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Texttillägg från Moderaterna och Kristdemokraterna till Remiss Strategi för Parkering i Borås 
 
Det saknas en tillgänglighetsaspekt i dokumentet. Med föreslagen prioritering för boende i centrum 
skulle ett nytt riktmärke för boende inom cityringen bli att de ska ha bilparkering inom 400 m från 
bostaden. För många äldre, såväl som personer som inte är så rörliga, är en halv kilometer en lång 
sträcka att förflytta sig mellan bil och bostad. 
  
Parkeringsnormen och nivån för parkeringsköp bör ses över. Med den här parkeringsstrategin skulle 
högre krav ställas på fastighetsägare att erbjuda boende och anställda P-platser. 
 
Nämnden beslutar  
 
Lägga till ovanstående text till nämndens svar på Remiss: Strategi för parkering i Borås.  
 
Allianspartierna i Borås - Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD) 
Pirita Isegran (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Peter Wilhelmson (M) 
 
 
 



Protokollsanteckning 

SD avstår att delta i beslut avseende ärende 7, Remiss på Strategi för parkering i Borås, på grund av 
att det saknas en strategi för handeln i centrala Borås. 

 

Olle Engström 

Valter Kotsalainen 



Initiativärende  
Initiativärende om hyreslängd. 
När Lokalförsörjningsnämnden hyr in externa lokaler skall den ekonomiska 
redovisningen i första hand visa hyreskostnaden beroende på den längd 
som en förvaltning är beredd att ha ett hyresavtal på. 
 
Allianspartierna i Borås 
Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD) 
Pirita Isegran (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Peter Wilhelmson (M) 
 
 



Initiativärenden  
Initiativärenden om hyreskostnaden för samtliga kommunala skolor, både 
Grundskola och Gymnasieskolor. 
Redovisning; varje skola för sig själv, totalhyra, hyra per kvm och antal 
elever som de är byggda för samt invignings år och större renoverings år. 
Även uppvärmningsteknik samt energikostnad per kvm. 
Vilka kostnader som ingår i hyran samt vilka kostnader som inte ingår i 
hyran. 
 
Allianspartierna i Borås 
Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD) 
Pirita Isegran (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Peter Wilhelmson (M) 
 



Initiativärende 
Initiativärende gällande Hyresavtal med AB Bostäder i Borås. 
Hur många avtal har vi samt hur mycket betalar vi för dessa beräknat för år 
2018? 

Allianspartierna i Borås 
Moderaterna och Kristdemokraterna 

Nils-Åke Björklund (M) 
Jonas Garmarp (M) 
Åke Ekvad (KD) 
Pirita Isegran (M) 
Emanuel Mäkinen (KD) 
Peter Wilhelmson (M) 



Lokalförsörjningsnämnden   
Helene Sandberg  

Ordförande  
2019-05-28 

Initiativärende 
 

 

 

Initiativärendet gällande framtagande av utlåningspolicy och 
regler för utlåning av förvaltningens fastigheter som finns i 
Lokalbanken och som är listade för försäljning ex. 
Sjöhagenskolan m.m. 
 

Med anledning av vårt tidigare inlämnade initiativärende ”Varför händer det ingenting med 
Sjöhagenskolan ” från 2019-04-18 och den diskussion som följde därefter föreslår därför 
Sverigedemokraterna:   

Att: Drift- och förvaltningsavdelningen i samråd med presidiet tar fram förslag till policy och 
regler för utlåningsverksamheten. 

Att: Det i förslaget till policy fastslås vilka som kan låna fastigheterna ex. blåljus personal 
inom polis, ambulans och räddningstjänst. 
Att: Ansvarsfrågan vid eventuell skada på fastigheten fastställs 

Att: Förslaget ska vara framtaget för beslut i nämndens sammanträde 2019-08-20   
 

 

För Sverigedemokraterna, 

Olle Engström                Valter Kotsalainen 

Ledamot                 Ersättare 

Lokalförsörjningsnämnden                  Lokalförsörjningsnämnden
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