad av inglasad veranda 
mot sjön. Plan två måste möjliggöra konferenser för att det ska bli attraktivt att driva 
verksamheten året runt. På området finns också ett annex som så småningom skulle kunna 
användas i en verksamhet. Investeringen bedöms kunna finansieras fullt ut genom påslag på 
hyran, varför investeringen inte innebär någon kostnad för kommunen.   

Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att 

Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera och bygga till kafébyggnaden på Almenäs 
i enlighet med motionens intentioner 

För Folkpartiet Liberalerna 
Morgan Hjalmarsson 
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Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalresursavdelningen 

REMISSVAR Sida 
1(2) 

Lars-Inge Andersson 2014-08-26 2014/LN0084  287 

Kommunstyrelsen 

Motion: Året om på Almenäs! 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0292 

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen gällande ”Året om drift på Almenäs” under 
förutsättning att Hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran.  

Nämndens yttrande i sammanfattning 

Lokalförsörjningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen ”Året om på Almenäs”, 
där motionären föreslår att restaurangbyggnaden vid Almenäsvägen 48 (Ryda 1:7) genomgår en 
större renovering samt byggs till med en veranda. 

Nämnden instämmer i beskrivningen av den vackra naturen och möjligheterna till ett rikt fritids-
liv i området och håller med om att det finns behov av en modernisering av kaffeköket. Utöver 
köksutrustning behöver också toaletter och entréer tillgänglighetsanpassas. Det föreslås också en 
upprustning av det övre planet för att det skall kunna anordnas konferenser vilket skulle ge 
anläggningen underlag för åretruntbruk. Detta är fullt möjligt men fordrar samtidigt att en hiss 
installeras. Detta är fastighetsekonomiskt mycket tveksamt. 

I motionen görs bedömningen att investeringen i huset skall kunna finansieras genom en högre 
hyra och att det på så sätt inte skulle belasta kommunens ekonomi. Hyressättningen för en lokal 
som hyrs ut på marknaden bestäms inte som vid internuthyrning efter objektets kostnader, utan 
sätts marknadsmässigt. Hyran för en nyrenoverad kafferestaurang vid Almenäs bedöms ge ett 
stort negativt resultat under många år. För att det ska vara tillåtet enligt Kommunallagen måste 
hyran för näringsidkaren täcka samtliga kostnader så som kapital, drift och administrations-
kostnader. Nämnden har trots dessa frågetecken som måste utredas, för avsikt att ta med ett 
förslag i 2015 års investeringsbudget. Almenäsområdet är viktigt för Borås Stad och att det finns 
ett behov av någon form av serveringsställe på platsen. 

Lokalförsörjningsnämnden kommer att förslå i investeringsplanen för 2015 att det avsätts medel 
för en upprustning av Almenäs. 

Nämndens yttrande i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen ”Året om på Almenäs”, 
där motionären föreslår att restaurangbyggnaden vid Almenäsvägen 48 (Ryda 1:7) genomgår en 
större renovering samt byggs till med en veranda. 
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Nämnden instämmer i beskrivningen av den vackra naturen och möjligheterna till ett rikt 
fritidsliv i området och håller med om att det finns behov av en modernisering av kaffeköket. 
Utöver köksutrustning behöver också toaletter och entréer tillgänglighetsanpassas. Det föreslås 
också en upprustning av det övre planet för att det skall kunna anordnas konferenser vilket skulle 
ge anläggningen underlag för åretruntbruk. Detta är fullt möjligt men fordrar samtidigt att en hiss 
installeras. Detta är fastighetsekonomiskt mycket tveksamt. 

I motionen görs bedömningen att investeringen i huset skall kunna finansieras genom en högre 
hyra och att det på så sätt inte skulle belasta kommunens ekonomi. Hyressättningen för en lokal 
som hyrs ut på marknaden bestäms inte som vid internuthyrning efter objektets kostnader, utan 
sätts marknadsmässigt. Hyran för en nyrenoverad kafferestaurang vid Almenäs bedöms ge ett 
stort negativt resultat under många år. För att det ska vara tillåtet enligt Kommunallagen måste 
hyran för näringsidkaren täcka samtliga kostnader så som kapital, drift och administrations-
kostnader. Nämnden har trots dessa frågetecken som måste utredas, för avsikt att ta med ett 
förslag i 2015 års investeringsbudget. Almenäsområdet är viktigt för Borås Stad och att det finns 
ett behov av någon form av serveringsställe på platsen. 

Lokalförsörjningsnämnden kommer att förslå i investeringsplanen för 2015 att det avsätts medel 
för en upprustning av Almenäs. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen gällande ”Året om drift på Almenäs” 
under förutsättning att Hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran.  

Lokalförsörjningsnämnden 

Falco Güldenpfennig 
Ordförande 

Lars Nordin 
Förvaltningschef 

Anna Karlsson, 0768-885659
Tommy Jingfors

REMISSVAR
Sida
1(2)

Datum
2014-08-14

Diarienummer
2014/FF0064  822

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion  ”Året om på Almenäs!”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0292 

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som berör renovering 
och utbyggnad för café-, restaurang-, och konferensverksamhet i huvudbyggnaden 
samt annexet. 

Nämnden anser dock att en utredning bör göras angående restaurering och utökning 
av parkeringen.  

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om 
på Almenäs! 

Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra renovering och utbyggnad av Almenäs 
huvudbyggnad och annex för helårsverksamhet för café-, restaurang- och 
konferensverksamhet. 

Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Hänsyn måste dock tas till att 
delar av parkeringen ligger i det område som anges som översvämningsområdet för 
Viskan. Området är delvis sankt under gruslagren och restaurering av parkeringen 
måste göras utefter detta. Vid utökad café- och restaurangverksamhet på Almenäs bör 
en utökning av parkeringen göras. 

Dagens sophantering är placerad ”i hjärtat” av Almenäsområdet och förstör intrycket 
både för café- och badplatsbesökare. En ny inhägnad placering bör diskuteras. 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om 
på Almenäs! 

Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra helårsverksamhet för den cafe- och 
restaurangverksamhet som idag finns i huvudbyggnaden på Almenäs. Även 
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Nämnden instämmer i beskrivningen av den vackra naturen och möjligheterna till ett rikt 
fritidsliv i området och håller med om att det finns behov av en modernisering av kaffeköket. 
Utöver köksutrustning behöver också toaletter och entréer tillgänglighetsanpassas. Det föreslås 
också en upprustning av det övre planet för att det skall kunna anordnas konferenser vilket skulle 
ge anläggningen underlag för åretruntbruk. Detta är fullt möjligt men fordrar samtidigt att en hiss 
installeras. Detta är fastighetsekonomiskt mycket tveksamt. 

I motionen görs bedömningen att investeringen i huset skall kunna finansieras genom en högre 
hyra och att det på så sätt inte skulle belasta kommunens ekonomi. Hyressättningen för en lokal 
som hyrs ut på marknaden bestäms inte som vid internuthyrning efter objektets kostnader, utan 
sätts marknadsmässigt. Hyran för en nyrenoverad kafferestaurang vid Almenäs bedöms ge ett 
stort negativt resultat under många år. För att det ska vara tillåtet enligt Kommunallagen måste 
hyran för näringsidkaren täcka samtliga kostnader så som kapital, drift och administrations-
kostnader. Nämnden har trots dessa frågetecken som måste utredas, för avsikt att ta med ett 
förslag i 2015 års investeringsbudget. Almenäsområdet är viktigt för Borås Stad och att det finns 
ett behov av någon form av serveringsställe på platsen. 

Lokalförsörjningsnämnden kommer att förslå i investeringsplanen för 2015 att det avsätts medel 
för en upprustning av Almenäs. 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen gällande ”Året om drift på Almenäs” 
under förutsättning att Hyresgästen kan acceptera och garantera den nya hyran.  

Lokalförsörjningsnämnden 

Falco Güldenpfennig 
Ordförande 

Lars Nordin 
Förvaltningschef 

Anna Karlsson, 0768-885659
Tommy Jingfors

REMISSVAR
Sida
1(2)

Datum
2014-08-14

Diarienummer
2014/FF0064  822

Kommunstyrelsen

Yttrande över motion  ”Året om på Almenäs!”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0292 

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande) 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som berör renovering 
och utbyggnad för café-, restaurang-, och konferensverksamhet i huvudbyggnaden 
samt annexet. 

Nämnden anser dock att en utredning bör göras angående restaurering och utökning 
av parkeringen.  

Nämndens yttrande i sammanfattning 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om 
på Almenäs! 

Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra renovering och utbyggnad av Almenäs 
huvudbyggnad och annex för helårsverksamhet för café-, restaurang- och 
konferensverksamhet. 

Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Hänsyn måste dock tas till att 
delar av parkeringen ligger i det område som anges som översvämningsområdet för 
Viskan. Området är delvis sankt under gruslagren och restaurering av parkeringen 
måste göras utefter detta. Vid utökad café- och restaurangverksamhet på Almenäs bör 
en utökning av parkeringen göras. 

Dagens sophantering är placerad ”i hjärtat” av Almenäsområdet och förstör intrycket 
både för café- och badplatsbesökare. En ny inhägnad placering bör diskuteras. 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om 
på Almenäs! 

Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra helårsverksamhet för den cafe- och 
restaurangverksamhet som idag finns i huvudbyggnaden på Almenäs. Även 
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ombyggnad av övervåningen för framtida konferensverksamhet är positiv. Annexet 
intill huvudbyggnaden som idag i det närmaste är helt oanvänd bör självklart 
användas i verksamheten. 

Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Dock ligger delar av parkeringen i 
det område som anges som översvämningsområde för Viskan. Området är under de 
många gruslagren sankt, vilket gör att marken emellanåt rör på sig. Det är därför inte 
lämpligt att asfaltera åtminstone denna del av parkeringen. Det är inte heller lämpligt 
att lägga på ytterligare lager grus utan att först gräva ur den sanka marken. 

Parkeringen används till allra största delen av badgäster. Det är därför inte lämpligt att 
bekosta restaureringen av densamma med påslag av hyran för caféägaren. 

Vid varma sommardagar är parkeringen mer än full av bilburna besökare. Av den 
anledningen bör man se över möjligheten att utöka parkeringen något, eventuellt i det 
område öster om parkeringen som tidigare var kolonilotter och som nu ligger i träda. 

Man bör även se över de platser som idag använts för sophantering m.m. Idag är både 
badplatsens miljöstation och caféets egna soptunnor placerade ”i hjärtat” av hela 
Almenäsområdet och förstör därmed intrycket vid besök på området. En ny plats bör 
avsättas och inhägnas för sophanteringen. 

Förvaltningens överväganden 
Förvaltningen är positiv till att förbättra möjligheterna till café- och 
restaurangverksamhet året om på Almenäs. Besöken på Almenäs café innebär 
förhoppningsvis också fler besökare i hela Almenäsområdet. Vi uppmuntrar alla 
förbättringar som kan leda till fler besökare på anläggningar, samt naturnära 
utomhusmiljöer i stort. 

Konsekvenser 
Dagens parkering är vid varma sommardagar fullbelagd. Vid en utökad café- och 
restaurangverksamhet bör man se på möjligheter att utöka parkeringen, ev i det 
område öster om befintlig parkering där det tidigare varit kolonilotter. 

Parkeringen ligger idag delvis i det området som anges som översvämningsområde för 
Viskan. Området är sankt och rör emellanåt på sig. Det är därför inte lämpligt att 
asfaltera åtminstone denna del av parkeringen. Inte heller bör man lägga på ytterligare 
gruslager utan att först gräva ur den sanka marken. 

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande 

Ordförande 

Cecilia Andersson 

Förvaltningschef 

Tommy Jingfors 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum 
2014-08-28

§ 101 2014/FF0064  822 

Yttrande över motion  "Året om på Almenäs!" 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Året om på Almenäs! 

Nämnden ställer sig positiv till att möjliggöra renovering och utbyggnad av Almenäs 
huvudbyggnad och annex för helårsverksamhet för café-, restaurang- och konferensverksamhet. 

Parkeringen är idag undermålig och bör förbättras. Hänsyn måste tas till att delar av parkeringen 
ligger i det område som anges som översvämningsområde för Viskan. Området är delvis sankt 
under gruslagren och restaurering av parkeringen måste göras utefter detta. Vid utökad café- och 
restaurangverksamhet på Almenäs bör en utökning av parkeringen göras. Parkeringen används till 
allra största delen av badgäster. Det är därför inte lämpligt att bekosta restaureringen av densamma 
med påslag av hyran för caféägaren. 

Dagens sophantering är placerad ”i hjärtat” av Almenäsområdet och förstör intrycket både för 
café- och badplatsbesökare. En ny inhägnad placering bör diskuteras. 

Beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den del av motionen som berör renovering och 
utbyggnad för café-, restaurang-, och konferensverksamhet i huvudbyggnaden samt annexet. 
Nämnden anser dock att en utredning bör göras angående restaurering och utökning av 
parkeringen.  

 Vid protokollet 

Malin Andersson Tommy Jingfors 
Sekreterare Förvaltningschef 

Justeras 2014-08-29 

Cecilia Andersson Anita Spjuth 
Ordförande 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-09-01. 

Malin Andersson 
Sekreterare 
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Nr 37
Svar på motion av Anna Christensen (M):  
Borås som cykelstad
2019-03-25 Dnr KS 2015-00490 312

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Karin Graad
Handläggare
033 357057

SVAR PÅ MOTION
Sida
1(2)

Datum
2019-03-25

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2015-00490 312

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Anna Christensen (M): Borås som 
cykelstad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad     

Sammanfattning 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17 
lämnat in förslaget att inventera gång- och cykelbanor och därefter avsätta 
resurser för att måla skiljelinje mellan gång- och cykelbana i hela Borås stad 
samt att införa ett cykelprogram.          

Motionen har inte skickats på remiss men har behandlats i dialog med tekniska 
förvaltningen. 

Aktivt arbete pågår redan med såväl Trafikplan, Cykelstrategi samt Cykelplan 
vilket väl inrymmer hur cykeltrafiken i staden ska förbättras. Motionen föreslås 
vara besvarad.     

Ärendet i sin helhet 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17 
lämnat in förslaget att inventera gång- och cykelbanor och därefter avsätta 
resurser för att måla skiljelinje mellan gång- och cykelbana i hela Borås stad 
samt att införa ett cykelprogram så som Malmö Stad har gjort.         

I takt med att Borås växer ökar även biltrafiken, men med ett cykelprogram för 
Borås stad där det finns visioner, planer för hur fler kan börja cykla och 
kontroller av våra cykelvägar så som underhållsarbete, framtidsplaner kan detta 
stärka Borås som cykelstad och göra fler medvetna om fördelen att cykla.  

För att Borås skall bli en bra cykelstad behöver ett cykelprogram införas, så 
som Malmö stad gjort. Detta har i sin tur gjort att Malmö stad har riktigt bra 
cykelvägar som är markerade med cykelsida respektive gångsida, allt fler har 
börjat cykla och detta innebär i sin tur mindre biltrafik och ett välbefinnande 
som ökar bland cyklister. Ett cykelprogram ger även en tydlig struktur och ett 
samlat grepp kring framtida satsningar i Borås stad under flera år framåt i tiden. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Motionen har inte skickats på remiss men har behandlats i dialog med tekniska 
förvaltningen. 

På Stadskansliet pågår ett aktivt arbete, dels med en Trafikplan där alla 
trafikslagen kommer att ingå. I den tas ett samlat grepp kring trafiksituationen 
och vad som behöver förbättras för att få den trafikstruktur som behövs i en 
växande stad. Dessutom tas en separat Cykelstrategi fram enligt 
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag från 2017 där strategier för hur 
cykeltrafiken ska utvecklas och vara ett stöd för Tekniska förvaltningen. Både 
Trafikplanen och Cykelstrategin bedöms gå ut på remiss under sommaren 2019.  

Parallellt med detta arbete tar Tekniska förvaltningen fram en cykelplan var 
annat år som redovisar vilka åtgärder som ska genomföras de kommande åren.  

Tekniska nämnden har ett tydligt uppdrag att skilja cyklister och gående åt, till 
exempel genom att måla skiljelinjer överallt där så är möjligt. I Budget 2019 
uttrycks detta enligt följande: ”Cykel ska ses som ett eget trafikslag, och det är 
viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. Denna 
inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och 
cykeltrafik.” 

Bedömningen är att det som föreslås i motionen redan pågår. Motionen förslås 
vara besvarad.    

Beslutsunderlag 
1. Motion av Anna Christensen: Borås som cykelstad, 2015-06-16 
  
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Motionen har inte skickats på remiss men har behandlats i dialog med tekniska 
förvaltningen. 

På Stadskansliet pågår ett aktivt arbete, dels med en Trafikplan där alla 
trafikslagen kommer att ingå. I den tas ett samlat grepp kring trafiksituationen 
och vad som behöver förbättras för att få den trafikstruktur som behövs i en 
växande stad. Dessutom tas en separat Cykelstrategi fram enligt 
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag från 2017 där strategier för hur 
cykeltrafiken ska utvecklas och vara ett stöd för Tekniska förvaltningen. Både 
Trafikplanen och Cykelstrategin bedöms gå ut på remiss under sommaren 2019.  

Parallellt med detta arbete tar Tekniska förvaltningen fram en cykelplan var 
annat år som redovisar vilka åtgärder som ska genomföras de kommande åren.  

Tekniska nämnden har ett tydligt uppdrag att skilja cyklister och gående åt, till 
exempel genom att måla skiljelinjer överallt där så är möjligt. I Budget 2019 
uttrycks detta enligt följande: ”Cykel ska ses som ett eget trafikslag, och det är 
viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. Denna 
inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och 
cykeltrafik.” 

