
Kommunfullmäktige

2021-06-22

Motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet

Det råder knappast någon tvekan kring den oerhörda betydelse ett sommarjobb kan ha för en ung

människa. Det är både ett sätt att få känna den frihet det innebär att tjäna egna pengar och samtidigt

få chansen att axla en del av vuxenlivets ansvar.

På grund av pandemin har det blivit väsentligt mycket svårare att få fram det antal ferietjänster som

tillsätts ett normalår, mycket på grund av att kommunens vård- och omsorgsboenden inte tar emot

några feriearbetare. Vi vet heller i nuläget inte hur riktlinjer för feriearbete inom exempelvis

äldreomsorgen kommer att se ut under kommande år. Dessutom har det även under tidigare år

ibland funnits utmaningar med att få till tillräckligt många meningsfulla ferietjänster på grund av

ökade ambitioner på området. Vi behöver därför göra vad vi kan för att hitta nya vägar framåt.

I Sollentuna tillämpas en modell som ger näringslivet möjlighet att anställa unga feriearbetare mot

att kommunen står för halva lönekostnaden. I Svenljunga respektive Tranemo används från och med

sommaren 2020 samma modell.

Givet de hinder som föreligger för kommunen att själva tillskapa tillräckligt många meningsfulla

feriearbeten, Sollentunas modell intressant att ta efter. Ytterligare en fördel med en sådan modell

vore att ferietjänsterna dessutom kan skapas till halva kostnaden för kommunen.

En modell för att skapa feriearbeten i samverkan med näringslivet vore dessutom en naturlig del i att

uppfylla Borås Stads näringslivsstrategi. I den kan vi under rubriken Vårt förhållningssätt bland annat

läsa: ”Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt mellan

förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, regionala, nationella och

internationella näringslivet samt akademi och forskning och tar till vara varje dels kraft och förmåga.”

Det är dags att ta dessa ord på allvar och även i arbetet med att skapa fler jobb åt Borås unga ”ta till

vara varje dels kraft och förmåga”. Tillsammans har vi störst chans att nå resultat.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att presentera en modell för hur man - med inspiration av de

kommuner som nämns ovan - i samverkan med näringslivet kan få fram meningsfulla feriejobb.

Annette Carlson (M)

Birgitta Bergman (M)

Jonas Garmarp (M)

Bilaga till § 108 Anmälningsärenden

Motion



Motion Kommunfullmäktige

2021-06-22



1. Hur stor andel av elevpengen i Borås Stad fördelas utifrån strukturdelen i
resursfördelningsmodellen? Har denna andel förändrats under de år då
resursfördelningsmodellen har använts?

2. Anser Per Carlsson att denna andel är tillräcklig?
3. Varför ansåg Mitt-S att medlen i tilläggsbudgeten till Grundskolenämnden inte skulle

fördelas kompensatoriskt utifrån elevernas sociala bakgrund?
4. Anser Mitt-S och Per Carlsson att skolan i Borås Stad uppfyller sitt kompensatoriska

uppdrag?
5. Om inte – vilka initiativ är Per Carlsson och Mitt-S beredda att ta för att förbättra

situationen?

Stefan Lindborg (V)      

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-23: 

Interpellation till Grundskolenämndens ordförande Per 
Carlsson (S) 

Det finns en nära koppling mellan elevers sociala bakgrund och de kunskapsresultat som varje 
skola uppnår. Detta är något som är känt sedan länge, men de senaste decenniernas växande 
klyftor har tyvärr förstärkt detta samband. Enligt Skollagen (1 kap, 9 §) ska skolan vara 
likvärdig och enligt samma lag (1 kap, 4 §) ska skolan sträva efter att uppväga skillnader i 
barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Sedan några år tillbaka har kommunfullmäktige fattat beslut om en resursfördelningsmodell 
som bland annat ska beakta behovet av kompensatorisk resursfördelning. Detta genom att en 
del av elevpengen fördelas utifrån sociala bakgrundsfaktorer. Den så kallade strukturdelen. 
Vänsterpartiet inser att en betydande del av elevpengen behöver fördelas lika för varje elev. 
Detta då det finns kostnader som uppstår oavsett elevgruppens sociala sammansättning. 
Däremot så anser vi att den andel som fördelas utifrån sociala bakgrundsfaktorer behöver 
växa för att skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag. 

