
2022-10-17 

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 § 388 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022 för Kommunstyrelsen



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. 



 
 
 

  2018-01-18 2 
 
 
 

 
 
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 



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00180 1.1.4.0 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida behov 
av el (Budgetuppdrag 2021) 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsens uppdrag om effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida 
behov av el är genomfört och uppdraget kan därmed avslutas.  

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2021 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara 
stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida behov av el. 

Borås Elnät AB har genomfört en analys av den framtida effektutvecklingen 
inom Borås Elnäts distributionsområde med syfte att undersöka om elnätet 
klarar Borås Stads framtida utveckling. Utredningen har genomförts i 
samverkan med Borås Stad där främst Stadsledningskansliet genom 
avdelningarna Näringsliv och Strategisk samhällsplanering bidragit med planer 
och prognoser för framtida utbyggnad av staden. Det har också samverkats 
med universitet, andra företag samt Regionen och inhyrda konsulter har även 
bidragit i arbetet. 

I utredningen konstateras att elnätet förmodligen kommer behöva förstärkas 
och byggas ut på lågspänningsnivå och på 10 kV-nivå men på 130 kV-nivån bör 
redan utförda och idag planerade investeringar i projekt 2031 täcka framtida 
effektbehov i nätet. Det poängteras att det finns osäkerheter i beräkningarna 
och att hela scenariot skulle kunna förändras vid anslutning av en eller flera 
stora effektkrävande anläggningar. Vidare utgör även kapaciteten i Vattenfalls 
regionnät en osäkerhet då det är direkt avgörande att Vattenfall har möjlighet 
att leverera den effekt som behövs.  

Kommunstyrelsen instämmer med slutsatsen i rapporten att löpande 
uppföljning av utvecklingen är av yttersta vikt för att se om de parametrar som 
är antagna stämmer med den verkliga effektutvecklingen. Därför är det så som  
Borås Elnät AB anger väldigt viktigt med en fortsatt långsiktig och tät dialog 
med Borås Stad för att i god tid kunna fånga upp förändringar och nya 

Bilaga till § 392 Effekt- och kapacitetsbehov för Borås framtida behov av el (Budgetuppdrag 2021)
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etableringar i framtiden. Frågan kommer därför vara en punkt på kommande 
uppdragsdialoger. 

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport Borås Elnät AB: Utredning av hur stort effekt- och kapacitetsbehov 
Borås har för att klara stadens, kommuninvånarnas och företagens framtida 
behov av el, 2022-08-29 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
Ingen expediering. 
 

 

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på remiss: En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen En klimatanpassad miljöbalk för 
samtiden och framtiden med synpunkter. 

Ärendet i sin helhet 
Uppdraget till utredningen var att se över all relevant svensk lagstiftning så att det 
klimatpolitiska ramverket får genomslag. Delbetänkandet En klimat-anpassad miljöbalk 
för samtiden och framtiden (SOU 2021:21) lämnades den 31 mars 2021. Regeringen 
beslutade därefter den 23 juni 2021 att ge utredaren i uppdrag att utreda möjligheten 
att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en 
särskild avvägningsregel i miljöbalken. 

Klimaträttsutredningens slutbetänkande redovisar förslag till ändringar av 
lagstiftningen inom tre områden: främja bidrag till klimatomställningen, underlätta 
byggande av elnät och ett transporteffektivt samhälle. 

Utredningen lämnar ett antal förslag på regeländringar, utredningar och uppdrag i syfte 
att förbättra förutsättningarna för en snabbare klimatomställning genom enklare 
etablering av verksamheter, utbyggnad av elnät för ökad elektrifiering och för ett 
transporteffektivt samhälle. Förslagen som rör ett transporteffektivt samhälle kan anses 
väga tyngre där bland annat Trafikverkets prognosstyrda arbete ska övergå till mer 
scenariostyrning och fyrstegsprincipen får mer genomslag i planering på olika nivåer. 
Trafikverket behöver även framgent arbeta utifrån realistiska prognoser så att rätt 
infrastruktursatsningar kan genomföras, för att även i framtiden säkerställa god 
framkomlighet på vägnätet. 

Förslagen ligger i linje med och gynnar Borås Stads arbete enligt fattade beslut och 
styrdokument som bland annat översiktsplan, energi- och klimatstrategi och 
cykelstrategi. Bland annat förslaget att överge trafikverkets prognosstyrning har 
efterfrågats sedan länge av bland annat Klimatkommunernas medlemmar.  

Beslutsunderlag 
1. Rättelse av remiss av Slutbetänkande SOU 2021:21  - En klimatanpassad
miljöbalk för samtiden och framtiden, 2022-06-27

Bilaga till § 396 Svar på remiss: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
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Samverkan 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden har yttrat sig och 
tillstyrker remissen. Samhällsbyggnadsnämnden har fokuserat på delarna som rör 
ändringar i plan- och bygglagen, Miljö- och konsumentnämnden har lagt fokus på 
delarna som rör transporter och ser ett visst behov av mer stöd i genomförandet. 