Bedömningen är att det som föreslås i motionen redan pågår. Motionen förslås 
vara besvarad.    

Beslutsunderlag 
1. Motion av Anna Christensen: Borås som cykelstad, 2015-06-16 
  
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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  2015-06-13 
 

Borås som cykelstad 
 
I takt med att Borås växer ökar även biltrafiken, men med ett cykelprogram för Borås stad där det 
finns visioner, planer för hur fler kan börja cykla och kontroller av våra cykelvägar så som 
underhållsarbete, framtidsplaner kan detta stärka Borås som cykelstad och göra fler medvetna om 
fördelen att cykla.  
 
För att Borås skall bli en bra cykelstad behöver ett cykelprogram införas, så som Malmö stad gjort. 
Detta har i sin tur gjort att Malmö stad har riktigt bra cykelvägar som är markerade med cykelsida 
respektive gångsida, allt fler har börjat cykla och detta innebär i sin tur mindre biltrafik och ett 
välbefinnande som ökar bland cyklister. Ett cykelprogram ger även en tydlig struktur och ett samlat 
grepp kring framtida satsningar i Borås stad under flera år framåt i tiden.  
 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 

– Uppdra åt tekniska nämnden att: 
 
 
*Inventera gång- och cykelbanor och  
därefter avsätta resurser för att måla  
skiljelinje mellan gång- och cykelbana i hela Borås stad.  
 
*Att införa ett cykelprogram så som Malmö stad har gjort 
 
 
Anna Christensen (M) 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00612 512 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Pirita Isegran (M) Ta fram ett lokalt 
trafikhinder! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 Motionen är besvarad        

 

Reservationer  
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.    

Ärendet i sin helhet 
Pirita Isegran (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17 
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kulturnämnden ges i 
uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och prisvärt 
trafikhinder 
 
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden anför att ett trafikhinder med lokal förankring med ett textilt 
tema redan tagits fram av Tekniska förvaltningen. Trafikhindret utgörs av en 
sittvänlig knalle i betong. Kulturnämnden tillstyrker motionen och föreslår att 
Kulturförvaltningen utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir 
verklighet genom Tekniska nämndens försorg. 
 
I Kulturnämndens reglemente anges att: 
-i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader. 
 
När det gäller trafikhinder är det Tekniska nämnden som ansvarar för när och  
hur dessa hinder skall placeras i trafikmiljön för att uppnå avsedd effekt på 
trafikflödet. Det primära syftet är inte att öka det konstnärliga uttrycket i 
stadens gaturum. Inte desto mindre är det viktigt att värna om Borås Stads 
profil att vara en framstående kommun när det gäller konstnärligt uttryck och 
mångfald. Kommunstyrelsen förutsätter att de två nämnderna kan föra en 
seriös dialog och med ömsesidig respekt för varandras ansvarsområden. 
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  2015-06-13 
 

Borås som cykelstad 
 
I takt med att Borås växer ökar även biltrafiken, men med ett cykelprogram för Borås stad där det 
finns visioner, planer för hur fler kan börja cykla och kontroller av våra cykelvägar så som 
underhållsarbete, framtidsplaner kan detta stärka Borås som cykelstad och göra fler medvetna om 
fördelen att cykla.  
 
För att Borås skall bli en bra cykelstad behöver ett cykelprogram införas, så som Malmö stad gjort. 
Detta har i sin tur gjort att Malmö stad har riktigt bra cykelvägar som är markerade med cykelsida 
respektive gångsida, allt fler har börjat cykla och detta innebär i sin tur mindre biltrafik och ett 
välbefinnande som ökar bland cyklister. Ett cykelprogram ger även en tydlig struktur och ett samlat 
grepp kring framtida satsningar i Borås stad under flera år framåt i tiden.  
 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 

– Uppdra åt tekniska nämnden att: 
 
 
*Inventera gång- och cykelbanor och  
därefter avsätta resurser för att måla  
skiljelinje mellan gång- och cykelbana i hela Borås stad.  
 
*Att införa ett cykelprogram så som Malmö stad har gjort 
 
 
Anna Christensen (M) 

 

Nr 38
Svar på motion av Pirita Isegran (M) Ta fram ett lokalt 
trafikhinder!
2019-04-08 Dnr KS 2015-00612 512

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00612 512 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Pirita Isegran (M) Ta fram ett lokalt 
trafikhinder! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 Motionen är besvarad        

 

Reservationer  
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.    

Ärendet i sin helhet 
Pirita Isegran (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17 
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kulturnämnden ges i 
uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och prisvärt 
trafikhinder 
 
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden anför att ett trafikhinder med lokal förankring med ett textilt 
tema redan tagits fram av Tekniska förvaltningen. Trafikhindret utgörs av en 
sittvänlig knalle i betong. Kulturnämnden tillstyrker motionen och föreslår att 
Kulturförvaltningen utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir 
verklighet genom Tekniska nämndens försorg. 
 
I Kulturnämndens reglemente anges att: 
-i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader. 
 
När det gäller trafikhinder är det Tekniska nämnden som ansvarar för när och  
hur dessa hinder skall placeras i trafikmiljön för att uppnå avsedd effekt på 
trafikflödet. Det primära syftet är inte att öka det konstnärliga uttrycket i 
stadens gaturum. Inte desto mindre är det viktigt att värna om Borås Stads 
profil att vara en framstående kommun när det gäller konstnärligt uttryck och 
mångfald. Kommunstyrelsen förutsätter att de två nämnderna kan föra en 
seriös dialog och med ömsesidig respekt för varandras ansvarsområden. 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

En tävling för att få fram förslag till alternativa lokala trafikhinder utöver de 
som redan finns kan vara en bra ide för att förstärka det konstnärliga uttrycket 
och samtidigt vara funktionellt ur ett trafikperspektiv. Kommunstyrelsen ser 
inga hinder att Tekniska nämnden och Kulturnämnden i sådana fall gör detta i 
samverkan.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Remissvar från Kulturnämnden och Tekniska nämnden 
3. Motion från Pirita Isegran (M).   
 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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MOTION  KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-09-17 
MODERATERNA 
 

                                                                                                                                                
 

 

Ta fram ett lokalt trafikhinder! 

 

Mobila trafikhinder (även känt under begreppet betongsuggor) har till syfte att öka trafiksäkerheten. 
De är en vanlig företeelse i de flesta städer. Ibland är trafikhindrets placering högst tillfällig men det 
finns många exempel på när hindren i princip blir en permanent installation i staden.  

Idag har flera svenska städer tagit fram egna modeller av trafikhinder helt enkelt i syfte att göra dem 
lite trevligare att möta i vardagen. Exempel på detta är Orsa som har målade Dalahästar, i Stockholm 
finns det pampiga lejon och Gotland har sina gutefårsbaggar.  

Det är på tiden att även Borås tar fram ett lämpligt trafikhinder som kan användas i vår stad. Hindret 
bör ha en lokal förankring, till exempel ett textilt tema.  

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta:   

- Ge i uppdrag till Kulturnämnden att skyndsamt ta fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och 
prisvärt trafikhinder.  

 

Pirita Isegran  

Moderaterna 
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 YTTRANDE 

Sida 
1(1) 

Kulturförvaltningen 
Pontus Hammarén, 033-35 76 81 

Datum 
2015-12-09 

Diarienummer 
2015/KN0190  512 

 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 

 

 
 

Yttrande över motionen ”Ta fram ett lokalt  
trafikhinder” 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0612. 
 
Beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motionen ”Ta fram ett lokalt trafikhinder”. 

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning 
Mobila trafikhinder (så kallade betongsuggor) föreslås i motionen utformas med lokal 
inspiration. Som exempel nämns trafikhinder i Orsa som är dekorerade med Dalahäs-
tar. Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget och föreslår att Kulturförvaltningen 
utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir verklighet genom Tekniska 
nämndens försorg. 
 
Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Mobila trafikhinder (så kallade betongsuggor) föreslås i motionen utformas med lokal 
inspiration. Som exempel nämns trafikhinder i Orsa som är dekorerade med Dalahäs-
tar. Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget och föreslår att Kulturförvaltningen 
utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir verklighet genom Tekniska 
nämndens försorg.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
 
KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson  Eva-Lotta Franzén   
Ordförande   Kulturchef    
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Tekniska nämnden 

REMISSVAR 
Sida 
1(1) 

Alf Iwarson, te 033 35 74 55 
2015-11-13 Dnr 2015/882   334 19 

Kommunstyrelsen 

Motion: Ta fram ett lokalt trafikhinder!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0612 

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden får meddela att ett trafikhinder med lokal förankring med 
ett textilt tema redan tagits fram av Tekniska förvaltningen. 

Trafikhindret utgörs av en sittvänlig knalle i betong. 

TEKNISKA NÄMNDEN 

Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 

Gunnar Isackson 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
En tävling för att få fram förslag till alternativa lokala trafikhinder utöver de 
som redan finns kan vara en bra ide för att förstärka det konstnärliga uttrycket 
och samtidigt vara funktionellt ur ett trafikperspektiv. Kommunstyrelsen ser 
inga hinder att Tekniska nämnden och Kulturnämnden i sådana fall gör detta i 
samverkan.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Remissvar från Kulturnämnden och Tekniska nämnden 
3. Motion från Pirita Isegran (M).   
 

 

Allianspartierna i Borås 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00612 512 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Pirita Isegran (M) Ta fram ett lokalt 
trafikhinder! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.         

Ärendet i sin helhet 
Pirita Isegran (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17 
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kulturnämnden ges i 
uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och prisvärt 
trafikhinder 

Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 
Tekniska nämnden anför att ett trafikhinder med lokal förankring med ett textilt 
tema redan tagits fram av Tekniska förvaltningen. Trafikhindret utgörs av en 
sittvänlig knalle i betong. Kulturnämnden tillstyrker motionen och föreslår att 
Kulturförvaltningen utlyser en mindre tävling och att vinnande förslag blir 
verklighet genom Tekniska nämndens försorg. 

I svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L). 
”Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet” som behandlas samtidigt på 
detta KS menar Kommunstyrelsen att det är viktigt att stadens gaturum håller 
en hög standard både byggnadstekniskt och vad gäller konstnärligt uttryck.  

I Kulturnämndens reglemente anges att: -i samråd med berörda institutioner och 
brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader. 

När det gäller trafikhinder är det Tekniska nämnden som ansvarar för när och 
hur dessa hinder skall placeras i trafikmiljön för att uppnå avsedd effekt på 
trafikflödet. Det primära syftet är inte att öka det konstnärliga uttrycket i 
stadens gaturum. Inte desto mindre är det viktigt att värna om Borås Stads 
profil att vara en framstående kommun när det gäller konstnärligt uttryck och 
mångfald. Kommunstyrelsen förutsätter att de två nämnderna kan föra en 
seriös dialog och med ömsesidig respekt för varandras ansvarsområden. 
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En tävling för att få fram förslag till alternativa lokala trafikhinder utöver de 
som redan finns kan vara en bra ide för att förstärka det konstnärliga uttrycket 
och samtidigt vara funktionellt ur ett trafikperspektiv. Kommunstyrelsen ser 
inga hinder att Tekniska nämnden och Kulturnämnden i sådana fall gör detta i 
samverkan.  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 
2. Remissvar från Kulturnämnden och Tekniska nämnden 
3. Motion från Pirita Isegran (M).   
 

 

Allianspartierna i Borås 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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Detta kan ske genom att cykelvägnätet förbättras så att cykelvägarna blir 
separerade från bilar och gående i ett sammanhängande nät, såväl inom Borås 
stad, liksom till övriga orter inom kommungränsen.  

Om fler boråsare som idag använder bil skulle börja cykla, skulle det medföra 
flera fördelar. Dels skulle hälsan förbättras för användaren, eftersom cyklandet 
innebär nyttig motion, under förutsättning att cyklisten slipper att andas in 
bilavgaser. Dels skulle mängden bilavgaser (inklusive däckpartiklar) och buller 
från bilar minskas, liksom krav på mer ytor för bilismen. 

Utöver att cykelvägnätet förbättras bör Borås stad stimulera cykeltrafiken 
genom att alla kommunanställda får leasa en cykel (antingen en vanlig cykel eller 
el-cykel), under förmånliga villkor. Efter t.ex tre år kan den anställde välja att 
köpa ut sin cykel. Detta kan liknas vid systemet med leasing-datorer och 
miljöbilar som anställda erbjöds att köpa av Borås kommun för ett antal år 
sedan. 

Kostnaderna för att uppfylla denna att-sats är liten i jämförelse med bilarnas 
kostnader. Exempelvis beräknas nya P-platser i P-hus i Borås kosta över 
200000 per bilplats.  

Motionen har inte skickats på remiss, men ärendet har behandlats i dialog med 
Tekniska förvaltningen.  

På Stadsledningskansliet pågår aktivt arbete, dels med en Trafikplan där alla 
trafikslagen kommer att ingå. I den tas ett samlat grepp kring trafiksituationen 
och vad som behöver förbättras för att få den trafikstruktur som behövs i en 
växande stad. Dessutom tas en separat Cykelstrategi fram enligt 
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag från 2017 där strategier för hur 
cykeltrafiken ska utvecklas och vara ett stöd för Tekniska förvaltningen. Både 
Trafikplanen och Cykelstrategin bedöms gå ut på remiss under sommaren 2019. 

Parallellt med detta arbete tar Tekniska förvaltningen fram en cykelplan var 
annat år som bland annat redovisar vilka åtgärder som ska genomföras under de 
kommande åren.  

Hyrcykel erbjuds sedan en tid tillbaka till Borås Stads tillsvidareanställda genom 
bruttolöneavdrag med en bindningstid på 3 år. Anställda har möjlighet att hyra 
max 2 cyklar vilket medför att exempelvis familjemedlemmar kan få del av 
erbjudandet.  

Tekniska förvaltningen anordnar visningstillfällen tillsammans med 
leverantören, då anställda har möjlighet att provcykla och testa ett stort utbud 
av modeller i olika prisnivåer. Cykelhjälm medföljer varje cykel. 

När avtalstiden löper ut får den anställde möjlighet att köpa loss cykeln till då 
rådande marknadsvärde eller lämna tillbaka cykeln.  

Motionärernas förslag om ett bättre cykelvägnät bedöms vara under aktivt 
arbete och hyrcykelsystem för kommunens anställda är genomfört. Motionen 
förklaras därmed vara besvarad. 

Nr 39
Svar på motion av Tommy Josefsson (V)  
och Anne Rapinoja (V): Stimulera boråsare att cykla
2019-03-25 Dnr KS 2015-00809 312

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00809 312 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne 
Rapinoja (V): Stimulera boråsare att cykla 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad            

Sammanfattning 
Tommy Josefsson och Anne Rapinoja har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-12-10 lämnat in förslaget att för att lösa trafikproblem bör 
kommunen stimulera bilister att byta till cykelresor.  

Många resor inom staden är under fem kilometer, en stor andel av dessa korta 
resor skulle utan vidare kunna ske med cykel. Utöver att cykelvägnätet 
förbättras bör Borås stad stimulera cykeltrafiken genom att alla 
kommunanställda får leasa en cykel.  

Motionen har inte skickats på remiss, men ärendet har behandlats i dialog med 
Tekniska förvaltningen.  

På Stadsledningskansliet pågår aktivt arbete, dels med en Trafikplan samt en 
separat Cykelstrategi. Parallellt med detta arbete tar Tekniska förvaltningen 
fram en cykelplan var annat år som bland annat redovisar vilka åtgärder som 
ska genomföras under de kommande åren.  

Hyrcykel erbjuds sedan en tid tillbaka till Borås Stads tillsvidareanställda genom 
bruttolöneavdrag med en bindningstid på 3 år.  

Motionärernas förslag ett bättre cykelvägnät bedöms vara under aktivt arbete 
och hyrcykelsystem för kommunens anställda är genomfört. Motionen förklaras 
därmed vara besvarad.          

Ärendet i sin helhet 
Tommy Josefsson och Anne Rapinoja har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2015-12-10 lämnat in förslaget att för att lösa trafikproblem bör 
kommunen stimulera bilister att byta till cykelresor. Många resor inom staden är 
under fem kilometer, en stor andel av dessa korta resor skulle utan vidare kunna 
ske med cykel. 
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Detta kan ske genom att cykelvägnätet förbättras så att cykelvägarna blir 
separerade från bilar och gående i ett sammanhängande nät, såväl inom Borås 
stad, liksom till övriga orter inom kommungränsen.  

Om fler boråsare som idag använder bil skulle börja cykla, skulle det medföra 
flera fördelar. Dels skulle hälsan förbättras för användaren, eftersom cyklandet 
innebär nyttig motion, under förutsättning att cyklisten slipper att andas in 
bilavgaser. Dels skulle mängden bilavgaser (inklusive däckpartiklar) och buller 
från bilar minskas, liksom krav på mer ytor för bilismen. 

Utöver att cykelvägnätet förbättras bör Borås stad stimulera cykeltrafiken 
genom att alla kommunanställda får leasa en cykel (antingen en vanlig cykel eller 
el-cykel), under förmånliga villkor. Efter t.ex tre år kan den anställde välja att 
köpa ut sin cykel. Detta kan liknas vid systemet med leasing-datorer och 
miljöbilar som anställda erbjöds att köpa av Borås kommun för ett antal år 
sedan. 

Kostnaderna för att uppfylla denna att-sats är liten i jämförelse med bilarnas 
kostnader. Exempelvis beräknas nya P-platser i P-hus i Borås kosta över 
200000 per bilplats.  

Motionen har inte skickats på remiss, men ärendet har behandlats i dialog med 
Tekniska förvaltningen.  

