
Motion Kommunfullmäktige 
2022-04-28 

Ukraina strider vår strid 

I Ukraina pågår ett krig, ett krig som utlösts av Rysslands övergrepp på en suverän stat. Ukraina 

försvarar sig mot Rysslands angrepp, men samtidigt för de en strid för demokrati och frihet, en strid 

som är viktig för varje försvarare av demokrati, individuell frihet och rättsstatens principer. 

Det råder ingen tvekan om att Ukraina, när kriget är över, kommer att ha ett stort behov av insatser 

för och samarbete kring återuppbyggnaden av landet. Här har Sverige och Sveriges kommuner 

kompetens att erbjuda som kan medverka i bygget av ett nytt fritt och demokratiskt Ukraina. 

Det är vår uppfattning att vi nu måste visa stöd för Ukrainas insatser och det kan vi göra genom att 

visa att vi är intresserade av och beredda att delta i återuppbyggnaden. Vi skulle redan idag kunna 

göra en tydlig markering genom att uttala en önskan att skapa vänskapsrelationer med någon lämplig 

stad i Ukraina. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

- Att uppdra åt Kommunstyrelsen att anmäla intresse för att knyta vänortsband med någon

Ukrainsk stad.

Ulrik Nilsson (M) 

Martin Nilsson (M) 

Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 58 Anmälningsärenden



Motion till Kommunfullmäktige: 

Korta tiden mellan detaljplan och startbesked 

Att hitta en lösning på bostadsbristen är avgörande för att Borås Stad ska fortsätta utvecklas. 
Bostadsbristen försvårar för den som får jobb i Borås men idag bor på annan ort, för den som vill 
flytta hemifrån eller för den som på grund av en förändrad livssituation söker ett nytt boende. Det 
finns inga enkla lösningar på bostadsbristen, tvärtom är det en rad olika insatser som behöver göras. 
Det finns sådant som vi kan påverka i kommunen, på andra områden behöver statens insatser öka. 

Vänsterpartiet har noterat att tiden det tar från att en detaljplan färdigställs till dess att byggnation 
inleds många gånger är alltför lång. I Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2022-2026, som 
antogs av Kommunstyrelsen den 25 april, framgår att det idag finns byggklara detaljplaner som 
möjliggör byggnation av över 1 100 hyresrätter och ungefär lika många bostäder i ägt boende. 
Situationen såg ungefär ut på samma sätt när handlingsplanen för perioden 2021-2025 antogs. 
Många av projekten är överlappande och finns i båda handlingsplanerna. 

SKR har tidigare följt upp hur lång tid det tar mellan att en detaljplan vunnit lagakraft och byggherren 
sätter spaden i marken. En SKR-studie från 2016 visar att det för flerbostadshus i 63 procent av fallen 
tog längre än 18 månader från det att detaljplanen var färdig till dess att en komplett 
bygglovsansökan lämnats in. I 59 procent av fallen tog det längre tid än 24 månader innan 
startbesked var meddelat. Studien anger vidare att det ofta, 49 procent av fallen, är oklart varför det 
tar tid innan ansökan om bygglov lämnas in. 

Med detta som bakgrund bör det vara tydligt att kortare ledtider från det att en detaljplan är klubbad 
till dess att byggnation kan inledas skulle kunna vara en viktig faktor för en mer effektiv 
samhällsbyggnadsprocess och för att underlätta de samhällsproblem som bostadsbristen skapar. 

Samhällsbyggnadsprocessen är en komplicerad sådan som innefattar många aktörer. Flaskhalsar på 
ett område riskerar snabbt att ställa till problem på andra områden och för andra aktörer. Om det 
finns åtgärder som Borås Stad kan vidta för att korta tiden mellan färdig detaljplan och startbesked 
bör vi genomföra sådana åtgärder. Vänsterpartiet tycker det är viktigt att Borås Stad ligger i framkant 
för att bostadsbristen ska byggas bort. På det här området bör det finnas mer som vi kan göra för att 
påskynda processen från detaljplan till färdiga bostäder. 

Vänsterpartiet föreslår därför 

- Att Borås Stad genomför en utredning som syftar till att identifiera varför tiden mellan färdig
detaljplan och startbesked är för lång och utifrån denna föreslå åtgärder som staden kan
vidta för att korta denna tid.