Beslutet expedieras till 
1. Miljöförvaltningen 
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

 

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
 



Borås 
2022-10-17 

Kommunstyrelsen 
SP1 Svar på remiss: En 

klimatanpassad miljöbalk 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna väljer att avstå från att delta vid beslut. 

Utredningen är i många avseenden väl utförd och understryker något ganska viktigt, nämligen 
intressekonflikter mellan att å ena sidan bekämpa utsläpp av växthusgaser och å andra sidan 
”andra intressen”, vilket kan vara biologisk mångfald, restriktioner som finns med hänsyn till 
militären och rikets försvar – eller det kommunala självbestämmandet. 

Även om analyserna i utredningen kan vara adekvata så är det stora problemet att dessa frågor 
över huvud taget ställs. Sveriges utsläpp av växthusgaser utgör – brutto – i storleksordningen en 
tusendel av de globala utsläppen. Om hänsyn tas till inlagring av koldioxid i våra växande skogar 
så minskar denna siffra drastiskt. Själva tanken att Sverige skulle åsidosätta till exempel det egna 
militära försvarets intressen, ge avkall på skyddet av marina ekosystem, eller – ännu värre – 
människors hälsa för att oändligen minska denna redan extremt begränsade klimatpåverkan är 
uttryck för långtgående radikalism, som vi inte kan ställa oss bakom. Annorlunda uttryckt, denna 
utredning borde egentligen inte ha genomförts. 

Det är också uppenbart att utredningens själva ingångsvärden är impregnerade med 
miljörörelsens och Miljöpartiets politiska ståndpunkter. Att en utbyggnad av vindkraft skulle vara 
positivt ur klimatsynpunkt lyfts som ett objektivt faktum, trots att det är politiskt och 
ingenjörsmässigt högst kontroversiellt. 

Det är alltså anmärkningsvärt att tidigare regering i denna omfattning lägger resurser på en så 
oerhört politiserad frågeställning. Dessbättre är svaren som levereras ganska nyktra. 
”Utredningen har haft i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ 
påverkan på människors hälsa och miljön genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på 
annat sätt … Analysen visar att det sannolikt finns ett visst rättsligt utrymme men att det är 
mycket begränsat.” 

Vi hoppas och utgår från att detta är en diplomatisk omskrivning av att beskriva utrymmet som 
obefintligt. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) 
Kommunalråd 

Bilaga till § 396 Svar på remiss: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till riktlinjer för kulturmiljövården under 
förutsättning att kommentarer tas i beaktande. 

Ärendet i sin helhet 
Kulturnämnden har tagit fram ett förslag på Riktlinjer för kulturmiljövården. 
Riktlinjerna pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska värden samt redogör för 
förhållningssättet till dessa i samhällsbyggnadsprocessen. Riktlinjerna ersätter 
Borås Stads Kulturmiljöprogram, som antogs av Kommunstyrelsen 2001. 
Riktlinjerna är alltså att betrakta som en revidering av Kulturmiljöprogrammet. 
Till grund för urvalet av kulturmiljöer ligger en omfattande inventering av 
kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.  

Styrdokumentet ska skapa tydligare utrymme för kulturmiljöfrågor inom ramen 
för samhällsbyggnadsprocessen och sprida kännedom om värdefulla 
kulturmiljöer i Borås kommun. Detta för att främja att kulturmiljöer skyddas, 
används och utvecklas.  

Det är positivs att Kulturmiljöprogrammet har gjorts om till riktlinjer eftersom 
det skulle kunna förtydliga styrdokumentet. I översiktsplanen finns fyra 
riktlinjer för områden med höga kulturmiljövärden, riktlinjerna är beskrivna i 
styrdokumentet vilket är positivt.  

Kommunstyrelsen vill kommentera följande riktlinje: 

”Vid upprättande eller revidering av detaljplaner och liknande handlingar som innefattar 
utpekade kulturmiljöer, ska skyddet av befintliga kulturhistoriska värden ingå som ett av 
planens uttalade syften.” 

För att skydda befintliga kulturhistoriska värden så är det viktigt att det finns 
med i syftet när detaljplaner tas fram. Samtidigt så vill kommunstyrelsen påpeka 
att detta inte får vara ett hinder för att utveckla vare sig staden eller våra orter, 
där det finns stora kulturhistoriska områden. Det är viktigt att definiera vad 
som är skyddsvärt så att det blir möjligt att utveckla kommunen och samtidigt 
bevara stadens och orternas identitet. 

Bilaga till § 397 Svar på remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården 
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Vidare behöver det i riktlinjer och bilagor anges vilka åtgärder som idag är 
bygglovsfria och vad som kommer begränsa vad fastighetsägare kan göra 
jämfört med dagens situation. Det innebär att konsekvenser belyses för 
berörda. 

En kommunkarta med alla utpekade områden markerade ska biläggas 
kommande beslut så det är möjligt att få en överblick av hur stor del av 
kommunen som kommer omfattas av riktlinjerna.  

Slutligen behöver antalet områden ses över då Kommunstyrelsen t ex frågar sig 
ifall det är rimligt att alla ”trädgårdsstäder” ska skyddas. 