På Stadsledningskansliet pågår aktivt arbete, dels med en Trafikplan där alla 
trafikslagen kommer att ingå. I den tas ett samlat grepp kring trafiksituationen 
och vad som behöver förbättras för att få den trafikstruktur som behövs i en 
växande stad. Dessutom tas en separat Cykelstrategi fram enligt 
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag från 2017 där strategier för hur 
cykeltrafiken ska utvecklas och vara ett stöd för Tekniska förvaltningen. Både 
Trafikplanen och Cykelstrategin bedöms gå ut på remiss under sommaren 2019. 

Parallellt med detta arbete tar Tekniska förvaltningen fram en cykelplan var 
annat år som bland annat redovisar vilka åtgärder som ska genomföras under de 
kommande åren.  

Hyrcykel erbjuds sedan en tid tillbaka till Borås Stads tillsvidareanställda genom 
bruttolöneavdrag med en bindningstid på 3 år. Anställda har möjlighet att hyra 
max 2 cyklar vilket medför att exempelvis familjemedlemmar kan få del av 
erbjudandet.  

Tekniska förvaltningen anordnar visningstillfällen tillsammans med 
leverantören, då anställda har möjlighet att provcykla och testa ett stort utbud 
av modeller i olika prisnivåer. Cykelhjälm medföljer varje cykel. 

När avtalstiden löper ut får den anställde möjlighet att köpa loss cykeln till då 
rådande marknadsvärde eller lämna tillbaka cykeln.  

Motionärernas förslag om ett bättre cykelvägnät bedöms vara under aktivt 
arbete och hyrcykelsystem för kommunens anställda är genomfört. Motionen 
förklaras därmed vara besvarad. 
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Beslutsunderlag 
1. Motion: Stimulera boråsare att cykla, 2015-12-09 
   
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Motion: Stimulera boråsare att cykla 
 
Trafiksituation i Borås är på flera platser dålig med stor trängsel med många bilar 
som alstrar avgaser som är hälsoskadliga för människor och växtlighet och 
växthusgaser som påverkar klimatet. Trafiken skapar dessutom mycket buller och 
kräver stora asfaltytor för biltrafiken, både då bilen körs och då den står stilla. 
 
Istället för att bygga ut vägnätet och därigenom stimulera ytterligare biltrafik, bör 
kommunen stimulera bilister att byta till cykelresor. Många resor inom staden är 
under fem kilometer, en stor andel av dessa korta resor skulle utan vidare kunna 
ske med cykel. 
 
Detta kan ske genom att cykelvägnätet förbättras så att cykelvägarna blir separerade 
från bilar och gående i ett sammanhängande nät, såväl inom Borås stad, liksom till 
övriga orter inom kommungränsen. 
 
Om fler boråsare som idag använder bil skulle börja cykla, skulle det medföra flera 
fördelar. 
 
Dels skulle hälsan förbättras för användaren, eftersom cyklandet innebär nyttig 
motion, under förutsättning att cyklisten slipper att andas in bilavgaser. 
 
Forskare i Holland (Utrecht) har beräknat att varje cyklad timme förlänger livet 
med 1 timme. 
 
Dels skulle mängden bilavgaser (inklusive däckpartiklar) och buller från bilar 
minskas, liksom krav på mer ytor för bilismen. 
 
Utöver att cykelvägnätet förbättras bör Borås stad stimulera cykeltrafiken  genom  

 att alla kommunanställda får leasa en cykel  (antingen en vanlig cykel eller 
el-cykel), under förmånliga villkor. Efter t.ex tre år kan den anställde välja 
att köpa ut sin cykel. Detta kan liknas vid systemet med leasing-datorer och 
miljöbilar som anställda erbjöds att köpa av Borås kommun för ett antal år 
sedan. 

Kostnaderna för att uppfylla denna att-sats är liten i jämförelse med bilarnas 
kostnader. Exempelvis beräknas nya P-platser i P-hus i Borås kosta över 200 000 
per bilplats. 
 
WHO (FN:s Världshälsoorganisation) anger att varje investerad krona ger mer 
tillbaka än andra satsningar på trafikinfrastruktur. 
 
För vänsterpartiet Borås genom 
 
Tommy Josefsson 
Anne Rapinoja 
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Beslutsunderlag 
1. Motion: Stimulera boråsare att cykla, 2015-12-09 
   
Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för strategisk samhällsplanering 
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Nr 40
Svar på motion av Annette Carlson (M),  
Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för  
linbana i Borås!
2019-03-25 Dnr KS 2016-00184 530

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Charlotta Tornvall 
Handläggare 
033 357276 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00184 530 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för linbana i 
Borås! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen avslås. 

Sammanfattning 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-
02-25 lämnat in förslaget att utreda möjligheterna för linbana i Borås.          

Motionen har inte remitterats. 

  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-
02-25 lämnat in förslaget att: 
         

- Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheterna och kostnaderna 
för ett linbanesystem som kan jämföras 
med ett BRT-system.   
 

- Tekniska nämnden uppdras att utgå från förslaget enligt ovan där den 
första linjen bör gå mellan tre stationer - Borås resecentrum/Södra 
torget - Södra Älvsborgs sjukhus – Hässleholmen (ca 3 km). 
 

- Tekniska nämnden uppdras även att utreda och presentera ytterligare 
förslag till lämpliga sträckningar för linbana. 

 
- Tekniska nämnden uppdras att lägga stor vikt vid säkerhetsaspekten 

under utredningsfasen. 
 

Linbanor förekommer inte i Sveriges kollektivtrafik men kan vara ett bra 
transportmedel då det finns stora barriärer som behöver passeras och de kan 
också vara intressanta som målpunkter för turism. 
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Linbanor bedöms inte lösa det transportbehov som boråsarna har. Den 
sträckning som föreslås i motionen behöver flera stopp med korta avstånd för 
att uppfylla boråsarnas krav på kollektivtrafik, något som är svårt att 
åstadkomma med linbanor. Intrånget på bebyggelsen i centrum och i villastaden 
som linbanan skulle passera över skulle bli betydande och stadens utseende 
skulle helt förändras.  
 
Att bygga infrastruktur för linbanor är dyrt, innebär ett stort intrång i 
stadsmiljön och låser fast en transportstruktur som är svår att förändra. Det är 
svårt att motivera en så storskalig utbyggnad med tanke på att även framtida 
reseflöden kommer kunna täckas av busstrafik. Den kollektivtrafik som idag 
kör mellan resecentrum, Sjukhuset och Hässleholmen består av flera busslinjer.  
 
I Göteborg drivs just nu ett linbaneprojekt med syfte att skapa en 3 km lång 
linbana över Göta älv. En linbana har kapacitet för en stor mängd passagerare 
motsvararande 2 000 resenärer per timme i varje riktning (som en 
spårvagnslinje i fem-minuterstrafik). I nästa steg väntar ett politiskt 
investeringsbeslut innan projektet går in i en aktiv byggfas. Trafikkontorets 
preliminära budget för linbaneprojektet är 1,1 miljarder kronor. 
 
Motionen har inte remitterats. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) Motion: Utred möjligheterna 
för linbana i Borås.   
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Linbanor bedöms inte lösa det transportbehov som boråsarna har. Den 
sträckning som föreslås i motionen behöver flera stopp med korta avstånd för 
att uppfylla boråsarnas krav på kollektivtrafik, något som är svårt att 
åstadkomma med linbanor. Intrånget på bebyggelsen i centrum och i villastaden 
som linbanan skulle passera över skulle bli betydande och stadens utseende 
skulle helt förändras.  
 
Att bygga infrastruktur för linbanor är dyrt, innebär ett stort intrång i 
stadsmiljön och låser fast en transportstruktur som är svår att förändra. Det är 
svårt att motivera en så storskalig utbyggnad med tanke på att även framtida 
reseflöden kommer kunna täckas av busstrafik. Den kollektivtrafik som idag 
kör mellan resecentrum, Sjukhuset och Hässleholmen består av flera busslinjer.  
 
I Göteborg drivs just nu ett linbaneprojekt med syfte att skapa en 3 km lång 
linbana över Göta älv. En linbana har kapacitet för en stor mängd passagerare 
motsvararande 2 000 resenärer per timme i varje riktning (som en 
spårvagnslinje i fem-minuterstrafik). I nästa steg väntar ett politiskt 
investeringsbeslut innan projektet går in i en aktiv byggfas. Trafikkontorets 
preliminära budget för linbaneprojektet är 1,1 miljarder kronor. 
 
Motionen har inte remitterats. 
 
 

Beslutsunderlag 
1. Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) Motion: Utred möjligheterna 
för linbana i Borås.   
 

Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25 april 2019

B 780

MOTION  2016-02-16 
ALLIANSPARTIERNA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Utred möjligheterna för linbana i Borås! 
 

Linbanor är generellt förknippat med skidliftar eller turistattraktioner, såsom fallet var vid till 
exempel olympiska spelen i London 2012. Men linbanor har även andra uppgifter. I bland annat 
Spanien, Turkiet, Italien och Tyskland används de som ett effektivt komplement till den ordinarie 
kollektivtrafiken. En linbana är ett fast, spårbundet och pålitligt system med en hög kapacitet och 
mycket kort väntetid, vilket allmänt bidrar till en bra reseupplevelse. Väljer man att använda sig av 
en liten gondol - på mellan 10-12 personer - går det att ha en avgång cirka var 15-20 sekund. En 
avgång var 20-25 sekund är dock nog att föredra för att på så vis öka tillgängligheten för 
människor med funktionsnedsättning. Möjligheten finns också att ha gondoler för upp mot 25-30 
personer, med avgångstid ungefär var 45e sekund. 
 
Energiförbrukning, bullernivå och luftföroreningar ligger alla på en låg nivå jämfört med andra 
kollektivtrafiksalternativ. Bullernivåer på dagens anläggningar ligger runt 50 decibel, vilket kan 
jämföras med en snittbuss på cirka 80 decibel. Det är således ett resealternativ med väldigt låg 
miljöpåverkan. Det är även ytterst driftsäkert då det går planskilt från all markbunden trafik och 
inte riskerar köer eller andra hinder. Genom sin planskildhet går det att resa från station till 
station, utan stopp, i mellan 20-25 km/h. Linbanor innebär även ett litet markintrång då varje 
pelare, som behövs för att hålla vajrarna uppe, initialt tar fyra parkeringsplatser i anspråk. Detta 
då markplattan som pelarna står på har möjlighet att grävas ner. 
 
Vårt förslag till en första sträckning är tre stationer, Borås resecentrum/Södra torget - Södra 
Älvsborgs sjukhus - Hässleholmen. Det är en av stadens absolut mest resenär-tätaste sträckor 
som är i stort behov av effektivare kollektivtrafik. Just nu planerar staden för ett BRT-system på 
den sträckan, som då ska samsas med blåljus-trafiken (runt SÄS), cykel, gång och privata bilar. 
Det riskerar dessutom att bli ett dyrt projekt för staden då både gator och hållplatser behöver 
byggas om. Systemet kommer högst troligt bli ofullständigt då det inte går att ge BRT-systemet 
egna körbanor längst upp på Brämhultsvägen vid sjukhuset. Just Brämhultsvägen är idag hårt 
trafikerad och 2010 var det drygt 11 300 fordon/dygn. Det innebär höga nivåer av buller och 
utsläpp längs i princip hela villastaden. Ett linbanesystem hade minskat trafiken på 
Brämhultsvägen markant då många bussturer hade kunnat ersättas av linbana. 
 
Idag tar en busstur mellan Borås resecentrum och Hässleholmen knappt 20 minuter exklusive 
väntetid. En tid som kommer att minska något om staden väljer att bygga ut med BRT-system. 
Med ett linbanesystem på samma sträckning skulle resan kunna gå på 5-6 minuter, med i princip 
noll väntetid. Station på SÄS skulle även kunna läggas i eller i nära anslutning till 
huvudbyggnaden då stationsbyggnaderna båda kan grensla vägar men också byggas in i befintlig 
byggnation. Konkreta exempel kan hittas i Ankara där stationerna är byggda över motorvägen (se 
bifogad fil). Vi vill därför att Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för linbana 
istället för BRT-system, då mycket talar för att det är fördelaktigt ur ekonomiska- och 
stadsplaneringsperspektiv. 
 
Vi vill även att nämnden tar i beaktning och tittar på säkerhetsaspekten i en linbanelösning. De 
undersökningar som finns på området har påvisat att många känner en oro över säkerheten då 
gondolerna är förarlösa. Kameraövervakning samt larmknappar med direktkommunikation är 
förslag som vi tror skulle kunna öka tryggheten. Men även att man under lågtrafik kan reservera 
specifika gondoler (vilket görs på stationen), samt att några av gondolerna skulle kunna vara 
bemannande (i lågtrafik). 
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MOTION  2016-02-16 
ALLIANSPARTIERNA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 
Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett linbanesystem som kan jämföras 
med ett BRT-system. 
 
Tekniska nämnden uppdras att utgå från förslaget enligt ovan där den första linjen bör gå mellan tre stationer -
Borås resecentrum/Södra torget - Södra Älvsborgs sjukhus - Hässleholmen. 
 
Tekniska nämnden uppdras även att utreda och presentera ytterligare förslag till lämpliga sträckningar för 
linbana  
 
Tekniska nämnden uppdras att lägga stor vikt vid säkerhetsaspekten under utredningsfasen. 
 
 
 
Annette Carlson (M) 
Kommunalråd 
 
Morgan Hjalmarsson (L) 
Kommunalråd 
 
Kerstin Hermansson (C) 
Gruppledare 
 
Falco Güldenpfennig (KD) 
Gruppledare 
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Bifogad bild 1: 
 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00385 866 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt 
Wahlgren (L). Samarbeta med konstnärer för estetisk 
kvalitet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad            

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-04-27 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att med hjälp av 
Kulturnämnden ta fram former av betonghinder som kan ersätta de befintliga. 
Motionen har skickats på remiss till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

 

Kulturnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anför att förslagen i motionen 
framläggs mot bakgrund av att Borås har ett rykte som konst- och skulpturstad 
att värna och nämnda betonghinder kan uppfattas som dåligt utformade 
konstverk. Det finns en uppenbar risk att de omtalade betonghindren i sin 
nuvarande utformning uppfattas som konstverk – av sämsta kvalitet, ovärdigt 
stadsrummet. Detta blir särskilt problematiskt mot bakgrund av att Borås Stad 
genom Kulturförvaltningens försorg under längre tid arbetat med att profilera 
stadsrummet med högklassiga konstverk, ett arbete som gett nationell genklang. 
Betonghindret utformat som en knalle misspryder inte bara stadsrummet utan 
riskerar alltså också att äventyra Borås rykte som konst- och skulpturstad. Man 
bör i detta och liknande ärenden via Kulturnämnden vända sig till 
professionella konstnärer. 

 

Tekniska nämnden avstyrker motionen. För två år sedan tog Tekniska 
förvaltningen tillsammans med en arkitekt med mångårig erfarenhet fram ett 
trafikhinder i form av en knalle. Nämnden avsikt var då ta fram en mer 
stadsmässig utformning av de traditionella s.k. betongsuggorna. Med tanke på 
Borås historiska arv tyckte nämnden att en knalle kunde passa som en symbol 
för stadens ursprung. För att bättre smälta in i en stadsmiljö ville de förutom att 
hindret skulle vara robust och tåla påkörning att det även skulle vara kläng- lek 
och sittvänligt. Nämnden hade också med en ekonomisk aspekt på vad en 
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Bifogad bild 1: 
 

 

Nr 41
Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och  
Bengt Wahlgren (L). Samarbeta med konstnärer för  
estetisk kvalitet
2019-04-08 Dnr KS 2017-00385 866

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00385 866 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt 
Wahlgren (L). Samarbeta med konstnärer för estetisk 
kvalitet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad            

Ärendet i sin helhet 
Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-04-27 lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att 
Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska nämnden att med hjälp av 
Kulturnämnden ta fram former av betonghinder som kan ersätta de befintliga. 
Motionen har skickats på remiss till Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

 

Kulturnämnden tillstyrker motionen. Nämnden anför att förslagen i motionen 
framläggs mot bakgrund av att Borås har ett rykte som konst- och skulpturstad 
att värna och nämnda betonghinder kan uppfattas som dåligt utformade 
konstverk. Det finns en uppenbar risk att de omtalade betonghindren i sin 
nuvarande utformning uppfattas som konstverk – av sämsta kvalitet, ovärdigt 
stadsrummet. Detta blir särskilt problematiskt mot bakgrund av att Borås Stad 
genom Kulturförvaltningens försorg under längre tid arbetat med att profilera 
stadsrummet med högklassiga konstverk, ett arbete som gett nationell genklang. 
Betonghindret utformat som en knalle misspryder inte bara stadsrummet utan 
riskerar alltså också att äventyra Borås rykte som konst- och skulpturstad. Man 
bör i detta och liknande ärenden via Kulturnämnden vända sig till 
professionella konstnärer. 

 

Tekniska nämnden avstyrker motionen. För två år sedan tog Tekniska 
förvaltningen tillsammans med en arkitekt med mångårig erfarenhet fram ett 
trafikhinder i form av en knalle. Nämnden avsikt var då ta fram en mer 
stadsmässig utformning av de traditionella s.k. betongsuggorna. Med tanke på 
Borås historiska arv tyckte nämnden att en knalle kunde passa som en symbol 
för stadens ursprung. För att bättre smälta in i en stadsmiljö ville de förutom att 
hindret skulle vara robust och tåla påkörning att det även skulle vara kläng- lek 
och sittvänligt. Nämnden hade också med en ekonomisk aspekt på vad en 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25 april 2019

B 784

Borås Stad 
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tillfällig trafikanordning rimligen får kosta. I sin framställan hänvisar 
motionärerna till ett samhällsbyggnadsmål från ÖP 06. ”God arkitektur och 
estetisk kvalitét samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med 
identitet och historia”. 

