
• att personer som har rätt till arbetskläder i Borås Stad också erbjuds arbetsskor 2021.
Kostnaden för inköp av skorna hanteras i samband med årsbokslutet för 2020.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

Bilaga till § 100 Initiativärende: Arbetsskor till personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad 
Borås Stad

Initiativärende till Kommunstyrelsen 2021-03-08 

Arbetsskor till personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad 

Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som ger sina medarbetare goda arbetsvillkor. 
Alla, både kvinnor och män, som behöver arbetskläder för att kunna utföra sitt jobb ska ha rätt 
till det, vi vill dessutom att arbetsskor ska erbjudas för de yrkesgrupper som idag har 
arbetskläder. Inom mansdominerade yrken har det länge varit självklart att tillgodose behov 
av både kläder och skor som behövs i yrkesutövandet, men inom exempelvis vård och omsorg 
har det krävts många år att få igenom högst rimliga krav på arbetskläder. Skor anpassade för 
att gå och stå en hel arbetsdag kan motverka arbetsskador och bör ses som lika självklart inom 
kvinnodominerade som mansdominerade branscher – det är en fråga både om arbetsmiljö och 
om jämställdhet. 

Vänsterpartiet har i budget för 2020 fått gehör för att utreda kostnaderna för införandet av 
arbetsskor. Nu är det hög tid att gå vidare. Vi vill att inköp av arbetsskor sker och att 
kostnaden hanteras i samband med årsbokslutet för 2020.  

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet 



Bilaga till § 102 Donation och medel för inköp av skulpturen ”Devil Whirls”

E1 Alternativt förslag från Vänsterpartiet, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-08 
Donation och medel för inköp av skulpturen ”Devil Whirls” 

Vänsterpartiet är positiva till att enskilda boråsare så väl som stiftelser och föreningar vill 
bidra till stadsmiljön i vår stad. Däremot är det för oss av principiell betydelse att man inte ska 
kunna köpa sig makt över det offentliga rummet. Vi är därför kritiska till att donationen i det 
här fallet, som framgår av Donation och samarbetsavtalet, är villkorad med att skulpturen ska 
placeras på en viss plats. Om Borås vill flytta skulpturen till en annan plats ska donatorerna 
eller deras efterlevande kunna ta tillbaka denna. På den aktuella platsen finns dessutom redan 
idag ett konstverk som många boråsare uppskattar. 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 

Att Kommunfullmäktige föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tacksamt ta emot donerade medel av privatpersonerna Paul Frankenius och Joakim Hedin 
samt Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för att möjliggöra inköpet av skulpturen DEVIL WHIRLS. 
Detta under förutsättning att Donation och samarbetsavtal omarbetas så att det framgår att 
Borås Stad äger frågan om att avgöra skulpturens placering. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Dnr KS 2021-00131 3.7.2.0 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Ersättning till LOV-företag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Att fastställa Vård- och äldrenämndens förslag till timersättning till externa 
utförare i hemtjänstvalet 2021 och höja timersättningen för LOV-företagen 
2021 med 1,5 % enligt fastställt OPI-index för 2021. 

Stadsledningskansliet uppdras utreda hur ersättningen för omvårds- och 
serviceinsatser utanför tätort kan utformas, så att förutsättningar för LOV-
företag att verka skapas även där. Utredningen ska redovisas senast hösten 
2021. 

Stadsledningskansliet uppdras utreda och införa turordning som icke-val. De 
individer som inte väljer eller klarar att välja får den utförare, som står på tur. 

Vård- och äldrenämnden rekommenderas att, i kommande års förslag till 
timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet, även redovisa 
egenregins ersättningsnivå. 

I samband med fastställandet av timersättning till externa utförare inom 
hemtjänstvalet, ska egenregins ersättningsnivå fastställas i Kommunstyrelsen. 

Vård- och äldrenämnden rekommenderas att löpande informera medarbetare 
om möjligheterna att starta LOV-företag. 

Att Vård- och äldrenämnden årligen fastställer ny ersättningsnivå till externa 
utförare i hemtjänstvalet, enligt Kommunstyrelsens beslut från 2019-11-11, och 
delger Kommunstyrelsen sitt beslut.       

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen fick som ett budgetuppdrag 2019 att utreda LOV-företagens 
ersättning och vilka regler som kunde förenklas. Utredningen kom fram till att 
nämndens ersättningssystem, med ersättning för utförd tid hos brukaren, skulle 
behållas då annat system inte skulle innebära en förenkling. Utredningen 
föreslog även en höjning av den dåvarande ersättningsnivån per timme samt att 

Bilaga till § 103  Ersättning till LOV-företag 2021
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ersättningen årligen skulle justeras med omsorgsprisindex (OPI) som SKL 
publicerar i december varje år. Timersättningen för LOV-företagen 2021 höjs 
enligt fastställt OPI-index 2021 med 1,5 %. För privata utförare som utför både 
omsorgs- och serviceinsatser bli ersättningen 444 kr per timma i tätort och 456 
kr per timma utanför tätort. När det avser endast serviceinsatser blir 
ersättningen 357 kr per timma i tätort och 369 kr per timma utanför tätort. För 
båda insatserna tillkommer ersättning för heltid med 7 kr per timma. 
 