  

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 4 Riktlinjer för kulturmiljövård, 20220520 
2. Bilaga 5, Beskrivningar av kulturmiljöerna, 20220220 
3. Bilaga 2, Regelverk för skydd av kulturmiljöer, 20220520 
4. Bilaga 3, Kultur och bebyggelsehistorisk bakgrund, 20220520 

Beslutet expedieras till 
1.  Kulturnämnden, kn.diarium@boras.se 
 

 

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Samrådsyttrande Detaljplan för Hässleholmen, del av 
Hässleholmen 3:1, Bodavallen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslaget med kommentar 

Sammanfattning  
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Bodavallens 
idrottsområde. Detaljplanen skapar förutsättningar för idrottsområdet att 
utvecklas över tid och för fler verksamheter att nyttja området. I området 
planeras ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter. Detaljplanen tillskapar fler byggrätter som möjliggör att 
framtida behov kan tillgodoses. 

Den norra entrén utgörs i planförslaget av både kvartersmark och allmän plats 
mark. Kommunstyrelsen ser svårigheter vid genomförandet och skötsel av 
denna yta. Samhällsbyggnadsnämnden bör pröva en reviderad planutformning i 
denna del.  

Ärendet i sin helhet 
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra utveckling av Bodavallens 
idrottsområde. Detaljplanen skapar förutsättningar för idrottsområdet att 
utvecklas över tid och för fler verksamheter att nyttja området. I området 
planeras ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter. Detaljplanen tillskapar fler byggrätter som möjliggör att 
framtida behov kan tillgodoses. 

Detaljplanen är i linje med Översiktsplanens intentioner. Hela planområdet är 
utpekat i grönområdesplanen. Den aktuella ytan för detaljplanen är redan 
exploaterad med idrottsanläggningar och är därmed klassad på grund av 
rekreationsvärden Detaljplanen stärker de rekreationsvärden som redan finns i 
området och bedöms inte påverka angränsande befintliga naturvärden. Den 
grönyta som berörs planläggs som park. 

Planförslaget möjliggör ett samutnyttjande av både lokaler och parkeringsytor 
samt förtätning av idrottsverksamheter, vilket bidrar till god resurshushållning 
och mer effektiv markanvändning. Genom att flera idrottsverksamheter 

Bilaga till § 398 Samrådsyttrande Detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen
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samlokaliseras kan det även bidra till minskade transporter. Området är 
tillgängligt med gång och cykel och har goda möjligheter att nås med 
kollektivtrafik. Inne på planområdet planeras det vara  bilfritt förutom för 
behörig trafik. Kommunstyrelsen vill dock göra Samhällsbyggnadsnämnden 
uppmärksam på att det i närområdet också finns församlingar som nyttjar de 
parkeringsplatser som finns inom planområdet. Det kan komma uppstå brist på 
parkeringsplatser de gånger idrottsevenemang pågår samtidigt som 
församlingarna har möten. Risken för vild parkering i området (vilket redan 
förekommer) kan vara överhängande. Behovet av ytterligare parkeringsplatser 
behöver därför studeras. 

Planutformningen lever upp till Kommunstyrelsen planuppdrag om fullstor 
idrottshall, verksamhetslokaler för Bodaskolans förskoleklasser, lokaler åt Borås 
AIK, utökade funktioner för gemensamma ytor, samlingslokal för allmänheten, 
att hela idrottsområdet bör ingå i detaljplanen, ytterligare byggrätter för att möta 
framtida behov av idrottslokaler och att möjliggöra att olika intressen förenas i 
området. 

Planförslaget lever upp till Kommunstyrelsens planuppdrag genom att 
möjliggöra för fler idrottsverksamheter att samlokaliseras vid Bodavallen. Det 
finns även utrymme för ytterligare idrottsverksamheter för att möta framtida 
behov. Kommunstyrelsen ställer sig därför positiv till detaljplanen.  

Kommunstyrelsens kommentar: 

Den norra entrén utgörs i planförslaget av både kvartersmark och allmän plats 
mark. Kommunstyrelsen ser svårigheter vid genomförandet och skötsel av 
denna yta. Samhällsbyggnadsnämnden bör pröva en reviderad planutformning i 
denna del.  

 

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd, 2022-08-31 
2. Planbeskrivning - samråd, 2022-08-31 
3. Plankarta - samråd, 2022-08-31 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 

 

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  

 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Tilläggsförslag till SP3: Samrådsyttrande Detaljplan för 
Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodsvallen 

I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2022 fick Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utreda möjligheten till ett utomhusbad på Boda i samband med arbetet med detaljplanen. 
Med anledning av detta uppdrag vill Vänsterpartiet göra följande tillägg i yttrandet: 

• Att sist i sista stycket lägga till: ”I tillägg till detta vill Kommunstyrelsen påminna om
det budgetuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden gavs inför 2022 om att utreda
möjligheterna till ett utomhusbad i arbetet med detaljplanen.”

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen, 

genom Stefan Lindborg 

Bilaga till § 398 Samrådsyttrande Detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen
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