Tekniska nämnden anser att knallen som tillfällig trafikanordning väl ansluter 
till målet. Dagligen kan vi se barn som klättrar och leker med knallen vilket inte 
tillåts när det kommer till stadens offentliga konstverk/skulpturer. Vad avser 
den estetiska kvalitén finns det lika många uppfattningar som det finns 
människor. Att kasta bort de trafikhinder i form av knallar som är framtagna ser 
Tekniska nämnden som slöseri med skattemedel. Nämnden kan inte se att det 
finns behov av ytterligare alternativ till tillfälliga trafikhinder. Enligt uppgift från 
Tekniska förvaltningen har det kostat ca 300 tkr för 32 st hinder. Förvaltningen 
poängterar också att de inte betalat något för utveckling och design inför 
tillverkningen av dessa trafikhinder.  

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att stadens gaturum håller en hög 
standard både byggnadstekniskt och vad gäller konstnärligt uttryck. I 
Kulturnämndens reglemente anges att: 
 
-i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader. 
 
I det här fallet med trafikhinder är det Tekniska nämnden som ansvarar för när 
och  hur dessa hinder skall placeras i miljön för att uppnå avsedd effekt på 
trafikflödet. Det primära syftet är alltså inte att öka det konstnärliga uttrycket i 
stadens gaturum. Inte desto mindre är det viktigt att värna om Borås Stads 
profil att vara en framstående kommun när det gäller konstnärligt uttryck och 
mångfald. Kommunstyrelsen förutsätter att de två nämnderna kan föra en 
seriös dialog och med ömsesidig respekt för varandras ansvarsområden. 
Kommunstyrelsen är således inte beredd att föreslå några formella uppdrag i 
sammanhanget utan litar på de inblandades goda vilja och intentioner. 
Motionen förklaras därmed besvarad.  
 

Beslutsunderlag 
1. Svar på motion till Kommunfullmäktige 
2. Motion från Morgan Hjalmarson (L) och Bengt Wahlgren (L) 
3. Yttrande över motionen från Kulturnämnden och Tekniska nämnden
   
 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Borås 2017-04-25 

 

Samarbeta med konstnärer för estetisk kvalitet 

Borås konstnärliga profil i det offentliga rummet har på senare år berikats och förstärkts dels 
genom skulpturbiennalerna som medfört inköp eller donationer av verk av framstående 
konstnärer, dels street art biennalerna No Limit som väckt internationell uppmärksamhet.  

Borås kallar sig ibland med berättigad stolthet skulpturstaden. I den senaste översiktsplanen 
från 2006 anges som samhällsbyggnadsmål ”God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, 
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med identitet och historia”. Detta ställer också krav 
på staden. Borås kan inte tala om estetisk kvalitet eller kalla sig konst- och skulpturstad och 
samtidigt skräpa ned stadsbilden med nyttofunktioner som utformas så att de kan uppfattas som 
dåliga konstverk. Vi tänker då på de betonghinder som utformats som en sittande knalle. 

Vi föreslår att Borås stad i ökad utsträckning utnyttjar konstnärernas kompetens och kreativitet 
vid utformningen av stadsrummets nyttofunktioner, i detta fall trafikhinder av betong. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi  

att  Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska förvaltningen att med hjälp av Kulturnämnden ta 
fram former av betonghinder som kan ersätta de befintliga. 

 

Morgan Hjalmarsson    Bengt Wahlgren                
Liberalerna     Liberalerna 
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i  
enlighet med Sara Anderssons (S) förslag. 
 
Patric Silfverklinga (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Se 
bilaga 

KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson   
Ordförande    
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef   

 
 
 
 

YTTRANDE 
 

Sida 
1(2) 

Pontus Hammarén, 033-35 76 81 Datum 
2017-06-14 

Diarienummer 
2017/KN0087  866 

 Kommunstyrelsen  

Yttrande över motionen ”Samarbeta med konstnärer 
för estetisk kvalitet” 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0385. 

 
Beslut 
Kulturnämnden tillstyrker motionen. 
 
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning 
I en motion föreslår Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) att Borås Stad 
i ökad utsträckning ska vända sig till konstnärer vid utformning av stadsrummets  
nyttofunktioner. Vidare föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska förvalt-
ningen att ta hjälp av Kulturförvaltningen för att ta fram betonghinder som kan  
ersätta de befintliga, föreställande en sittande knalle. 
 
Borås Stad bör värna sitt rykte som konst- och skulpturstad, vilket de oformliga be-
tonghindren utformade som knallar äventyrar. Man bör i detta och liknande ärenden 
via Kulturnämnden vända sig till professionella konstnärer. 
 
Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
I en motion föreslår Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) att Borås Stad 
i ökad utsträckning ska vända sig till konstnärer vid utformning av stadsrummets  
nyttofunktioner. Vidare föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Tekniska förvalt-
ningen att ta hjälp av Kulturförvaltningen för att ta fram betonghinder som kan  
ersätta de befintliga, föreställande en sittande knalle. Förslagen framläggs mot bak-
grund av att Borås har ett rykte som konst- och skulpturstad att värna och nämnda 
betonghinder kan uppfattas som dåligt utformade konstverk. 
 
Det finns en uppenbar risk att de omtalade betonghindren i sin nuvarande utform-
ning uppfattas som konstverk – av sämsta kvalitet, ovärdigt stadsrummet. Detta blir 
särskilt problematiskt mot bakgrund av att Borås Stad genom Kulturförvaltningens 
försorg under längre tid arbetat med att profilera stadsrummet med högklassiga 
konstverk, ett arbete som gett nationell genklang. Betonghindret utformat som en 
knalle misspryder inte bara stadsrummet utan riskerar alltså också att äventyra Borås 
rykte som konst- och skulpturstad. Man bör i detta och liknande ärenden via Kultur-
nämnden vända sig till professionella konstnärer. 

Yrkanden 
Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna yrkar att Kulturnämnden avstyrker 
motionen. Se bilaga  
 
Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.  
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat i  
enlighet med Sara Anderssons (S) förslag. 
 
Patric Silfverklinga (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Se 
bilaga 

KULTURNÄMNDEN 
 
 
 
Sara Andersson   
Ordförande    
   Eva-Lotta Franzén 
   Kulturchef   
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Tekniska nämnden 
Alf Iwarson, tel 033- 25 74 55  

 
Sida 
1(1) 

2017-05-05 Dnr 2017/264   360 

  
                                                           Kommunstyrelsen 
  
 
Svar på motion: Samarbeta med konstnärer för estetisk 
kvalitét
Kommunstyrelsens diarienummer 2017/KS0385

 
Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden avstyrker motionen.  
 
Tekniska nämndens yttrande  
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I 
motionen från Liberalerna föreslås att uppdra åt Tekniska förvaltningen med hjälp av 
Kulturnämnden ta fram former av betonghinder som kan ersätta de befintliga knallarna. 
 
För två år sedan tog Tekniska förvaltningen tillsammans med en arkitekt med mångårig 
erfarenhet fram ett trafikhinder i form av en knalle. Vi ville ta fram en mer stadsmässig 
utformning av de traditionella s.k betongsuggorna.  Med tanke på Borås historiska arv 
tyckte vi att en knalle kunde passa som en symbol för stadens ursprung. För att bättre 
smälta in i en stadsmiljö ville vi förutom att hindret skulle vara robust och tåla 
påkörning att det även skulle vara kläng- lek och sittvänligt. Vi hade också med en 
ekonomisk aspekt på vad en tillfällig trafikanordning rimligen får kosta. 
  
I sin framställan hänvisar motionärerna till ett samhällsbyggnadsmål från ÖP 06. ”God 
arkitektur och estetisk kvalitét samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia”.  
Tekniska nämnden anser att knallen som tillfällig trafikanordning väl ansluter till målet. 
Dagligen kan vi se barn som klättrar och leker med knallen vilket inte tillåts när det 
kommer till stadens offentliga konstverk/skulpturer. Vad avser den estetiska kvalitén 
finns det lika många uppfattningar som det finns människor.  
 
Att kasta bort de trafikhinder i form av knallar som är framtagna ser Tekniska nämnden 
som slöseri med skattemedel. Nämnden kan inte se att det finns behov av ytterligare 
alternativ till tillfälliga trafikhinder. 
         
TEKNISKA NÄMNDEN 

 
 
 

Rose Marie Liljenby Andersson  
 
   Gunnar Isackson  
 
  

BORÅS STAD  Protokollsutdrag 
   Sammanträdesdag 
Tekniska nämnden  2017-05-24 
 
 

 
 
§ 79    Dnr 2017/264   360 
Svar på motion Samverkan med konstnärer för estetisk 
kvalitet  
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. 
I motionen från Liberalerna föreslås att uppdra åt Tekniska förvaltningen med 
hjälp av Kulturnämnden ta fram former av betonghinder som kan ersätta de 
befintliga knallarna.  
 
För två år sedan tog Tekniska förvaltningen tillsammans med en arkitekt med 
mångårig erfarenhet fram ett trafikhinder i form av en knalle. Vi ville ta fram en 
mer stadsmässig utformning av de traditionella s.k betongsuggorna. Med tanke på 
Borås historiska arv tyckte vi att en knalle kunde passa som en symbol för stadens 
ursprung. För att bättre smälta in i en stadsmiljö ville vi förutom att hindret skulle 
vara robust och tåla påkörning att det även skulle vara kläng- lek och sittvänligt. 
Vi hade också med en ekonomisk aspekt på vad en tillfällig trafikanordning 
rimligen får kosta. 
  
I sin framställan hänvisar motionärerna till ett samhällsbyggnadsmål från ÖP 06. 
”God arkitektur och estetisk kvalitét samt trygga, tillgängliga och vackra 
utemiljöer i samspel med identitet och historia”.  
Tekniska nämnden anser att knallen som tillfällig trafikanordning väl ansluter till 
målet. Dagligen kan vi se barn som klättrar och leker med knallen vilket inte tillåts 
när det kommer till stadens offentliga konstverk/skulpturer. Vad avser den 
estetiska kvalitén finns det lika många uppfattningar som det finns människor.  
 
Att kasta bort de trafikhinder i form av knallar som är framtagna ser Tekniska 
nämnden som slöseri med skattemedel. Nämnden kan inte se att det finns behov 
av ytterligare alternativ till tillfälliga trafikhinder.  
 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att avstyrka motionen. 

Alliansen deltar inte i beslutet. 
(Bilaga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid protokollet 
 
Lisbeth Rehnlund  
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  Ulf Samuelsson (S) 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 juni 2017. 
 
Rätt utdraget betygar 
 
 
Lisbeth Rehnlund 
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Tekniska nämnden 
Alf Iwarson, tel 033- 25 74 55  

 
Sida 
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2017-05-05 Dnr 2017/264   360 

  
                                                           Kommunstyrelsen 
  
 
Svar på motion: Samarbeta med konstnärer för estetisk 
kvalitét
Kommunstyrelsens diarienummer 2017/KS0385

 
Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden avstyrker motionen.  
 
Tekniska nämndens yttrande  
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I 
motionen från Liberalerna föreslås att uppdra åt Tekniska förvaltningen med hjälp av 
Kulturnämnden ta fram former av betonghinder som kan ersätta de befintliga knallarna. 
 
För två år sedan tog Tekniska förvaltningen tillsammans med en arkitekt med mångårig 
erfarenhet fram ett trafikhinder i form av en knalle. Vi ville ta fram en mer stadsmässig 
utformning av de traditionella s.k betongsuggorna.  Med tanke på Borås historiska arv 
tyckte vi att en knalle kunde passa som en symbol för stadens ursprung. För att bättre 
smälta in i en stadsmiljö ville vi förutom att hindret skulle vara robust och tåla 
påkörning att det även skulle vara kläng- lek och sittvänligt. Vi hade också med en 
ekonomisk aspekt på vad en tillfällig trafikanordning rimligen får kosta. 
  
I sin framställan hänvisar motionärerna till ett samhällsbyggnadsmål från ÖP 06. ”God 
arkitektur och estetisk kvalitét samt trygga, tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia”.  
Tekniska nämnden anser att knallen som tillfällig trafikanordning väl ansluter till målet. 
Dagligen kan vi se barn som klättrar och leker med knallen vilket inte tillåts när det 
kommer till stadens offentliga konstverk/skulpturer. Vad avser den estetiska kvalitén 
finns det lika många uppfattningar som det finns människor.  
 
Att kasta bort de trafikhinder i form av knallar som är framtagna ser Tekniska nämnden 
som slöseri med skattemedel. Nämnden kan inte se att det finns behov av ytterligare 
alternativ till tillfälliga trafikhinder. 
         
TEKNISKA NÄMNDEN 

 
 
 

Rose Marie Liljenby Andersson  
 
   Gunnar Isackson  
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domineras av män är ishockey, innebandy, fotboll och basket. Idrotter som 
hamnar i intervallet 40-60 % är tennis, handboll och simidrott1. Tittar man på 
hela föreningslivet i Borås ser man att medlemskapet är relativt jämt fördelat, 46 
% kvinnor och 54 % män. 

Från och med 2018 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen gått över till en helt 
digital redovisning av medlemmar och aktiviteter vilket betyder att vi kan lämna 
den här typen av redovisning varje år. Borås Stad har en lång tradition av 
generösa föreningsbidrag. Detta är en förutsättning för att föreningarna ska 
kunna föra en långsiktig planering och vara en stabil part att samverka med. 
Överenskommelsen som undertecknades mellan Borås Stad och civilsamhället 
bygger på en gemensam värdegrund och säkerställer bland annat att vi kan 
mötas i dialog på lika villkor. Det är utifrån denna värdegrund som 
föreningsbidragen ska utformas och inte enligt särskilda styrmedel baserat på 
faktorer som har en längre och mer djupgående problematik än förhållandet 
mellan män och kvinnor i föreningslivet i Borås. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 dragit igång en satsning på 
elitidrottande kvinnor i individuella idrotter. Projektet syftar till att utveckla 
redan talangfulla kvinnor genom att erbjuda föreläsningar kring sponsring, 
mental träning, fysträning med mera. Projektet syftar också till att kvinnorna 
själva delar med sig av sina egna erfarenheter för att stärka varandra. 
Förhoppningsvis kan detta vara ”tungan på vågen” som gör att fler vågar ta 
steget full ut och satsa på sin idrott. En kvinnlig projektledare leder arbetet. 

Malmö Stad samarbetar med Fair Pay som är en stiftelse som arbetar för att alla 
människor ska få idrotta på lika villkor. De bidrar med praktiska lösningar och 
kunskap för att göra samhället mer jämlikt och hållbart för alla”. De erbjuder 
kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och föreläsningar och 
vänder sig till organisationer, företag och kommuner. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen är positiv till det arbete som Malmö Stad gör 
tillsammans med Fair Pay och kommer att kontakta båda parter för mer 
information. 

Kommunstyrelsen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden arbetar 
målmedvetet och systematiskt med den viktiga jämställdhetsfrågan inom 
idrottsrörelsen.  

Nämndens mål att uppnå inom området under planperioden 2018-2020:  

• Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  

• Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla 
jämställdhetsarbetet i föreningslivet.  

• Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig 
presentation av tabeller och diagram.  

• Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till 
åtgärder.  

Nr 42
Svar på motion från Anna Svalander (L)  
om jämställd idrott
2019-04-08 Dnr KS 2017-00797 805

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00797 805 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd 
idrott 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen förklaras besvarad            

Ärendet i sin helhet 
Anna Svalander (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-12-19 
lämnat in rubricerad motion. I motionen föreslås att: 
 
-Borås stad kartlägger hur samtliga resurser till idrottsrörelsen fördelas ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Det gäller alla former och fördelning av bidrag, 
fördelning av halltider och plantider, annonser, reklam och 
marknadsföringsbidrag samt olika former av utbildningsbidrag, 
arbetsmarknadsbidrag eller andra transfereringar. 
 
-Att det utifrån kartläggningen sätts upp tydliga mål för en jämställd fördelning, 
att regler och system för bidrag och resurser stödjer en jämställd fördelning, 
samt att mål och utfall följs upp årligen så att bidragen kan användas också som 
styrmedel för att uppnå en mer jämställd idrottsrörelse i Borås.  
 
-Att det tas fram ett bidragssystem/policy för att kunna stödja enskilda 
elitidrottare i sin satsning och inte som idag, enbart fokusera på lag och 
lagsporter. 
 
-Att Borås stad gör som Malmö Stad och andra och genomgår en 
jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till Idrottsrörelsen. 
 

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden som 
beslutar att tillstyrka intentionen i motionen i de delar som rör nämndens 
ansvarsområde samt översänder yttrandet till  Kommunstyrelsen. Nämnden 
hänvisar till att enligt nyligen framtagen statistik (bifogas motionssvaret) är 
jämställdheten bland idrottsföreningar i Borås ganska god, 47 % tjejer och 53 % 
killar, om man räknar bort fotbollen. Fotbollen är den i särklass största idrotten 
både för killar och tjejer och påverkar i hög grad den totala fördelningen av 
deltagartillfällen. Inom fotbollen är deltagartillfällena fördelade på 24 % tjejer 
och 76 % killar och medräknat i den totala statistiken blir fördelningen 37 % 
tjejer och 63 % killar. Bland de största idrotterna i Borås som domineras av 
kvinnor finns ridning, konståkning, friidrott och gymnastik. Idrotter som 
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domineras av män är ishockey, innebandy, fotboll och basket. Idrotter som 
hamnar i intervallet 40-60 % är tennis, handboll och simidrott1. Tittar man på 
hela föreningslivet i Borås ser man att medlemskapet är relativt jämt fördelat, 46 
% kvinnor och 54 % män. 