När Grundskolenämnden 2021-06-15 på Vänsterpartiets initiativ fattade beslut om hur medlen 
till nämnden i tilläggsbudgeten skulle fördelas avslog Mitt-S Vänsterpartiets yrkande att dessa 
medel skulle fördelas utifrån resursfördelningsmodellen. För mig är det beslutet obegripligt. 
Vad kan motivera att vi frångår de principer som vi normalt sett använder för att fördela 
resurser till skolan? Med detta som bakgrund vill jag veta mer om hur Mitt-S ser på 
kompensatorisk resursfördelning. 

Därför ställer jag följande frågor till Grundskolenämndens ordförande, Per Carlsson (S): 



- Anser du att det är rimligt att boråsares skattemedel finansierar skolverksamhet där
ansvariga myndigheter behöver lägga åtta månader på att försöka identifiera vem eller
vilka ägarna är?

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-23: 

Fråga till kommunalrådet Anna Svalander (L) 

Aftonbladet har under månaden granskat några av de stora friskolekoncernerna. En av de 
skolor som har granskats är Internationella engelska skolan. Denna skola har verksamhet i 
Borås, vilket innebär att boråsarna är med och finansierar skolans verksamhet och vinster. 
Aftonbladets granskning visar att Skolinspektionen i åtta (!) månader har försökt ta reda på 
vem som egentligen äger denna koncern. I granskningen har spåren lett till amerikanska 
riskkapitalbolag, hedgefonder, mexikanska naturgasbolag, brittiska fondförvaltare och en 
direktör i Luxemburg. Styrelseordföranden, Carola Lemne, som tidigare har haft uppdrag i 
Svenskt Näringsliv, vägrar svara på frågor om vilka skolans ägare är. Genom sitt agerande 
försvårar engelska skolan för möjligheterna att uppfylla den ägare- och ledningsprövning som 
sedan 2019 stipuleras i skollagen. 

Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet Anna Svalander (L): 



Kommunfullmäktige 
 2021-06-14 

Växtkraft kräver ordning och reda - Fråga till Tekniska nämndens ordförande  

Etableringen av elsparkcyklar visar att Borås är att stad som landets företag anser det vara värt att 
satsa och expandera i. Det är ett viktigt styrkebesked och något vi ska ta vara på. Samtidigt är 
elsparkcyklarna en service som många av våra kommuninvånare uppskattar och av den anledningen 
förmodligen är här för att stanna. Just därför är det viktigt att säkerställa ordning och reda kring 
elsparkcyklarna för att trafikslaget ska kunna samexistera med det omgivande stadslivet på ett bra 
sätt.  

Den avsiktsförklaring som är tecknad, med det företag som hittills finns etablerat, är i många stycken 
bra. Till exempel anges att kommunen har rätt att tillfälligt omhänderta elsparkcyklar som utgör ett 
hinder för gångare eller övrig trafik, mot en på förhand bestämd avgift.  

Den oordning som många upplever med bland annat felparkerade cyklar ger dock skäl att ställa sig 
frågan hur väl den punkten i avsiktsförklaringen efterlevs. Dessutom har det uppmärksammats att 
minderåriga använder elsparkcyklarna på ett trafikfarligt vis, trots att det finns en fastställd 
åldersgräns för användning av cyklarna.  

Därför vill jag till Tekniska nämndens ordförande, Jan Idehed (C), rikta följande frågor: 

- Vem från kommunen ansvarar för flyttning och insamling av felparkerade sparkcyklar samt
för att ta ut avgifter för detta?

- I vilken utsträckning har flyttning och insamling från kommunen skett?
- Hur kan kommuninvånare anmäla felparkering av elsparkcyklar?
- Hur och var informeras om att cyklarna inte får användas av barn?