Borås, 2022-04-25 

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 58 Anmälningsärenden



Motion Kommunfullmäktige 2022-04-28


Borås rent och snyggt


Att Borås ska vara rent och snyggt torde vi alla vara överens om. För att underlätta 
detta är strategiskt placerade papperskorgar eller om vi väljer att benämna det 
återvinningsbehållare av central vikt. Det är iögonenfallande hur mycket skräp som 
finns i anslutning till busshållplatserna runt om i vår stad. Enligt min bedömning 
kan detta ha ett samband med att saknas behållare att lägga det som den 
presumtive busspassageraren önskar göra sig av med innan vederbörande äntrar 
bussen. 

Av illustrationerna nedan framgår hur det alltför ofta ser ut i ovh kring våra 
busshållplatser i staden. 

Kommunfullmäktige förslås besluta 


Att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att i egen regi eller i samverkan med 
Västtrafik som ansvarar för busshållplatserna montera avfallsbehållare i anslutning 
till de busshållplatser som ingår i stadstrafikens linjenät. 


Borås 2022-04-28


Magnus Sjödahl KD 

Bilaga till § 58 Anmälningsärenden



Motion Kommunfullmäktige 2022-04-28


Minska matsvinnet


Enligt trovärdiga beräkningar kastas en tredjedel av all mat som produceras i 
världen vilket innebär den ofattbart stora summan 1 500 miljoner ton årligen. 

Alla, enskilda hushåll, restauranger, livsmedelsbutiker, offentlig sektor etc måste 
hjälpas åt för att komma tillrätta med detta. Appen Too good to go är ett ypperligt 
exempel på hur restauranger arbetar för att minska matsvinnet. Matbanken där 
livsmedelsaffärer skänker mat med kort datum som sedan säljs via Matbanken till 
en bråkdel av ordinarie pris är ett annat gott exempel. 

Livsmedelspriserna ökar i en takt vi inte upplevt på länge så det finns även starka 
ekonomiska argument för att bättre ta tillvara vår mat. I Borås stad beräknas 
prisökningarna på livsmedel leda till ökade kostnader under 2022 på över 10 
miljoner. 

Ett koncept som framgångsrikt prövats på andra håll i landet är att ge möjlighet för 
anställda att till självkostnadspris köpa med sig överbliven mat från dagens lunch. 

På Bromangymnasiet i Hudiksvall säger man: ” Vi gör detta för att vi vill inte kasta 
mat, vi vill bidra till att minska matsvinnet och sprida medvetenhet om hur vi tar 
hand om våra resurser på bästa sätt. Det har blivit positiv respons på den s.k. 
klimatlådan och vi hoppas att fler tar efter denna idé”.


Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Att ge i uppdrag åt berörda förvaltningar att undersöka möjligheterna för anställda 
att köpa med sig överbliven mat från den lunch som serverats på respektive plats 
där luncher serveras inom Borås stad. 


Borås 2022-04-28


Magnus Sjödahl  KD


Bilaga till § 58 Anmälningsärenden



Kommunfullmäktige 
2022-04-28 

Fråga till kommunalrådet Ylva Lengberg (S): Gäller inte femårs-planen 
längre för att åtgärda brandskyddet? 

Brandskyddet är idag inte tillräckligt på våra olika LSS boenden och äldreboenden. Det saknas viktiga 
och nödvändiga funktioner så som sprinklers. Sitter man i rullstol eller har en funktionsnedsättning 
kan man inte ta sig ut från sitt boende vid en brand. 

Mitt-S har tidigare uppgett att brandskyddet skall vara åtgärdat inom 5 år på Borås Stads LSS 
boenden och äldreboenden. 

Lokalförsörjningsnämnden har redan nu meddelat att de inte blir klara förrän tidigast 2028, om sex 
år. Därmed håller inte Mitt-S det löfte som dom tidigare har lämnat om att faktiskt åtgärda 
brandskyddet inom 5 år. 

Min fråga till kommunalrådet Ylva Lengberg (S): 

Gäller inte femårs-planen längre för att åtgärda brandskyddet? 

Vilket år beräknar Mitt-S att det ska finnas ett fullgott brandskydd när planen innan den påbörjats, 
redan försenats med ytterligare ett år? 

Anna Christensen (M) 

Bilaga till § 60 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Borås 
2022-04-27 

Kommunfullmäktige 
Fråga 

Ryaverkets framtid 

Borås Stads översiktsplan pekar ut Pantängen/Getängen som ett framtida bostadsområde 

med blandad stadsbebyggelse. Detta sannolikt kring år 2035. Detta förutsätter att annan 

verksamhet över tid flyttas till annan plats.  