Från och med 2018 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen gått över till en helt 
digital redovisning av medlemmar och aktiviteter vilket betyder att vi kan lämna 
den här typen av redovisning varje år. Borås Stad har en lång tradition av 
generösa föreningsbidrag. Detta är en förutsättning för att föreningarna ska 
kunna föra en långsiktig planering och vara en stabil part att samverka med. 
Överenskommelsen som undertecknades mellan Borås Stad och civilsamhället 
bygger på en gemensam värdegrund och säkerställer bland annat att vi kan 
mötas i dialog på lika villkor. Det är utifrån denna värdegrund som 
föreningsbidragen ska utformas och inte enligt särskilda styrmedel baserat på 
faktorer som har en längre och mer djupgående problematik än förhållandet 
mellan män och kvinnor i föreningslivet i Borås. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 dragit igång en satsning på 
elitidrottande kvinnor i individuella idrotter. Projektet syftar till att utveckla 
redan talangfulla kvinnor genom att erbjuda föreläsningar kring sponsring, 
mental träning, fysträning med mera. Projektet syftar också till att kvinnorna 
själva delar med sig av sina egna erfarenheter för att stärka varandra. 
Förhoppningsvis kan detta vara ”tungan på vågen” som gör att fler vågar ta 
steget full ut och satsa på sin idrott. En kvinnlig projektledare leder arbetet. 

Malmö Stad samarbetar med Fair Pay som är en stiftelse som arbetar för att alla 
människor ska få idrotta på lika villkor. De bidrar med praktiska lösningar och 
kunskap för att göra samhället mer jämlikt och hållbart för alla”. De erbjuder 
kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och föreläsningar och 
vänder sig till organisationer, företag och kommuner. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen är positiv till det arbete som Malmö Stad gör 
tillsammans med Fair Pay och kommer att kontakta båda parter för mer 
information. 

Kommunstyrelsen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden arbetar 
målmedvetet och systematiskt med den viktiga jämställdhetsfrågan inom 
idrottsrörelsen.  

Nämndens mål att uppnå inom området under planperioden 2018-2020:  

• Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett 
jämställdhetsperspektiv.  

• Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla 
jämställdhetsarbetet i föreningslivet.  

• Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig 
presentation av tabeller och diagram.  

• Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till 
åtgärder.  
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• Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i 
någon form.  

• Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagarna i den 
öppna ungdomsverksamheten.  

• Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en 
grundutbildning i våldsprevention med genusförändrande ansats.  

• Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en 
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget) 

 

En tillförlitlig och transparent redovisning av statistik hur fördelningen mellan 
könen ser ut är en förutsättning och ger samtidigt ett tryck på föreningarna att 
öka jämställdheten. Satsningen på projektet med målsättningen att få fram fler 
elitidrottande kvinnor i individuella idrotter blir intressant och spännande att 
följa. Kommunstyrelsen är överens med motionären att inriktningen på 
förslagen till åtgärder i motionen är relevanta för ett fortsatt arbete med att 
förbättra jämställdheten. Bedömningen är dock att Fritids- och 
folkhälsonämnden inte behöver några särskilda direktiv från 
Kommunfullmäktige för att fortsätta sin strävan mot ett mer jämställt 
föreningsliv. Kommunstyrelsen förutsätter att nämnden med jämna mellanrum 
redovisar statistik som förhoppningsvis stödjer ambitionerna. 

 

Kommunstyrelsen vill också i sammanhanget poängtera att kommunen som 
helhet belyser jämställdhetsfrågan i budgetsammanhang genom att nämnderna 
skall beskriva åtgärder, insatser och utvecklingsområden inom ramen för sin 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering.  

 

 

Beslutsunderlag 
1.  Fullmäktigeskrivelse 
2. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar med bilagor 
3. Budget 2019:2 för Fritids- och folkhälsonämnden  
3. Motion från Anna Svalander (L)   
 

 

Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Motion från Liberalerna om jämställd idrott  
 
Borås Stad har fått pris för arbetet med bredditdrott, något som vi skall vara stolta över. Staden ligger dock långt 
efter när det gäller elitsatsningar och riskerar att hamna ännu längre efter om inget görs! 
 
Borås, med 110.000 invånare har inte något damlag i någon sport på elitnivå och Borås hamnar sist av 25 liknande 
städer i Sverige (enligt en sammanställning av Borås Tidning 2015) när det gäller damidrott. Det finns nästan inte 
några enskilda elitidrottande damer i Borås och det tyder på ett strukturellt problem. Vem prioriteras i stadens 
budgetar? Finns det modeller för fördelning av resurser som stödjer damer/flickor och hur följs fördelningen av 
resurser upp? 
 
Enligt Borås Stads program för jämställdhet skall staden ”...verka för jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett 
jämställdhetsarbete som ska omfatta medborgare, anställda och förtroendevalda i Borås. Jämställdhetsarbete 
innebär en kritisk granskning av den egna verksamheten och en förändring av strukturer, som kan verka 
skrämmande. Att ifrågasätta maktfördelning och inflytande berör och upprör. Samtidigt är det en möjlighet att ta till 
vara både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter, och erbjuda likvärdig service till alla medborgare". 
 
Detta förhållningssätt borde också genomsyra alla de bidrag och resurser som används till idrott och folkhälsa och 
som fördelas till alla idrottsföreningar i form av bidrag, reklam och marknadsföringsbidrag.  
 
Hur ser den totala fördelningen av bidrag och resurser till idrottsrörelsen i Borås ut i ett jämställdhetsperspektiv? 
Vilka krav ställer Borås Stad på idrottsföreningar när det gäller jämställd fördelning av pengar, resurser, 
representation i beslutande organ/styrelser? Vilken uppföljning sker av jämställdhetsfrågor? Vilken styrning kan ske 
med hjälp av bidragen? Är det OK för Borås Stad att stödja föreningar som medvetet utestänger folk från sin 
verksamhet pga av kön? 
 
I många kommuner runt om i landet pågår arbete med att kartlägga och förändra system och strukturer. Malmö har 
nyligen jämställdcertifierats. Örebro har nyss uppdaterat och tagit fram nya regler för hur de kan stödja enskilda 
idrottare och dessutom fördela stödet jämställt. I andra städer använder man också bidragsfördelning som ett 
styrmedel för att styra föreningar i önskad riktning och det borde vara genomförbart även i Borås. 
 
Att det finns enskilda idrottare från Borås som lyckas nå eliten är ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads varumärke. 
Tyvärr så finns det idag inget stöd eller några medel avsatta för att stödja enskilda idrottare, något som det finns i 
flera andra kommuner där man insett marknadsvärdet av elitidrottare.  
 
Liberalerna föreslår att : 
 
Borås stad kartlägger hur samtliga resurser till idrottsrörelsen fördelas ur ett jämställdhetsperspektiv. Det gäller alla 
former och fördelning av bidrag, fördelning av halltider och plantider, annonser, reklam och marknadsföringsbidrag 
samt olika former av utbildningsbidrag, arbetsmarknadsbidrag eller andra transfereringar. 
 
Att det utifrån kartläggningen sätts upp tydliga mål för en jämställd fördelning, att regler och system för bidrag och 
resurser stödjer en jämställd fördelning, samt att mål och utfall följs upp årligen så att bidragen kan användas också 
som styrmedel för att uppnå en mer jämställd idrottsrörelse i Borås.  
 
Att det tas fram ett bidragssystem/policy för att kunna stödja enskilda elitidrottare i sin satsning och inte som idag, 
enbart fokusera på lag och lagsporter. 
 
Att Borås stad gör som Malmö Stad och andra och genomgår en jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till 
Idrottsrörelsen. 
 
Anna Svalander (L) 
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Jämställt föreningsliv
Föreningar som får bidrag av Borås Stad
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Nyckelposter i föreningarnas styrelser
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2018-04-04 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 dragit igång en satsning på 
elitidrottande kvinnor i individuella idrotter. Projektet syftar till att utveckla 
redan talangfulla kvinnor genom att erbjuda föreläsningar kring sponsring, 
mental träning, fysträning med mera. Projektet syftar också till att kvinnorna 
själva delar med sig av sina egna erfarenheter för att stärka varandra. 
Förhoppningsvis kan detta vara ”tungan på vågen” som gör att fler vågar ta 
steget full ut och satsa på sin idrott. En kvinnlig projektledare leder arbetet. 
 
Malmö Stad samarbetar med Fair Pay som ”är en stiftelse som arbetar för att 
alla människor ska få idrotta på lika villkor. De bidrar med praktiska lösningar 
och kunskap för att göra samhället mer jämlikt och hållbart för alla”. De 
erbjuder kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och 
föreläsningar och vänder sig till organisationer, företag och kommuner. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen är positiv till det arbete som Malmö Stad gör 
tillsammans med Fair Pay och kommer att kontakta båda parter för mer 
information.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion från Liberalerna om jämställd idrott 
2. Redovisning, jämställt föreningsliv 
3. Statistik LOK-stöd 2016 
 
Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
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§ 65 Dnr FOFN 2018-00018 1.1.3.1 

Svar på motion från Anna Svalander (L) om jämställd 
idrott 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka intentionen i motionen i de 
delar som rör nämndens ansvarsområde samt översänder yttrandet till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Liberalerna i Borås har skrivit en motion om jämställd idrott. Motionären vill 
bland annat att Fritids- och folkhälsonämnden kartlägger hur alla bidrag 
fördelas och att resultatet används som styrmedel av föreningslivet i Borås. 
Samt att det tas fram en policy för stöd till enskilda elitidrottare samt att Borås 
Stad gör en jämställdhetscertifiering av bidrag och resurser till idrottsrörelsen. 
 
Enligt nyligen framtagen statistik är jämställdheten bland idrottsföreningar i 
Borås ganska god, 47 % tjejer och 53 % killar, om man räknar bort fotbollen. 
Fotbollen är den i särklass största idrotten både för killar och tjejer och 
påverkar i hög grad den totala fördelningen av deltagartillfällen. Inom fotbollen 
är deltagartillfällena fördelade på 24 % tjejer och 76 % killar och medräknat i 
den totala statistiken blir fördelningen 37 % tjejer och 63 % killar. Bland de 
största idrotterna i Borås som domineras av kvinnor finns ridning, konståkning, 
friidrott och gymnastik. Idrotter som domineras av män är ishockey, innebandy, 
fotboll och basket. Idrotter som hamnar i intervallet 40-60 % är tennis, 
handboll och simidrott1. Tittar man på hela föreningslivet i Borås ser man att 
medlemskapet är relativt jämt fördelad, 46 % kvinnor och 54 % män. I 
föreningarnas styrelser finns det en överrepresentation av personer mellan 36- 
50 år samt över 65 år. Sju av tio ordförande är en man och drygt sex av tio 
sekreterare är en kvinna2 . Från och med 2018 har Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen gått över till en helt digital redovisning av medlemmar 
och aktiviteter vilket betyder att vi kan lämna den här typen av redovisning 
varje år. 
 
Borås Stad har en lång tradition av generösa föreningsbidrag. Detta är en 
förutsättning för att föreningarna ska kunna föra en långsiktig planering och 
vara en stabil part att samverka med. Överenskommelsen som undertecknades 
mellan Borås Stad och civilsamhället bygger på en gemensam värdegrund och 
säkerställer bland annat att vi kan mötas i dialog på lika villkor. Det är utifrån 
denna värdegrund som föreningsbidragen ska utformas och inte enligt särskilda 
styrmedel baserat på faktorer som har en längre och mer djupgående 
problematik än förhållandet mellan män och kvinnor i föreningslivet i Borås. 
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 dragit igång en satsning på 
elitidrottande kvinnor i individuella idrotter. Projektet syftar till att utveckla 
redan talangfulla kvinnor genom att erbjuda föreläsningar kring sponsring, 
mental träning, fysträning med mera. Projektet syftar också till att kvinnorna 
själva delar med sig av sina egna erfarenheter för att stärka varandra. 
Förhoppningsvis kan detta vara ”tungan på vågen” som gör att fler vågar ta 
steget full ut och satsa på sin idrott. En kvinnlig projektledare leder arbetet. 
 
Malmö Stad samarbetar med Fair Pay som ”är en stiftelse som arbetar för att 
alla människor ska få idrotta på lika villkor. De bidrar med praktiska lösningar 
och kunskap för att göra samhället mer jämlikt och hållbart för alla”. De 
erbjuder kartläggningar, rådgivning, konsultuppdrag, certifiering och 
föreläsningar och vänder sig till organisationer, företag och kommuner. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen är positiv till det arbete som Malmö Stad gör 
tillsammans med Fair Pay och kommer att kontakta båda parter för mer 
information.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion från Liberalerna om jämställd idrott 
2. Redovisning, jämställt föreningsliv 
3. Statistik LOK-stöd 2016 
 
Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Svar på motion från Marie Fridén (M). Tillgänglig fritid
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boras.se
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033-35 70 00 vxl

Roger Kardell
Handläggare
033 357040
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Datum
2019-04-08

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00824 824

Svar på motion från Marie Fridén (M). Tillgänglig fritid 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen är besvarad     

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidson (KD). 

Ärendet i sin helhet 
Marie Friden (M) har i motion 2017-12-19 föreslagit Kommunfullmäktige att 

-Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta
en mobil fritidsgård.

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som tillstyrker 
intentionen i motionen. 

Nämnden anför att Marie Fridén i sin motion lyfter fram många viktiga frågor 
för fritidsgårdsverksamheten/Öppen ungdomsverksamhet inom Borås Stad 
som jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Dessa frågor är redan i dag 
prioriterade men som motionären beskriver behöver exempelvis 
jämställdhetsresultaten avseende jämn könsfördelning bland besökarna 
förbättras.  

I dagsläget har några enheter lyckats bra med en jämn könsfördelning bland 
besökarna medan det finns en förbättringspotential hos andra. En av styrkorna 
med en väl fungerande fritidsgård är kontinuitet som bland annat innebär att 
ungdomarna vet att gården är öppen, fastställda och återkommande tider. Detta 
främjar besökarnas möjlighet till delaktighet i allt som rör gården vilket innebär 
att de får en känsla av tillhörighet, vilket har många positiva effekter. Många 
anser också att fritidsgårdarna har en kompensatorisk uppgift och är därför 
placerad i områden som anses ha störst behov av en sådan. En mobil enhet kan 
ha svårt att tillhandahålla de styrkor som nämns ovan. Det finns en risk att 
verksamheten till största delen består av anordnade aktiviteter och att det finns 
mindre tid för exempelvis delaktighet och värdegrundsarbete. En utbildad 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

fritidsledare har en bred kompetens som innebär mycket mer än att ordna 
”aktiviteter” och det är viktigt att denna kompetens utnyttjas på bästa sätt. 

Begreppet Öppen ungdomsverksamhet syftar till, vilket motionären också 
belyser, att lyfta fram möjligheten att också verka utanför fritidsgårdens fyra 
väggar. Erfarenhet från exempelvis ungdomsledarutbildningar och den 
sommarlovsverksamhet vi arrangerar visar att fördelningen mellan könen kan 
bli jämnare om verksamheten vid vissa tillfällen flyttar från befintlig fritidsgård. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2018-11-05 om ”Program för Öppen 
ungdomsverksamhet” där avsikten med verksamheten är att den ska vara 
tillgänglig för alla och främja en jämlik hälsa hos unga. Kön, könsöverskridande 
identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion 
och ålder ska beaktas för att unga ska få en jämlik tillgång till verksamheten. 
Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på 
fritidsgårdar och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 
10-18 år. Programmet i sin helhet kan nås på  

https://intranet.boras.se/download/18.540ed7b8166d5b87f9223c1f/15414901
79937/Program%20för%20öppen%20ungdomsverksamhet%20-
%20program.pdf 

Kommunstyrelsen anser att jämställdhet och mångfald i det kommunala 
fritidsutbudet är en prioriterad fråga. Fritidsgårds- och ungdomsverksamheten 
spelar en viktig roll som mötesplats för ungdomar med olika kön och kulturell 
bakgrund. Fritids- och folkhälsonämnden visar på att arbetet med ”Öppen 
ungdomsverksamhet” kan vara ett sätt att få en jämnare könsfördelning till 
verksamheten. Motionen förklaras därmed besvarad. 

 
 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar 
3. Motion från Marie Fridén   
 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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fritidsledare har en bred kompetens som innebär mycket mer än att ordna 
”aktiviteter” och det är viktigt att denna kompetens utnyttjas på bästa sätt. 

Begreppet Öppen ungdomsverksamhet syftar till, vilket motionären också 
belyser, att lyfta fram möjligheten att också verka utanför fritidsgårdens fyra 
väggar. Erfarenhet från exempelvis ungdomsledarutbildningar och den 
sommarlovsverksamhet vi arrangerar visar att fördelningen mellan könen kan 
bli jämnare om verksamheten vid vissa tillfällen flyttar från befintlig fritidsgård. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2018-11-05 om ”Program för Öppen 
ungdomsverksamhet” där avsikten med verksamheten är att den ska vara 
tillgänglig för alla och främja en jämlik hälsa hos unga. Kön, könsöverskridande 
identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, religion 
och ålder ska beaktas för att unga ska få en jämlik tillgång till verksamheten. 
Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på 
fritidsgårdar och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 
10-18 år. Programmet i sin helhet kan nås på  

https://intranet.boras.se/download/18.540ed7b8166d5b87f9223c1f/15414901
79937/Program%20för%20öppen%20ungdomsverksamhet%20-
%20program.pdf 

Kommunstyrelsen anser att jämställdhet och mångfald i det kommunala 
fritidsutbudet är en prioriterad fråga. Fritidsgårds- och ungdomsverksamheten 
spelar en viktig roll som mötesplats för ungdomar med olika kön och kulturell 
bakgrund. Fritids- och folkhälsonämnden visar på att arbetet med ”Öppen 
ungdomsverksamhet” kan vara ett sätt att få en jämnare könsfördelning till 
verksamheten. Motionen förklaras därmed besvarad. 