Borås 2021-06-14 

Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor 

Fråga 



Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Enkel fråga 
2021-06-23 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) 

I Borås Tidning kunde vi den 6 juni läsa följande: 

”Återvinningstaxan höjs nästa år i genomsnitt sex procent. En av anledningarna är införandet av det 

nya sopsystemet – efter att en tänkt ersättning från förpackningsindustrin uteblev. – Vi fick inkludera 

ersättningen i återvinningstaxan, säger Jonas Holmberg på Borås energi och miljö.” 

Den 10 december 2020 beslutades det i kommunfullmäktige att införa ett nytt hushållsnära 

insamlingssystem till en kostnad av cirka 250 miljoner kronor under en femårsperiod. 

Sverigedemokraterna motsatte sig detta beslut. I grunden ställde vi oss positiv till att ett liknande 

system skulle införas. Dock var vår åsikt att vi skulle avvaktar tills vi antingen hade ett avtal på plats 

som ger kostnadstäckning eller att producenterna väljer att uppfylla sitt lagstadgade ansvar på annat 

sätt. Allt detta för att förhindra att våra kommuninvånare skulle påläggas onödiga kostnader. 

Bakgrunden var att  ”Avfall Sverige” hade kommit fram till att om en kommun inför ett nytt 

hushållsnära insamlingssystem utan att först ha ett avtal med producenterna, som har det 

ekonomiska och praktiska ansvaret, skall kommunens agerande ses som att det görs på frivillig basis 

och därmed tappa sin lagstadgade rätt till ekonomisk ersättning. 

Med anledning av ovan så har jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 

1. Såg du inte det komma Ulf Olsson, trotts vårt påpekande i både KS och KF?

2. Och om du såg det komma; med vilken anledning motivera du att det var rätt att höja alla VA

kunders kostnader för överskådlig tid?

För Sverigedemokraterna, 

Kristian Silbvers (SD) 

Ledamot, Kommunfullmäktige 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Kristdemokraterna 
Kommunfullmäktige 

Hur ror vi den långlivade frågan om samlat skyttecenter i hamn? 

Frågan om ett samlat skyttecenter i Borås har dragits i långbänk. Utredning om ett samlat 
skyttecentrum har pågått sedan 90-talet. I mars 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om 
lokalisering för ett nytt samlat skyttecenter vid Ängen/Kranshult. Efter det har prövning enligt 
Miljöbalken skett och ett beslut för skyttecentret har vunnit laga kraft.  

I och med den eventuella dragningen av ny järnväg mellan Borås och Göteborg, har arbetet med 
det samlade skyttecentret nu gått i stå. Det innebär förutom ovisshet för framtiden, att otaliga 
timmar av ideellt arbete av Skyttealliansen nu riskerar att gå om intet.  

Det är av stor vikt att kommunen gör allt i sin makt för att hitta lösningar på hur man kan 
tillgodose de beslutade planerna på ett samlat skyttecenter. 

Med anledning av ovan ställer jag följande fråga till kommunalrådet Kerstin Hermansson (C): 

Vilka lösningar ser Mitt-S-styret på hur kommunen under rådande förutsättningar kan möjliggöra 
ett samlat skyttecenter vid Ängen/Kranshult? 

Niklas Arvidsson 

Kristdemokraterna 

Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

FRÅGA 
2021-06-01 



Bilaga till § 110 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
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boras.stad@boras.se 
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033-35 70 00 vxl
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Datum 

2021-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00462 1.1.4.0 

Kommunfullmäktige 

Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att: 

- Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att i enlighet med förslaget anställa

åtta stadsdelsvärdar och två teamledare som skall arbeta i Borås centrala

delar i syfte att öka tryggheten

Att finansiering, 1,3 mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022, ska ske genom att 

Arbetslivsnämnden tillförs 3,8 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget till 

Kommunstyrelsen 2021 för brottsförebyggande åtgärder. 

Att uppdra Kommunstyrelsen att ansöka hos Polismyndigheten om att 

områdena Resecentrum och Södra torget samt Norrby ska utgöra paragraf-3

platser i enlighet med Lagen om ordningsvakter.    