Turerna kring Ryaverket har varit många och otydliga. Kommunstyrelsen fastslog 2015 att 

”Kraftvärmeverket är i sina äldsta delar över 50 år gammalt och kommer inte att utnyttjas 

sedan det nya kraftvärmeverket tagits i drift.”. Senast menar nu Borås Energi och Miljö AB, 

att en avveckling av avfallspannorna på Ryaverket kanske inte kan bli av över huvud taget. 

Detta trots Kommunfullmäktiges beslut och gällande Översiktsplan. 

Denna otydlighet och detta bristande ledarskap omöjliggör en längre samhällsplanering för 

ett av Borås mest centrala lägen, och är något som därför måste klargöras. 

Har Mitt-S en plan för Getängen? 

Avser Mitt-S följa det av kommunfullmäktige beslutade översiktsplanen? 

Kan kommunfullmäktige förvänta sig skriftliga klargöranden från bolaget och styret kring 
frågan? 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 60 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Kommunfullmäktige 
2022-04-28 

Fråga till kommunalrådet Tom Andersson (MP) 

Under Bolagsdagen redovisade parkeringsbolaget att förtätningen i Borås med nya bostäder 
kommer innebära att cirka 1600 parkeringar försvinner. Det är positivt att staden utvecklas, 
men mindre bra att det inte finns en färdig plan för hur dessa p-platser skall ersättas. 

Om vi skall uppnå ett koldioxidfritt samhälle i framtiden kommer elbilen att spela en viktig roll. 
Finns det inte en realistisk plan för hur vi skall ladda framtidens fordon blir det problematiskt. 
Behovet av att ta fram ett realistiskt styrdokument för framtidens parkeringsstrategi och hur 
laddinfrastrukturen skall byggas ut blir högprioriterat.  

Med anledning av ovanstående är mina frågor: 

- Finns det en plan för att ersätta de 1600 parkeringar som försvinner i framtiden och
hur ser planen ut?

- Hur jobbar Borås Stad med att utveckla laddinfrastrukturen?

Lars-Gunnar Comén (M) 

Bilaga till § 60 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Fråga till Borås kommunalrådet Ylva Lengberg 

Skadegörelsen i Villa Freja 

På Södra Kyrkogatan i centrala Borås ligger huset Villa Freja som tidigare har varit Folkuniversitet och 
vandrarhem. 2018 hyrde Borås stad lägenheterna i Villa Freja för att sedan hyra ut dem i andra hand 
till ensamkommande migranter. 

Inhysningen av ensamkommande migranter gjorde snabbt Villa Freja till en av de mest brottsutsatta 
platserna i hela Borås. Det skedde skadegörelse, olaga intrång, stölder och narkotikabrott. Bara 
under januari och februari 2021 hade polisen ett tjugotal ärenden kopplade till Villa Freja. I februari 
2021 tvingades Borås stad att akutstänga verksamheten. 

Skadegörelsen i Villa Freja var omfattande. Både lägenheter och gemensamma utrymmen slogs 
sönder och vandaliserades. Det handlade om skador för miljonbelopp. Borås stad har inte gjort en 
enda polisanmälan. Staden har inte heller framställt ett enda krav på ersättning. 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet Ylva Lengberg (S): 

- Kommer du verka för att Borås stad gör polisanmälningar och framställer krav på ersättning?

För Sverigedemokraterna Borås 

Jan Nilsson  

2022-04-26 

Bilaga till § 60 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Yrkande till Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28: 

Ärende 7: Årsredovisning 2021 

Vänsterpartiets uppfattning är att socialtjänsten i Borås är strukturellt underfinansierad. Det 
underskott som Individ- och familjeomsorgsnämnden uppvisar för 2021 är orsakat av faktorer som 
ligger utanför nämndens kontroll. Kostnaderna för flera insatser har ökat snabbare än vad 
priskompensationen i kommunfullmäktiges budget har gjort. Därtill kommer också att antalet 
orosanmälningar avseende barn och unga har ökat över tid. 

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

- Att Individ- och familjeomsorgsnämndens utgående resultat fastställs till -32 955 tkr

- Att ackumulerade resultat i driftredovisningen i övrigt överförs från tidigare år till 2022 enligt
Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet

För Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige, 

genom Stefan Lindborg, gruppledare 

Bilaga till § 62 Årsredovisning 2021
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