 
 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar 
3. Motion från Marie Fridén   
 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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§ 64 Dnr FOFN 2018-00021 1.1.3.1 

Svar på motion av Marie Fridén (M) avseende 
Tillgänglig fritid 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka intentionen i motionen och 
översänder yttrande till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Marie Fridén lyfter i sin motion ”Tillgänglig fritid” fram många viktiga frågor 
för fritidsgårdsverksamheten/Öppen ungdomsverksamhet inom Borås Stad 
som jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Dessa frågor är redan i dag 
prioriterade men som motionären beskriver behöver exempelvis 
jämställdhetsresultaten avseende jämn könsfördelning bland besökarna 
förbättras. 
 
I dagsläget har några enheter lyckats bra med en jämn könsfördelning bland 
besökarna medan det finns en förbättringspotential hos andra. En av styrkorna 
med en väl fungerande fritidsgård är kontinuitet som bland annat innebär att 
ungdomarna vet att gården är öppen fastställda och återkommande tider. Detta 
främjar besökarnas möjlighet till delaktighet i allt som rör gården vilket innebär 
att de får en känsla av tillhörighet, vilket har många positiva effekter. Många 
anser också att fritidsgårdarna har en kompensatorisk uppgift och är därför 
placerad i områden som anses ha störst behov av en sådan. 
En mobil enhet kan ha svårt att tillhandahålla de styrkor som nämns ovan. Det 
finns en risk att verksamheten till största delen består av anordnade aktiviteter 
och att det finns mindre tid för exempelvis delaktighet och värdegrundsarbete. 
En utbildad fritidsledare har en bred kompetens som innebär mycket mer än att 
ordna ”aktiviteter” och det är viktigt att denna kompetens utnyttjas på bästa 
sätt. 
 
Begreppet Öppen ungdomsverksamhet syftar till, vilket motionären också 
belyser, att lyfta fram möjligheten att också verka utanför fritidsgårdens fyra 
väggar. Erfarenhet från exempelvis ungdomsledarutbildningar och den 
sommarlovsverksamhet vi arrangerar visar att fördelningen mellan könen kan 
bli jämnare om verksamheten vid vissa tillfällen flyttar från befintlig fritidsgård. 
 
Det finns ett uppdrag inom förvaltningen att se över Öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet. I detta sammanhang kan också 
idén om mobil fritidsgårdsverksamhet ingå.  

MOTION 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2017-12-19


Tillgänglig fritid 

En fritidsgård är en lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, ofta ledd av en 
fritidsledare. Ungdomar kan där ägna sig åt exempelvis olika typer av sport, sällskapsspel 
eller musikutövning. I Borås finns det 14 kommunala fritidsgårdar. Borås är en vidsträckt 
kommun och fritidsgård är av olika anledningar otillgänglig för många ungdomar i vår 
kommun.

Flera kommuner i vårt avlånga land har valt att inrätta mobila enheter för att råda bot på 
otillgängligheten till en aktiv fritid. 

Att arbeta mobilt innebär att ungdomsarbetare förflyttar sig för att möta unga och att stötta 
ungas idéer i vad de vill göra där det är mest lämpligt för ungdomarna. Den mobila 
verksamheten utgår från uppsökande arbete genom skolor och andra arenor för unga. Här 
möts man och kan fånga in ungas idéer och intressen samt skapa kontakt. Ungas förslag 
på vad man vill göra på fritiden undersöks tillsammans med ungdomarna och det som är 
möjligt planeras och genomförs tillsammans precis som annan öppen verksamhet. 

En mobil verksamhet där fordon och personal står i fokus måste profileras tydligt med rätt 
känsla och utrustas på ett smart sätt för att attrahera och fungera. Den mobila 
ungdomsgården kompletteras genom att befintliga lokaler i till exempel skolor, 
samlingslokaler i hela kommunen inventeras och görs tillgängliga. 

Stadsrevisionen har granskat om Borås stad lever upp till riktlinjerna för jämställdhet och 
mångfald när det gäller kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Det är en dyster 
läsning. Borås stad satsar 19 miljoner mer per år på fritidsaktiviteter för pojkar än på 
flickors intressen. Stadsrevisionen kräver skärpning. Vi kan konstatera att bland 
fritidsgårdarnas cirka 40 000 besökare i  Borås januari-september i år var 72 procent 
pojkar. Kanske kan en mobil enhet ha fokus även på att nå den andra hälften av 
ungdomarna - flickorna,  genom att finnas på plats där de känner sig välkomna.

Med stöd av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktig att besluta:

- ge Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en mobil 
fritidsgård 

Marie Fridén (M) 
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§ 64 Dnr FOFN 2018-00021 1.1.3.1 

Svar på motion av Marie Fridén (M) avseende 
Tillgänglig fritid 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka intentionen i motionen och 
översänder yttrande till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Marie Fridén lyfter i sin motion ”Tillgänglig fritid” fram många viktiga frågor 
för fritidsgårdsverksamheten/Öppen ungdomsverksamhet inom Borås Stad 
som jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. Dessa frågor är redan i dag 
prioriterade men som motionären beskriver behöver exempelvis 
jämställdhetsresultaten avseende jämn könsfördelning bland besökarna 
förbättras. 
 
I dagsläget har några enheter lyckats bra med en jämn könsfördelning bland 
besökarna medan det finns en förbättringspotential hos andra. En av styrkorna 
med en väl fungerande fritidsgård är kontinuitet som bland annat innebär att 
ungdomarna vet att gården är öppen fastställda och återkommande tider. Detta 
främjar besökarnas möjlighet till delaktighet i allt som rör gården vilket innebär 
att de får en känsla av tillhörighet, vilket har många positiva effekter. Många 
anser också att fritidsgårdarna har en kompensatorisk uppgift och är därför 
placerad i områden som anses ha störst behov av en sådan. 
En mobil enhet kan ha svårt att tillhandahålla de styrkor som nämns ovan. Det 
finns en risk att verksamheten till största delen består av anordnade aktiviteter 
och att det finns mindre tid för exempelvis delaktighet och värdegrundsarbete. 
En utbildad fritidsledare har en bred kompetens som innebär mycket mer än att 
ordna ”aktiviteter” och det är viktigt att denna kompetens utnyttjas på bästa 
sätt. 
 
Begreppet Öppen ungdomsverksamhet syftar till, vilket motionären också 
belyser, att lyfta fram möjligheten att också verka utanför fritidsgårdens fyra 
väggar. Erfarenhet från exempelvis ungdomsledarutbildningar och den 
sommarlovsverksamhet vi arrangerar visar att fördelningen mellan könen kan 
bli jämnare om verksamheten vid vissa tillfällen flyttar från befintlig fritidsgård. 
 
Det finns ett uppdrag inom förvaltningen att se över Öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet. I detta sammanhang kan också 
idén om mobil fritidsgårdsverksamhet ingå.  

MOTION 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2017-12-19


Tillgänglig fritid 

En fritidsgård är en lokal för någon form av organiserad fritidsverksamhet, ofta ledd av en 
fritidsledare. Ungdomar kan där ägna sig åt exempelvis olika typer av sport, sällskapsspel 
eller musikutövning. I Borås finns det 14 kommunala fritidsgårdar. Borås är en vidsträckt 
kommun och fritidsgård är av olika anledningar otillgänglig för många ungdomar i vår 
kommun.

Flera kommuner i vårt avlånga land har valt att inrätta mobila enheter för att råda bot på 
otillgängligheten till en aktiv fritid. 

Att arbeta mobilt innebär att ungdomsarbetare förflyttar sig för att möta unga och att stötta 
ungas idéer i vad de vill göra där det är mest lämpligt för ungdomarna. Den mobila 
verksamheten utgår från uppsökande arbete genom skolor och andra arenor för unga. Här 
möts man och kan fånga in ungas idéer och intressen samt skapa kontakt. Ungas förslag 
på vad man vill göra på fritiden undersöks tillsammans med ungdomarna och det som är 
möjligt planeras och genomförs tillsammans precis som annan öppen verksamhet. 

En mobil verksamhet där fordon och personal står i fokus måste profileras tydligt med rätt 
känsla och utrustas på ett smart sätt för att attrahera och fungera. Den mobila 
ungdomsgården kompletteras genom att befintliga lokaler i till exempel skolor, 
samlingslokaler i hela kommunen inventeras och görs tillgängliga. 

Stadsrevisionen har granskat om Borås stad lever upp till riktlinjerna för jämställdhet och 
mångfald när det gäller kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Det är en dyster 
läsning. Borås stad satsar 19 miljoner mer per år på fritidsaktiviteter för pojkar än på 
flickors intressen. Stadsrevisionen kräver skärpning. Vi kan konstatera att bland 
fritidsgårdarnas cirka 40 000 besökare i  Borås januari-september i år var 72 procent 
pojkar. Kanske kan en mobil enhet ha fokus även på att nå den andra hälften av 
ungdomarna - flickorna,  genom att finnas på plats där de känner sig välkomna.

Med stöd av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktig att besluta:

- ge Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en mobil 
fritidsgård 

Marie Fridén (M) 
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Beslutsunderlag 
Motionen av Marie Fridén (M)  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-04-09.  
    
 
 
Ida Legnemark (V) Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Pernilla Landström 
Handläggare 
033 358308 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00161 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Alexander Andersson (c) och Maj-
Britt Eckerström (c): Maten i kommunal verksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen.         

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande.

Ärendet i sin helhet 
Alexander Andersson och Maj-Britt Eckerström har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-20 lämnat in förslaget att i de verksamheter där det 
serveras mat ska det införas matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska 
medel för införandet.          

Motionen har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. till 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  

Samtliga nämnder tycker som motionärerna att det är viktigt med delaktighet 
för barn, elever och brukare vad gäller måltidsfrågor och den mat som serveras 
i Borås stads verksamheter.  Vidare beskriver de berörda nämnderna hur de på 
olika sätt redan i dag arbetar med delaktighet vad gäller måltidsfrågorna och att 
det ryms i befintlig budget. Nämnderna har för avsikt att fortsätta arbetet med 
delaktigheten som är helt i linje med motionärernas förslag.     

Beslutsunderlag 
1. Motion (10)
2. Yttrande, GVUN (50)
3. Yttrande, Förskolenämnden (60)
4. Yttrande, SoN (70)
5. Yttrande, IFON (80)
6. Yttrande, Grundskolenämnden (90)
7. Yttrande, VÄN (100)
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Nr 44
Svar på motion av Alexander Andersson (c) och  
Maj-Britt Eckerström (c): Maten i kommunal  
verksamhet.
2019-03-25 Dnr KS 2018-00161 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post Telefon 
033-35 70 00 vxl

Pernilla Landström 
Handläggare 
033 358308 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00161 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Alexander Andersson (c) och Maj-
Britt Eckerström (c): Maten i kommunal verksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen.         

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande.

Ärendet i sin helhet 
Alexander Andersson och Maj-Britt Eckerström har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-20 lämnat in förslaget att i de verksamheter där det 
serveras mat ska det införas matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska 
medel för införandet.          

Motionen har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. till 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  

Samtliga nämnder tycker som motionärerna att det är viktigt med delaktighet 
för barn, elever och brukare vad gäller måltidsfrågor och den mat som serveras 
i Borås stads verksamheter.  Vidare beskriver de berörda nämnderna hur de på 
olika sätt redan i dag arbetar med delaktighet vad gäller måltidsfrågorna och att 
det ryms i befintlig budget. Nämnderna har för avsikt att fortsätta arbetet med 
delaktigheten som är helt i linje med motionärernas förslag.     

Beslutsunderlag 
1. Motion (10)
2. Yttrande, GVUN (50)
3. Yttrande, Förskolenämnden (60)
4. Yttrande, SoN (70)
5. Yttrande, IFON (80)
6. Yttrande, Grundskolenämnden (90)
7. Yttrande, VÄN (100)
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00161 1.1.1.1 

  

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Alexander Andersson (c) och Maj-
Britt Eckerström (c): Maten i kommunal verksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen besvaras. 

Ärendet i sin helhet 
Alexander Andersson och Maj-Britt Eckerström har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-20 lämnat in förslaget att i de verksamheter där det 
serveras mat ska det införas matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska 
medel för införandet.           

Motionen har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. till 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  

Samtliga nämnder tycker som motionärerna att det är viktigt med delaktighet 
för barn, elever och brukare vad gäller måltidsfrågor och den mat som serveras 
i Borås stads verksamheter. Vidare beskriver de berörda nämnderna hur de på 
olika sätt redan i dag arbetar med delaktighet vad gäller måltidsfrågorna och att 
det ryms i befintlig budget. Nämnderna har för avsikt att fortsätta arbetet med 
delaktigheten som är helt i linje med motionärernas förslag.   

Att delaktighet ska ske just genom matråd, anser Kommunstyrelsen vara på allt 
för mycket detaljnivå för att beslutas av Kommunfullmäktige. Beslut ska tas på 
nämnds- alternativt verksamhetsnivå.  

Eftersom det redan pågår arbete i enlighet med motionens intentioner, föreslås 
Kommunfullmäktige anse motionen besvarad.    

   
Allianspartierna i Borås 
 
För Moderaterna  För Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   
Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Ericsson 

   Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-03-25 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00161 1.1.1.1 

  

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Alexander Andersson (c) och Maj-
Britt Eckerström (c): Maten i kommunal verksamhet. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen besvaras. 

Ärendet i sin helhet 
Alexander Andersson och Maj-Britt Eckerström har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-20 lämnat in förslaget att i de verksamheter där det 
serveras mat ska det införas matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska 
medel för införandet.           

Motionen har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. till 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  

Samtliga nämnder tycker som motionärerna att det är viktigt med delaktighet 
för barn, elever och brukare vad gäller måltidsfrågor och den mat som serveras 
i Borås stads verksamheter. Vidare beskriver de berörda nämnderna hur de på 
olika sätt redan i dag arbetar med delaktighet vad gäller måltidsfrågorna och att 
det ryms i befintlig budget. Nämnderna har för avsikt att fortsätta arbetet med 
delaktigheten som är helt i linje med motionärernas förslag.   

Att delaktighet ska ske just genom matråd, anser Kommunstyrelsen vara på allt 
för mycket detaljnivå för att beslutas av Kommunfullmäktige. Beslut ska tas på 
nämnds- alternativt verksamhetsnivå.  

Eftersom det redan pågår arbete i enlighet med motionens intentioner, föreslås 
Kommunfullmäktige anse motionen besvarad.    

   
Allianspartierna i Borås 
 
För Moderaterna  För Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   
Malin Carlsson 
Kommunalråd 

   Ingegerd Ericsson 

   Avdelningschef 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marianne Trulsson 
Handläggare 
033 358666 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-19 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsförvaltningen har ett uppdrag i verksamhetsplanen som bland 
annat rör frågan att det ska finnas påverkansmöjligheter för brukarna kring sina 
måltider och det här uppdraget ska genomsyra vårt arbete kring måltider i 
förvaltningen. Uppdraget lyder: 
 
”Sociala omsorgsförvaltningen ska uppmuntra och stötta den enskilde till 
hälsosamma matvanor enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Syftet med 
uppdraget är att minska risken för kostrelaterade sjukdomar samtidigt som 
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar mot större delaktighet, självbestämmande 
och självständighet för den enskilde i samband med sina måltider.” 
 
Sociala omsorgsförvaltningen har redan idag forum för brukarna att påverka 
sina måltider. Verksamheterna benämner det inte som matråd, då man även tar 
upp annat än måltider under dessa träffar. Det benämns lite olika beroende på 
vilken verksamhet det är, t ex söndagsmöten, brukarmöten, Dapt – deltagar-
APT inom daglig verksamhet och frågan finns med i det dagliga mötet med 
brukarna som är ständigt aktuell och levande. Sociala omsorgsförvaltningen 
arbetar aktivt med den här frågan för att öka delaktigheten och 
självbestämmandet för brukarna kring sin måltidssituation, både vad gäller 
innehåll och det praktiska arbetet kring måltiden. Enheterna inom 
gruppboende, serviceboende, boendestöd och boendena inom socialpsykiatrin 
har varsitt kostombud som går på regelbundna kostombudsträffar där det bland 
annat tas upp frågor som rör påverkansmöjligheter kring måltiderna för våra 
brukare. Kostombuden är bärare av kunskap och sprider kunskapen till sin 
arbetsplats för att utveckla och upprätthålla goda måltidsrutiner för våra 
brukare tillsammans med övrig personal. 
 
Sociala omsorgsnämnden tycker att förslagen om matråd är bra och väldigt 
viktigt och något som Sociala omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta att 
arbeta med. Sociala omsorgsnämnden har inom den befintliga ramen resurser 
och behöver inte avsätta extra ekonomiska medel för att bedriva den här frågan.  
 
 

MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Maten i kommunal verksamhet 
 
Trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir allt mer medvetna om värdet av att äta bra och 
näringsriktig mat. Centerpartiet vill att den mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket för oss innefattar att den 
ska vara producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Den svenska 
matproduktionen skapar större värden än bara god och bra mat. Den håller landskapet öppet, skapar kulturvärden 
och jobb. Dessutom, vilket är en faktor som ofta negligeras, säkrar den delar av vår självförsörjning.  
 
