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Protokollsanteckning 
 

Ärende KU2 - Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget, augusti 2022 för kommunstyrelsen 

 

Under dagens kommunstyrelsesammanträde har rubricerat ärende behandlats. Moderaterna vill med 
denna protokollsanteckning särskilt lyfta uppdraget, från Kommunfullmäktige 2018-01-18, gällande 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i näringslivet. 

Enligt protokoll (bilagt) från aktuellt kommunfullmäktigemöte går det läsa att Kommunstyrelsens 
ordförande, tillsammans med andra, yrkat bifall till motionen och därefter har Kommunfullmäktige 
beslutat att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner.  

Nu har mer än fyra år passerat och ännu har inget förslag presenterats om tjänstegarantier. Att 
ärendet legat för beredning under så lång tid kan därmed endast uppfattas som obstruktion mot 
Kommunfullmäktiges beslut. 

 

Moderaterna i Kommunstyrelsen 

Annette Carlson 
Martin Nilsson 
Lars-Gunnar Comén 
Hasse Ikävalko 
 

 



Bilaga till Protokollsanteckning ärende KU2 - Uppföljning av 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2022 för 
kommunstyrelsen 
 
 

     PROTOKOLLSUTDRAG 
   Sammanträdesdag 

    2018-01-18 
 

 
§ 14  Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén 
(M): Tjänstegarantier i näringslivet 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 6, sid 31) 
 
Annette Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2014-04-25 inlämnat rubricerad motion. 
 
I motionen föreslås att tjänstegarantier för företag införs i Borås Stad. 
 
Motionen har varit remitterad till: Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska 
nämnden Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
 
Servicegarantier kommer utredas närmare inom ramen för pågående arbete med 
kvalitetsundersökningen Insikt och är en del i det förslag som godkändes i ärendet 
Servicecenter – En väg in 
”Servicecentrets huvudmål ska vara att ha kontroll på hela tillväxtprocessen genom 
god kunskap om näringslivets förutsättningar och därigenom skapa mer 
skatteunderlag och fler arbetstillfällen. Servicecentret och företagslotsarna ska vara 
drivande i frågor såsom markköp, markupplåtelse, bygglov, tillstånd m.m. 
Erfarenheterna från det pågående arbetet kring Insiktsmätningarna ska integreras i 
verksamheten.  
• Arbetet ska hålla hög legitimitet i organisationen.  
• Det ska finnas garanti på handläggningstid. 
• Det ska vara en tydlig prissättning på den ärendehantering som Borås Stad 

gör. 
 
Att arbeta med tjänstegarantier för näringslivet är en tänkbar kvalitetshöjande 
åtgärd. Kommunrapporten för Insikt har levererats och förbättringsarbete har 
påbörjats med berörda förvaltningar.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-18, § 630 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: Motionen förklaras besvarad 
 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie 
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Mattias Danielsson (C) till förmån för 
Annette Carlsons (M) yrkande  Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: Motionen förklaras bifallen. 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Lars-Gunnar Comén (M), Patric Silfverklinga (SD) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall 
till motionen. 
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och 
dels till motionen och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
 
Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram tjänstegarantier för företag i enlighet med motionens 
intentioner. 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den  
 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Leila Pekkala (S)  Lars-Gunnar Comén (M) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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