Sammanfattning 

 Tryggheten i Borås centrala delar påverkas dels av olika former av händelser 

såsom grova vålds- och tillgreppsbrott, dels av otrygga miljöer där individer 

samlas och där det i vissa fall begås brott och ordningsstörningar. 

Kommunstyrelsen har i november 2020 av denna anledning beslutat om 

finansiering av kamerabevakning i Borås centrala delar.  

I stadsdelarna Hässleholmen, Norrby och Sjöbo har sedan ca 3 år 

stadsdelsvärdar funnits på plats för att öka tryggheten och för att finnas till 

hands för invånarna. De är flexibla och används på platser och vid företeelser 

där de behövs som bäst inom stadsdelen. 

Det föreslås att stadsdelsvärdar, med samma organisering och koncept används 

i Borås centrala delar ”från Pinocchio till Knalleland för brottsförebyggande 

och trygghetsskapande insatser.  

Bilaga till § 120 Förslag om stadsdelsvärdar i Borås centrala delar
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Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Under sensommaren och vintern 2020 inträffade ett antal grova våldsbrott och 

personrån i centrala Borås. Flera av dessa är enligt polisen ett resultat av olika 

former av konflikter mellan de kriminella nätverk som finns i Borås. Dessutom 

har olika platser i centrala Borås utgjort och utgör samlingsplatser för individer 

som i vissa fall begår olika former av brott och ordningsstörningar. Sådana 

platser är bland annat Resecentrum, Södra Torget, Stora torget samt utmed 

olika stråk genom staden. Både platserna och närvaron varierar över tid.  

På grund av den ökande otryggheten bland invånarna fattade Kommunstyrelsen 

i november 2020 beslut om och finansiering av kamerabevakning i Borås 

centrala delar. Underlaget och utredningen är klar kring kamerabevakning riktad 

mot Resecentrum och Södra Torget och kamerabevakningen bedöms vara i 

drift före midsommar 2021. 

Enligt forskning är det av vikt att kamerabevakning kompletteras med andra 

brotts- och trygghetsskapande åtgärder för att nå bäst effekt.  

Arbetslivsnämnden har sedan ca tre år tillbaka organiserat Stadsdelsvärdar på 

framförallt stadsdelarna Hässleholmen/Hulta, Norrby och senast på Sjöbo. De 

har arbetsmarknadsanställningar och deras uppdrag är att finnas till hands för 

att öka tryggheten i stadsdelarna och att samverka både med civilsamhället såväl 

som med andra myndigheter i det trygghetsskapande arbetet. De arbetsleds av 

teamledare i varje område under ledning av enhetschef. 

Deras arbetssätt och organisering är väl beprövat och har under den tid de varit 

aktiva uppnått bra resultat. Några av framgångsfaktorerna är att de är flexibla 

och kan styras till de platser och händelser på stadsdelarna där de behövs som 

bäst samt att de är flerspråkiga vilket innebär att de kan möta invånarna på 

deras hemspråk.  

Stadsdelsvärdarna har inte befogenheter som ordningsvakter och har ingen 

formell befogenhet att ingripa. De har dock erhållit utbildning och information 

från både Polisen och Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap 

och säkerhet (CKS) i exempelvis bemötande vid hot och våld. De får en 

kontinuerlig information från lägesbilder och annan samverkan angående 

händelser och utveckling kring otrygga platser och aktuella händelser som kan 

påverka tryggheten. De utgör också en viktig del i själva lägesbildsarbetet 

genom deras inrapporteringar om händelser och företeelser på stadsdelarna. 

Nuvarande stadsdelsvärdar har vid ett antal tillfällen använts i det 

trygghetsskapande arbetet i Borås centrala delar och det finns en vana i att 

arbeta tillsammans med till exempel polis och Individ- och 

familjeomsorgsnämndens fältverksamhet vid större evenemang såsom 

sommartorsdagar, insparkar samt på bussar i lokaltrafiken. Stadsdelsvärdarna 

har dessutom under julhelgen 2020 varit behjälpliga för cityhandlarna med att 
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uppmana kunder och besökare att hålla avstånd med tanke på smittorisker, 

något som var mycket uppskattat av cityhandlarna.   