Centerpartiets vision är att en större andel av de livsmedel som används i Borås stads verksamheter ska vara 
närproducerade, det vill säga ha sitt ursprung, vara förädlade och transporterade i närregionen. Givetvis ser vi gärna 
att produkterna även är ekologiska, men i en valsituation mellan importerade ekologiska livsmedel och konventionellt 
närproducerade varor väljer vi de närproducerade.  
 
Att göra matsmarta val är bra. Vi skall dock komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med allt. Därför 
behöver vi väga samman allt och se till helheten. De som äter maten som kommunen serverar ska ha 
påverkansmöjligheter på det som serveras.  
 
Matråd är ett utmärkt sätt för barn/unga, att framföra sina synpunkter avseende mat och miljön vid matsituationen i 
skolan. Matrådet bör förutom barnen bestå av kompetent expertis, från t.ex. kostenheten och de som beställer och 
upphandlar maten. Vi ska påtala vikten av näringsvärde och miljö samt sprida kunskap om hållbar 
livsmedelskonsumtion för våra elever. Vi skall förse elever med korrekt fakta så att de kan utvärdera för- och 
nackdelar och kunna förhålla sig till ett kritiskt tänkande.  
 
Vi har sett i media och i budgetsammanhang att politiken nu blandar sig i vilken mat som serveras i våra skolor. Att 
politiker sätter matsedeln som speglar egna politiska uppfattningar är fel väg att gå. Att ställa exempelvis svenskt 
nötkött mot mer vegetariskt, till att snart servera veganbuffé tycker vi ger en vinklad bild. Det vi politiker däremot 
ska göra är att sätta mål och upprätta riktlinjer.  
 
Livsmedel är inte alltid utbytbara med tanke på näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till 
klimatutsläppet. Enligt Livsmedelsverket (2013) säger de att "Det finns inga stora skillnader mellan näringsriktig mat 
för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas." 
Förutsättningen enligt oss måste vara att maten skall vara näringsriktig, god och att eleverna blir mätta. 
 
Det är vår skyldighet att lyssna på eleverna när de vill förbättra saker och ting. Det är trots allt våra barn/unga som 
tillbringar mycket tid i skolan. De behöver god näringsriktig mat som hamnar i magen och matsvinnet måste 
minimeras.  
 
Givetvis är det lika viktigt att det finns matråd inom andra förvaltningar som också serverar mat, t.ex. inom Social- 
och Vård- och äldrenämndens verksamheter. 
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 

- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetent expertis. De 
som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och förståelse för det som serveras.  
 

- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom respektive nämnd för att möjliggöra 
matråd där mat serveras. 

 
 
 
För Centerpartiet 
Alexander Andersson 
Maj-Britt Eckerström 
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Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
socialomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Marianne Trulsson 
Handläggare 
033 358666 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-19 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 
Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Sociala omsorgsförvaltningen har ett uppdrag i verksamhetsplanen som bland 
annat rör frågan att det ska finnas påverkansmöjligheter för brukarna kring sina 
måltider och det här uppdraget ska genomsyra vårt arbete kring måltider i 
förvaltningen. Uppdraget lyder: 
 
”Sociala omsorgsförvaltningen ska uppmuntra och stötta den enskilde till 
hälsosamma matvanor enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Syftet med 
uppdraget är att minska risken för kostrelaterade sjukdomar samtidigt som 
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar mot större delaktighet, självbestämmande 
och självständighet för den enskilde i samband med sina måltider.” 
 
Sociala omsorgsförvaltningen har redan idag forum för brukarna att påverka 
sina måltider. Verksamheterna benämner det inte som matråd, då man även tar 
upp annat än måltider under dessa träffar. Det benämns lite olika beroende på 
vilken verksamhet det är, t ex söndagsmöten, brukarmöten, Dapt – deltagar-
APT inom daglig verksamhet och frågan finns med i det dagliga mötet med 
brukarna som är ständigt aktuell och levande. Sociala omsorgsförvaltningen 
arbetar aktivt med den här frågan för att öka delaktigheten och 
självbestämmandet för brukarna kring sin måltidssituation, både vad gäller 
innehåll och det praktiska arbetet kring måltiden. Enheterna inom 
gruppboende, serviceboende, boendestöd och boendena inom socialpsykiatrin 
har varsitt kostombud som går på regelbundna kostombudsträffar där det bland 
annat tas upp frågor som rör påverkansmöjligheter kring måltiderna för våra 
brukare. Kostombuden är bärare av kunskap och sprider kunskapen till sin 
arbetsplats för att utveckla och upprätthålla goda måltidsrutiner för våra 
brukare tillsammans med övrig personal. 
 
Sociala omsorgsnämnden tycker att förslagen om matråd är bra och väldigt 
viktigt och något som Sociala omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta att 
arbeta med. Sociala omsorgsnämnden har inom den befintliga ramen resurser 
och behöver inte avsätta extra ekonomiska medel för att bedriva den här frågan.  
 
 

MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Maten i kommunal verksamhet 
 
Trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir allt mer medvetna om värdet av att äta bra och 
näringsriktig mat. Centerpartiet vill att den mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket för oss innefattar att den 
ska vara producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Den svenska 
matproduktionen skapar större värden än bara god och bra mat. Den håller landskapet öppet, skapar kulturvärden 
och jobb. Dessutom, vilket är en faktor som ofta negligeras, säkrar den delar av vår självförsörjning.  
 
Centerpartiets vision är att en större andel av de livsmedel som används i Borås stads verksamheter ska vara 
närproducerade, det vill säga ha sitt ursprung, vara förädlade och transporterade i närregionen. Givetvis ser vi gärna 
att produkterna även är ekologiska, men i en valsituation mellan importerade ekologiska livsmedel och konventionellt 
närproducerade varor väljer vi de närproducerade.  
 
Att göra matsmarta val är bra. Vi skall dock komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med allt. Därför 
behöver vi väga samman allt och se till helheten. De som äter maten som kommunen serverar ska ha 
påverkansmöjligheter på det som serveras.  
 
Matråd är ett utmärkt sätt för barn/unga, att framföra sina synpunkter avseende mat och miljön vid matsituationen i 
skolan. Matrådet bör förutom barnen bestå av kompetent expertis, från t.ex. kostenheten och de som beställer och 
upphandlar maten. Vi ska påtala vikten av näringsvärde och miljö samt sprida kunskap om hållbar 
livsmedelskonsumtion för våra elever. Vi skall förse elever med korrekt fakta så att de kan utvärdera för- och 
nackdelar och kunna förhålla sig till ett kritiskt tänkande.  
 
Vi har sett i media och i budgetsammanhang att politiken nu blandar sig i vilken mat som serveras i våra skolor. Att 
politiker sätter matsedeln som speglar egna politiska uppfattningar är fel väg att gå. Att ställa exempelvis svenskt 
nötkött mot mer vegetariskt, till att snart servera veganbuffé tycker vi ger en vinklad bild. Det vi politiker däremot 
ska göra är att sätta mål och upprätta riktlinjer.  
 
Livsmedel är inte alltid utbytbara med tanke på näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till 
klimatutsläppet. Enligt Livsmedelsverket (2013) säger de att "Det finns inga stora skillnader mellan näringsriktig mat 
för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas." 
Förutsättningen enligt oss måste vara att maten skall vara näringsriktig, god och att eleverna blir mätta. 
 
Det är vår skyldighet att lyssna på eleverna när de vill förbättra saker och ting. Det är trots allt våra barn/unga som 
tillbringar mycket tid i skolan. De behöver god näringsriktig mat som hamnar i magen och matsvinnet måste 
minimeras.  
 
Givetvis är det lika viktigt att det finns matråd inom andra förvaltningar som också serverar mat, t.ex. inom Social- 
och Vård- och äldrenämndens verksamheter. 
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 

- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetent expertis. De 
som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och förståelse för det som serveras.  
 

- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom respektive nämnd för att möjliggöra 
matråd där mat serveras. 

 
 
 
För Centerpartiet 
Alexander Andersson 
Maj-Britt Eckerström 
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Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet                                        

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Monica Svensson 
Förvaltningschef 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
utbildning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Sirpa Heikkilä 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-10-30 

Instans 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00196 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss; Motion- Maten i kommunal verksamhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen ”Maten i 
kommunal verksamhet” avseende matråd i nämndens verksamheter. Nämnden 
avstår från yttrande avseende matråd i andra verksamheter. 

        

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av motionen ”Maten i 
kommunal verksamhet”. I denna föreslås att kommunfullmäktige beslutar om 
att matråd ska finnas där mat serveras. Vidare föreslås att ekonomiska medel 
ska avsättas vid behov för att möjliggöra dessa matråd. 

Nämnden konstaterar att fungerande matråd finns i den egna verksamheten, på 
gymnasieskolorna. Matråden, som består av elevrepresentanter,  
professionsrepresentanter och skolledning möts kontinuerligt under läsåret för 
att ha dialog kring matrelaterade frågor gällande såväl utbudet som miljön i 
matsalen. Matrådsmötena hålls inom ordinarie verksamhetstid. 

Nämnden tillstyrker motionen avseende matråd i nämndens verksamheter. 

Nämnden avstår från yttrande avseende matråd i andra verksamheter. 

Beslutsunderlag 
1. Motion – Maten i kommunal verksamhet 

Samverkan 
FSG 2018-10-24 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 
 

Helene Sandberg 
Ordförande 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 



kommunfullmäktiges handlingar  |  25 april 2019

B 820

 

 

Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
aldreomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Pernilla Landström 
Handläggare 
033 358308 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-11-27 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00222 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på motion: Maten i kommunal verksamhet 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att motionen ”Maten i kommunal 
verksamhet” är besvarad och översänder svaret till Kommunstyrelsen        

Ärendet i sin helhet 
I en motion till fullmäktige föreslås att där det serveras mat ska det införas 
matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska medel för införandet.  

Vård och äldrenämnden tycker som motionären att det är viktigt med 
delaktighet för barn, elever och brukare gällande måltidsfrågor och den mat 
som serveras i Borås stads verksamheter.  

Vård och äldreförvaltningen har under 2017 tagit fram en handlingsplan för att 
ute i verksamheterna säkerställa alla delar i Borås Stads kostpolicy. I 
handlingsplanen är det beslutat att matgästen ska ges möjlighet till delaktighet i 
måltidsverksamheten och att samtliga verksamheter ska ha 
brukarråd/anhörigråd där måltidsfrågorna diskuteras och där all personal är 
lyhörd för brukarnas önskemål. Arbetet med brukarråd är implementerat inom 
vård och äldreförvaltningen och ryms inom tilldelad budget.               

Beslutsunderlag 
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet.                                 

Samverkan 
Samverkas på FSG 2018-11-21.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

Ida Legnemark 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
forskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-10-30 

Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2018-00117 3.5.2.0 
 

  

 

Remiss - Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden tillstyrker motion ”Maten i kommunal verksamhet” och 
översänder svaret till Kommunstyrelsen.    

Reservationer 
Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag     

Ärendet i sin helhet 
Innehållet i förskolan styrs av läroplan för förskolan (Lpfö 98). I den beskrivs 
bland annat barns inflytande och hur man ska arbeta med den. Det innebär att 
barnen arbetar med inflytande inom flera olika områden till exempel arbetssätt, 
innehåll och lärmiljö. Det innebär även att man arbetar med inflytande över den 
mat som man intar på förskolan på olika sätt. På vissa förskolor har man ett 
barnråd och på andra förskolor har man något annat forum. Hur man arbetar 
med barns inflytande står också beskrivet i läroplanen och att ansvariga för det 
är förskollärarna, arbetslaget och förskolechefen.  

I Läroplan för förskolan står vidare att i förskolan läggs grunden för att barnen 
ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de 
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i 
förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 
för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 
verksamheten. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 
möjlighet att påverka sin situation, 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 
förskolans miljö, och 

 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska 
principer genom att få delta i olika former av samarbete och 
beslutsfattande.” 

 

 

Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
aldreomsorg@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Pernilla Landström 
Handläggare 
033 358308 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-11-27 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00222 1.1.3.1 
 

  

 

Svar på motion: Maten i kommunal verksamhet 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård och äldrenämnden beslutar att motionen ”Maten i kommunal 
verksamhet” är besvarad och översänder svaret till Kommunstyrelsen        

Ärendet i sin helhet 
I en motion till fullmäktige föreslås att där det serveras mat ska det införas 
matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska medel för införandet.  

Vård och äldrenämnden tycker som motionären att det är viktigt med 
delaktighet för barn, elever och brukare gällande måltidsfrågor och den mat 
som serveras i Borås stads verksamheter.  

Vård och äldreförvaltningen har under 2017 tagit fram en handlingsplan för att 
ute i verksamheterna säkerställa alla delar i Borås Stads kostpolicy. I 
handlingsplanen är det beslutat att matgästen ska ges möjlighet till delaktighet i 
måltidsverksamheten och att samtliga verksamheter ska ha 
brukarråd/anhörigråd där måltidsfrågorna diskuteras och där all personal är 
lyhörd för brukarnas önskemål. Arbetet med brukarråd är implementerat inom 
vård och äldreförvaltningen och ryms inom tilldelad budget.               

Beslutsunderlag 
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet.                                 

Samverkan 
Samverkas på FSG 2018-11-21.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

Ida Legnemark 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Bagge 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-27 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00110 3.5.1.25 
 

  

 

Yttrande över motion: Maten i kommunal verksamhet 

Grundskolenämndens beslut 
Motionen är besvarad. Svaret översänds till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har fått möjlighet att svara på remissen: Maten i 
kommunal verksamhet. Motionärerna Alexander Andersson, C och Maj-Britt 
Eckerström, C föreslår att: 

- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten 
och kompetent expertis. De som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter 
och förståelse för det som serveras. 

- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom 
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras. 
 
Flera skolor har ett formellt matråd, vid sidan om elevrådet. Däremot behandlas 
”skollunchfrågor” inom ramen för elev- eller klassråd på samtliga skolor med 
undantag för grundsärskolan. Eleverna har påverkansmöjligheter att lämna 
synpunkter på skolmaten. Kostfrågor, hälsan och stadens miljömål diskuteras 
med elever och kompetent kostpersonal på alla våra skolor. Verksamheten har 
inte sett att ett matråd på grundsärskolan är den framkomliga vägen för 
elevinflytande över kostfrågor då nästan alla elever på grundsärskolor har 
specialkost.  

Grundskolenämnden menar att förvaltningen redan arbetar utifrån motionens 
intentioner. Detta arbete bedrivs inom ordinarie budgetram. Med hänvisning till 
ovanstående förklaring anses motionen besvarad. 

               

Beslutsunderlag 
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet. 
                                

Samverkan 
Information i FSG. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Med bakgrund av ovanstående vill Förskolenämnden tillstyrka motionen men 
lämna beslut för varje förskola att besluta om på vilket sätt ett matråd kan 
upprättas.              

Beslutsunderlag 
1. Läroplan för förskolan (Lpfö 98)                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Leif Johansson 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Bagge 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-11-27 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2018-00110 3.5.1.25 
 

  

 

Yttrande över motion: Maten i kommunal verksamhet 

Grundskolenämndens beslut 
Motionen är besvarad. Svaret översänds till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Grundskolenämnden har fått möjlighet att svara på remissen: Maten i 
kommunal verksamhet. Motionärerna Alexander Andersson, C och Maj-Britt 
Eckerström, C föreslår att: 

- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten 
och kompetent expertis. De som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter 
och förståelse för det som serveras. 

- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom 
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras. 
 
Flera skolor har ett formellt matråd, vid sidan om elevrådet. Däremot behandlas 
”skollunchfrågor” inom ramen för elev- eller klassråd på samtliga skolor med 
undantag för grundsärskolan. Eleverna har påverkansmöjligheter att lämna 
synpunkter på skolmaten. Kostfrågor, hälsan och stadens miljömål diskuteras 
med elever och kompetent kostpersonal på alla våra skolor. Verksamheten har 
inte sett att ett matråd på grundsärskolan är den framkomliga vägen för 
elevinflytande över kostfrågor då nästan alla elever på grundsärskolor har 
specialkost.  

Grundskolenämnden menar att förvaltningen redan arbetar utifrån motionens 
intentioner. Detta arbete bedrivs inom ordinarie budgetram. Med hänvisning till 
ovanstående förklaring anses motionen besvarad. 

               

Beslutsunderlag 
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet. 
                                

Samverkan 
Information i FSG. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
 
 

 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 

 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Med bakgrund av ovanstående vill Förskolenämnden tillstyrka motionen men 
lämna beslut för varje förskola att besluta om på vilket sätt ett matråd kan 
upprättas.              

Beslutsunderlag 
1. Läroplan för förskolan (Lpfö 98)                                

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Leif Johansson 
Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2018-00305 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette 
Carlson (M) Dags för barn- och ungdomsledare att visa 
utdrag ur belastningsregistret 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras att inom ramen av certifieringen 
”Säker och trygg förening” stödja och uppmana föreningar att begära utdrag ur 
belastningsregistret vid särskild anledning eller misstanke om brott.             

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande. 

 

Ärendet i sin helhet 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 
åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 
berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 
belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.          

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden.  

Fritids- och folkhälsonämnden har i grunden uppfattningen att föreningslivet 
ska vara säkert och tryggt. Därför har nämnden tagit fram ett 
certifieringsunderlag som kallas ”Säker och trygg förening”.  

Fritids- och folkhälsonämnden anser inte att ett krav på registerutdrag ur 
belastningsregistret får den effekt som motionen avser. Ett utdrag ur 
belastningsregistret är ingen garanti för att hitta olämpliga ledare, dessutom är 
det svårt att kontrollera eller följa upp. Utifrån Överenskommelsens värdegrund 
anser vi heller inte att det ska ställas mot att föreningen ska få föreningsbidrag.  

I stället kan frågan och arbetet med fördel lyftas in som en punkt under 
samlingsnamnet ”Säker och trygg förening” och det trygghetsskapande arbetet i 
föreningen. 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Vanja Myrén Grönlund  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-11-20 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00188 1.2.3.25 
 

  

 

Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ och familjeomsorgsnämnden tillstyrker motionen.  

Sammanfattning 
Individ och familjeomsorgsnämnden delar motionärernas syn på värdet av att den 
mat som serveras i Borås Stad ska vara bra och näringsriktigt. Inom nämndens 
ansvarsområde finns endast mindre enheter som serverar mat som köps ifrån Borås 
Stad. De som äter maten har påverkansmöjligheter genom regelbundna husmöten 
där de kan lämna synpunkter på det som serveras.               

Ärendet i sin helhet 
Motionärerna skriver att trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir 
allt mer medvetna om värdet av att äta bra och näringsriktig mat och de vill att den 
mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket innefattar att den ska vara 
producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön.  
De som äter maten som kommunen serverar ska även ha påverkans-möjligheter på 
det som serveras. Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att det där 
mat serveras ska finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetens 
expertis. Samt att det vid behov ska avsättas ekonomiska medel i budgetarbetet inom 
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet                                

Samverkan 
Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 
Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef      
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Nr 45
Svar på motion av Annette Nordström (M) och  
Annette Carlson (M) Dags för barn- och ungdomsledare 
att visa utdrag ur belastningsregistret
2019-04-08 Dnr KS 2018-00305 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2018-00305 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette 
Carlson (M) Dags för barn- och ungdomsledare att visa 
utdrag ur belastningsregistret 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad. 

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras att inom ramen av certifieringen 
”Säker och trygg förening” stödja och uppmana föreningar att begära utdrag ur 
belastningsregistret vid särskild anledning eller misstanke om brott.             

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande. 

 

Ärendet i sin helhet 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 
åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 
berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 
belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.          

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden.  

Fritids- och folkhälsonämnden har i grunden uppfattningen att föreningslivet 
ska vara säkert och tryggt. Därför har nämnden tagit fram ett 
certifieringsunderlag som kallas ”Säker och trygg förening”.  

Fritids- och folkhälsonämnden anser inte att ett krav på registerutdrag ur 
belastningsregistret får den effekt som motionen avser. Ett utdrag ur 
belastningsregistret är ingen garanti för att hitta olämpliga ledare, dessutom är 
det svårt att kontrollera eller följa upp. Utifrån Överenskommelsens värdegrund 
anser vi heller inte att det ska ställas mot att föreningen ska få föreningsbidrag.  

I stället kan frågan och arbetet med fördel lyftas in som en punkt under 
samlingsnamnet ”Säker och trygg förening” och det trygghetsskapande arbetet i 
föreningen. 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Vanja Myrén Grönlund  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-11-20 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00188 1.2.3.25 
 

  

 

Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ och familjeomsorgsnämnden tillstyrker motionen.  

Sammanfattning 
Individ och familjeomsorgsnämnden delar motionärernas syn på värdet av att den 
mat som serveras i Borås Stad ska vara bra och näringsriktigt. Inom nämndens 
ansvarsområde finns endast mindre enheter som serverar mat som köps ifrån Borås 
Stad. De som äter maten har påverkansmöjligheter genom regelbundna husmöten 
där de kan lämna synpunkter på det som serveras.               

Ärendet i sin helhet 
Motionärerna skriver att trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir 
allt mer medvetna om värdet av att äta bra och näringsriktig mat och de vill att den 
mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket innefattar att den ska vara 
producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön.  
De som äter maten som kommunen serverar ska även ha påverkans-möjligheter på 
det som serveras. Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att det där 
mat serveras ska finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetens 
expertis. Samt att det vid behov ska avsättas ekonomiska medel i budgetarbetet inom 
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet                                

Samverkan 
Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 
Mats Tolfsson  
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef      
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-08 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2018-00305 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette 
Carlson (M) Dags för barn- och ungdomsledare att visa 
utdrag ur belastningsregistret 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

Fritid- och folkhälsonämnden uppdras att i bestämmelser för föreningsbidrag 
ange att utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas på anmodan från 
förvaltningen för föreningens samtliga ledare inom barn- och 
ungdomsverksamhet inom ramen för ”Säker och trygg kommun”.  

Sammanfattning 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 
åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 
berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 
belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.          

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) som 
tillstyrker motionen med hänvisning till att BRIS i sin rapport 2017:2 ”Sexuella 
övergrepp inom idrotten” listat ett antal rekommendationer till idrottsrörelsen. 
Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag från personer som kommer i kontakt 
med barn genom anställning eller uppdrag”. BRIS skriver också att man ska 
”klargöra vilka etiska regler som gäller i föreningen med tillhörande 
handlingsplan”. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att 
föreningslivet ska vara säkert och tryggt, men anser att frågan och arbetet med 
fördel kan lyftas in som en punkt under samlingsnamnet ”Säker och trygg 
förening” och det trygghetsskapande arbetet i föreningen.  

Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning och anser att utdrag från 
belastningsregistret ska kunna uppvisas på begäran av kommunen för 
föreningars samtliga ledare inom barn- och ungdomsverksamhet för att 
föreningar ska kunna få föreningsbidrag.            

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Genom dessa insatser är och blir föreningarna medvetna om riskerna och kan 
själva ta ställning i frågan.     

Beslutsunderlag 
1. Motion från Moderaterna 
2. Svar på remiss från Fritids- och folkhälsonämnden  
Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Peder Englund 

   Avdelningschef CKS 
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette 
Carlson (M) Dags för barn- och ungdomsledare att visa 
utdrag ur belastningsregistret 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

Fritid- och folkhälsonämnden uppdras att i bestämmelser för föreningsbidrag 
ange att utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas på anmodan från 
förvaltningen för föreningens samtliga ledare inom barn- och 
ungdomsverksamhet inom ramen för ”Säker och trygg kommun”.  

Sammanfattning 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 
åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 
berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 
belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.          

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) som 
tillstyrker motionen med hänvisning till att BRIS i sin rapport 2017:2 ”Sexuella 
övergrepp inom idrotten” listat ett antal rekommendationer till idrottsrörelsen. 
Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag från personer som kommer i kontakt 
med barn genom anställning eller uppdrag”. BRIS skriver också att man ska 
”klargöra vilka etiska regler som gäller i föreningen med tillhörande 
handlingsplan”. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att 
föreningslivet ska vara säkert och tryggt, men anser att frågan och arbetet med 
fördel kan lyftas in som en punkt under samlingsnamnet ”Säker och trygg 
förening” och det trygghetsskapande arbetet i föreningen.  

Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning och anser att utdrag från 
belastningsregistret ska kunna uppvisas på begäran av kommunen för 
föreningars samtliga ledare inom barn- och ungdomsverksamhet för att 
föreningar ska kunna få föreningsbidrag.            

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Genom dessa insatser är och blir föreningarna medvetna om riskerna och kan 
själva ta ställning i frågan.     

Beslutsunderlag 
1. Motion från Moderaterna 
2. Svar på remiss från Fritids- och folkhälsonämnden  
Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Peder Englund 

   Avdelningschef CKS 
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Ärendet i sin helhet 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 
åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 
berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 
belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.          

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) som 
tillstyrker motionen med hänvisning till att BRIS i sin rapport 2017:2 ”Sexuella 
övergrepp inom idrotten” listat ett antal rekommendationer till idrottsrörelsen. 
Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag från personer som kommer i kontakt 
med barn genom anställning eller uppdrag”. BRIS skriver också att man ska 
”klargöra vilka etiska regler som gäller i föreningen med tillhörande 
handlingsplan”. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att 
föreningslivet ska vara säkert och tryggt, och anser att frågan och arbetet med 
fördel kan lyftas in som en punkt under samlingsnamnet ”Säker och trygg 
förening” och det trygghetsskapande arbetet i föreningen.  

Enligt lagen har alla som rekryteras för arbeten som innebär direkta kontakter 
med barn under 18 år en skyldighet att visa upp ett utdrag ur brottsregistret för 
arbetsgivaren. Kommunstyrelsen anser att detta även ska gälla för samtliga 
föreningar i Borås som bedriver verksamhet för barn och unga, eftersom 
barnens trygghet och säkerhet på fritiden är minst lika viktig som i skola och 
barnomsorg. Fritid- och folkhälsonämnden uppdras därför att i bestämmelser 
för föreningsbidrag ange att utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas 
på begäran av kommunen för föreningens samtliga ledare inom barn- och 
ungdomsverksamhet.   

Kommunstyrelsen utgår vidare från att föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet arbetar med förebyggande åtgärder för att motverka 
trakasserier och övergrepp. Det trygghetsskapande arbetet kan med fördel ske 
inom ramen för ”Säker och trygg förening” på det vis som Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen beskriver i sitt remissvar. Att föreningar med 
diskussionsmaterial och fakta säkerställer att föreningarna diskuterar 
värdegrundsfrågor och barnens rätt att själv bestämma över sin kropp. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från Moderaterna 
2. Svar på remiss från Fritids- och folkhälsonämnden  
 

För Allianspartierna  

Moderaterna   Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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MOTION  2018-04-12 

 

Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret 
 

Borås Stad ska vara en säker och trygg kommun. För att få lokalbidrag kräver kommunen därför 
att föreningar ska vara certifierierade som Säker och trygg förening. Det innebär att föreningar - för 
att vara berättigade till bidrag - behöver leva upp till vissa kriterier. Till exempel ska det i varje 
förening som mottar bidrag finnas rutiner för brandsäkerhet, policy mot droganvändning, krav på 
kunskaper i hjärt- och lungräddning, med mera. Det är sammantaget en uppsättning mycket 
viktiga kriterier för att den föreningsverksamhet som kommunen finansierar också vara så trygg 
som möjligt. Från Moderaternas sida ser vi dock utvecklingspotential i det goda arbete som redan 
pågår.   
 
Föreningslivet för våra barn- och unga står oss ofta varmt om hjärtat. Vi anser därför att man 
som förälder ska känna sig 100 procent trygg över att lämna sitt eller sina barn på vald aktivitet. 
Stadens föreningar har det yttersta ansvaret för att skapa en trygg verksamhetsmiljö. Moderaterna 
föreslår därför att det ska bli obligatoriskt för alla barn- och ungdomsledare, föreningsledare och 
tränare i boråsföreningar att visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Kravet ska inte 
bara gälla för nya ledare som rekryteras utan även för de som redan verkar i föreningen. Om 
registerutdraget skulle visa att ledaren är dömd för ett grövre brott, såsom vålds, sexual- och/eller 
narkotikabrott ska personen inte få verka som ledare för barn- och unga. Enligt lagen har alla 
som rekryteras för arbeten som innefattar direkta kontakter med barn under 18 år – till exempel 
inom skola och barnomsorg – en skyldighet att visa upp ett utdrag ur brottsregistret för 
arbetsgivaren. Detta anser vi även borde gälla för samtliga föreningar i Borås som bedriver 
verksamhet för barn och unga, eftersom barnens trygghet och säkerhet på fritiden rimligen är 
minst lika viktig som i exempelvis skola och barnomsorg.  
 
Mot bakgrund av ovan föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga berörda 
nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från belastningsregister från alla barn- och 
ungdomsledare inom Borås föreningar. 
 
 
Annette Nordström (M)  Annette Carlson (M) 
 
 
 
 

Borås Stad 
  Sida 
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Ärendet i sin helhet 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 
åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 
berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 
belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.          

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) som 
tillstyrker motionen med hänvisning till att BRIS i sin rapport 2017:2 ”Sexuella 
övergrepp inom idrotten” listat ett antal rekommendationer till idrottsrörelsen. 
Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag från personer som kommer i kontakt 
med barn genom anställning eller uppdrag”. BRIS skriver också att man ska 
”klargöra vilka etiska regler som gäller i föreningen med tillhörande 
handlingsplan”. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att 
föreningslivet ska vara säkert och tryggt, och anser att frågan och arbetet med 
fördel kan lyftas in som en punkt under samlingsnamnet ”Säker och trygg 
förening” och det trygghetsskapande arbetet i föreningen.  

Enligt lagen har alla som rekryteras för arbeten som innebär direkta kontakter 
med barn under 18 år en skyldighet att visa upp ett utdrag ur brottsregistret för 
arbetsgivaren. Kommunstyrelsen anser att detta även ska gälla för samtliga 
föreningar i Borås som bedriver verksamhet för barn och unga, eftersom 
barnens trygghet och säkerhet på fritiden är minst lika viktig som i skola och 
barnomsorg. Fritid- och folkhälsonämnden uppdras därför att i bestämmelser 
för föreningsbidrag ange att utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas 
på begäran av kommunen för föreningens samtliga ledare inom barn- och 
ungdomsverksamhet.   

Kommunstyrelsen utgår vidare från att föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet arbetar med förebyggande åtgärder för att motverka 
trakasserier och övergrepp. Det trygghetsskapande arbetet kan med fördel ske 
inom ramen för ”Säker och trygg förening” på det vis som Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen beskriver i sitt remissvar. Att föreningar med 
diskussionsmaterial och fakta säkerställer att föreningarna diskuterar 
värdegrundsfrågor och barnens rätt att själv bestämma över sin kropp. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från Moderaterna 
2. Svar på remiss från Fritids- och folkhälsonämnden  
 

För Allianspartierna  

Moderaterna   Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 88 Dnr FOFN 2018-00086 3.6.7.25 

Svar på motion från Annette Nordström (M) och 
Annette Carlson (M) - Dags för barn- och 
ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka motionen Dags för barn- 
och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret, Annette Nordström 
(M) och Annette Carlson (M) samt översända beslutet till Kommunstyrelsen..  

Reservation 
 Rödgröna gruppen reserverar sig till förmån för sitt eget förslag till beslut.      

Sammanfattning av ärendet 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har skrivit en motion om att 
”Det är dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur 
belastningsregistret”. Föräldrar ska känna sig 100 % trygga när de lämnar sina 
barn till valda aktiviteter. Förslagsställarna anser i motionen att det ska vara 
obligatoriskt för att få föreningsbidrag och ska omfatta både nya och gamla 
ledare. 
 
BRIS har i sin rapport 2017:2 ”Sexuella övergrepp inom idrotten” listat ett antal 
rekommendationer till idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag 
från personer som kommer i kontakt med barn genom anställning eller 
uppdrag”. BRIS skriver också att man ska ”klargöra vilka etiska regler som 
gäller i föreningen med tillhörande handlingsplan”. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att 
föreningslivet i Borås ska vara säkert och tryggt. Därför har nämnden tagit fram 
ett certifieringsunderlag som kallas ”Säker och trygg förening”. I materialet 
säkerställer man inom föreningen att lokaler är brandsäkra, att det finns ett 
miljöarbete, policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak med 
mera. Certifieringsunderlaget har reviderats genom åren till att omfatta fler 
punkter som bedömts som särskilt viktiga att arbeta med. Certifieringen är 
frivillig men är sedan 2015 kopplad till lokalbidraget för de föreningar som äger 
sina lokaler. I dagsläget är det ett hundratal föreningar som är certifierade. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser inte att ett krav på registerutdrag ur 
belastningsregistret får den effekt som motionen avser. Ett utdrag ur 
belastningsregistret är ingen garanti för att hitta olämpliga ledare, dessutom är 
det svårt att kontrollera eller följa upp. Utifrån Överenskommelsens värdegrund 
anser vi heller inte att det ska ställas mot att föreningen ska få föreningsbidrag. 
Istället kan frågan och arbetet med fördel lyftas in som en punkt under 
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Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

samlingsnamnet ”Säker och trygg förening” och trygghetsskapande arbete i 
föreningen där det med diskussionsmaterial och fakta säkerställs att 
föreningarna diskuterar värdegrundsfrågor och barnens rätt att själv bestämma 
över sin kropp. SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet har fokus på 
frågan och erbjuder föreningarna att utbilda sina ledare i ämnet. Genom dessa 
insatser är och blir föreningarna medvetna om riskerna och kan själva ta 
ställning i sakfrågan. 
 
Yrkanden: 
 
Ordförande Ida Legnemark (V) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt utsänt förslag över rubricerad motion. 
 
Annette Nordström (M) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att 
tillstyrka rubricerad motion. 
 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutat i enlighet med det upprättade förslaget. 
 
Omröstning begärs. 
 
Propositionsordning 
Följande voteringsproposition fastställs: Den som bifaller ordförandens förslag 
röstar ja och den som bifaller Annette Nordströms (M) förslag röstar nej. 
Vinner nej har Annette Nordströms (M) förslag bifallits.  
 
Vid omröstning röstas ja av Ida Legnemark (V), Christer Lundberg (S), Ulla-
Britt Möller (S) och Erik Johnson (MP) samt nej av Annette Nordström (M), 
Lars Andersson (M), Linda Pålemo (L), Ingela Hallgren (KD) och Jan Nilsson 
(SD). 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet 
med Annette Nordströms förslag.           
 

Beslutsunderlag 
1. Motionen, 2018-04-16 
2. Missiv, 2018-04-16 
3. BRIS rapport övergrepp inom idrotten 
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Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-05-18.  
    
 
Ida Legnemark (V) Erik Johnson (MP) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-05-21. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-05-18.  
    
 
Ida Legnemark (V) Erik Johnson (MP) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-05-21. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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