Förslag och organisation 

Genom att använda stadsdelsvärdar i Borås centrala delar under samma 

organisation och koncept som de används i våra stadsdelar skulle detta innebära 

en möjlighet att öka tryggheten i Borås centrala delar eller geografiskt ”mellan 

Pinocchio och Knalleland”. Stadsdelsvärdar skulle också vara ett viktigt 

komplement till den kamerabevakning i Borås centrala delar som 

Kommunstyrelsen beslutat om.  

För att bemanna Borås centrala delar med stadsdelsvärdar med samma 

organisering och koncept som tidigare bedömer Arbetslivsnämnden att åtta nya 

stadsdelsvärdar behöver rekryteras som arbetsmarknadsanställningar från 

Arbetsförmedlingens prioriterade grupper. Utöver dessa åtta rekryteras två 

personer för en arbetsledande funktion (teamledare). 

Stadsdelsvärdarna i centrum ges samma utbildning och information som övriga 

stadsdelsvärdar men också med utbildning och information om de i centrum 

specifika förhållandena. De kommer alltid att arbeta två och två med en 

teamledare i tjänst samt i skiftestjänstgöring under de tider som för tillfället är 

relevanta för att öka tryggheten.  

Arbetslivsnämnden bedömer att om det beslutas om stadsdelsvärdar i centrum 

kan de vara utbildade och på plats senast september månad 2021. 

Budget 

Genom att rekrytera från Arbetsförmedlingens prioriterade grupper, så kallade 

arbetsmarknadsanställningar ges långtidsarbetslösa personer en viktig 

arbetslivserfarenhet.  

Kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum enligt detta förslag beräknas till 1,3 

mkr för 2021 och 2,5 mkr för 2022. I kostnaden inryms förutom 

personalkostnader kläder, telefoner och personlarm samt Ob-ersättning samt 

el-cyklar för förflyttningar och eventuella lokalkostnader. 

Om förslaget ska kunna genomföras måste Arbetslivsnämnden tillföras 3,8 mkr 

då kostnaden inte ryms inom nämndens budget. 

Finansiering 

Kommunstyrelsen har fått 5 mkr från Kommunfullmäktiges tilläggsbudget 2021 

för bland annat brottsförebyggande åtgärder. CKS budget har 2021 förstärkts 

med denna summa. Det föreslås att kostnaden för stadsdelsvärdar i centrum, 

3,8 mkr, finansieras från tilläggsbudgeten för brottsförebyggande åtgärder .  

Beslutsunderlag 

1. Stadsdelsvärdar i citykärnan, 2021-05-10 Arbetslivsförvaltningen
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Samverkan 

Arbetslivsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, kommunstyrelsen 



KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-07-06 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00045 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Redovisningen läggs till handlingarna.      

Föreslagen motion avskrives från vidare handläggning.   

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en plan för när inneliggande motioner, äldre 
än ett år, ska tas upp till beslut. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.   

Då det i redovisningen finns många motioner som är äldre än ett år, har 
Kommunstyrelsen för avsikt att upprätta en plan för när dessa motioner 
kommer tas upp till beslut. 

Beslutsunderlag 
1. Beslutsunderlag
2. Redovisning från Kommunstyrelsen

För Allianspartierna 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 125 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner



Kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-07: 

KC2: Borås Stad ska främja goda villkor i 
restaurangbranschen 

Vänsterpartiet välkomnar att Kommunstyrelsen uttalar sig positivt om att avtalsparter och 
underleverantörer till Borås Stad har skäliga arbetsvillkor. Vänsterpartiet anser att det är 
viktigt att kommunen säkerställer att tillräckligt god uppföljning av arbetsvillkor hos 
avtalsparter och underleverantörer, så att intentionerna i Kommunfullmäktiges beslut 2019-
11-20 om att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när så är möjligt också efterlevs.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

Bilaga till § 129 Svar på motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida 
Legnemark (V), Anita Spjuth (V) och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja goda 
arbetsvillkor i restaurangbranschen
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