Några aspekter avseende ersättning till LOV-företagen och det lokala LOV-
systemet anser Kommunstyrelsen kvarstår att se över och vidareutveckla:  

• Stadsledningskansliet uppdras utreda hur ersättningen för omvårds- och 
serviceinsatser utanför tätort kan utformas, så att förutsättningar för 
LOV-företag att verka skapas även där. Utredningen ska redovisas 
senast hösten 2021. 

• Stadsledningskansliet uppdras utreda och införa turordning som icke-val. 
De individer som inte väljer eller klarar att välja får den utförare, som 
står på tur. 

• Vård- och äldrenämnden rekommenderas att, i kommande års förslag 
till timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet, även redovisa 
egenregins ersättningsnivå. 

• I samband med fastställandet av timersättning till externa utförare inom 
hemtjänstvalet, ska egenregins ersättningsnivå fastställas i 
Kommunstyrelsen. 

• Vård- och äldrenämnden rekommenderas att löpande informera 
medarbetare om möjligheterna att starta LOV-företag. 

Vård- och äldrenämnden efterfrågar en effektivare hantering av ersättningen till 
externa LOV-företag och i och med den nuvarande modellen för ersättning 
med höjning enligt index finns möjligheter att ändra beslutsgången. 
Kommunstyrelsen bedömer att det i framtiden räcker att Vård- och 
äldrenämnden informerar och delger Kommunstyrelsen sitt beslut på 
ersättningsnivå.   

   

Beslutsunderlag 
1. Hemtjänst LOV 2021 bilaga 1_2 från Vård- och äldrenämnden. 
 
 

Beslutet expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
2. Sociala omsorgsnämnden 
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Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga till § 103 Ersättning till LOV-företagen 2021

E2 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-08 
Ersättning till LOV-företagen 2021 

För Vänsterpartiet är det självklart att de skattemedel som går till äldreomsorg ska komma 
just de äldre till del. Därför säger vi nej till privata, vinstdrivna företag i äldreomsorgen och 
har lagt förslag om att sluta tillämpa LOV i budget för Borås Stad. Vi har dock inga 
synpunkter på den uppräkning som föreslås så länge systemet med LOV-företag tillämpas. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00425 456 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att tillstyrka motionen     

Ärendet i sin helhet 

Leif Häggblom (SD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 

inlämnat rubricerad motion. 

I motionen framförs problem med Återvinningsstationerna samt fyra förslag på 

åtgärder; utökad information till invånarna om hur och vart man slänger sina 

sopor, se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 

i Miljöbalken), ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de 

hanterar sitt avfall, samt införa kameraövervakning eller övervakning genom 

patrullerande personal. 

Motionären föreslår att Borås Stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att 

Borås utvecklas till en renare stad. 

När motionen kom 2017 sändes den ut till 5 av kommunens nämnder och 6 

bolag. De flesta avstod från att yttra sig, några framförde att det främst är ett 

ansvar för FTI, men att det ändå pågår ett omfattande arbete mot nedskräpning 

i staden genom ett flertal projekt och att arbetet mot nedskräpning alltid kan bli 

bättre.(se svaren i separat text, nedanstående text är en uppgradering av läget 

2021) 

Det pågår en mängd olika arbeten och initiativ som gör staden renare. Vilka 

projekt som pågår varierar över tid. Borås Rent och Snyggt arbetar på ett 

förtjänstfullt sätt med påverkansåtgärder där som exempel kan nämnas Mobile 

Info Center. Informationsåtgärder når invånare och företag i bostadsområden 

via aktiviteter, kampanjer, information och sociala medier liksom fysiska möten. 

Speciella insatser har gjorts bland annat i Norrby Billdalsgatan med en ny ÅVP 

(Återvinningsplats) som ett samarbete mellan AB Bostäder, BEM (Borås Energi 

och Miljö) och Borås Stads förvaltningsorganisation, vilket lett till att fler 

slänger rätt och får hjälp av personal från ALF (Arbetslivsförvaltningen). 

Bilaga till § 109  Svar på motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad
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Flera förvaltningar samarbetar med näringslivet i att minska antalet fimpar som 

landar på stadens mark och i vatten, dels genom att tillhandahålla kärl för att 

slänga fimpar, del genom informationskampanjer i dialog med näringslivets 

aktörer. Åren 2015-2019 utsågs Borås till Årets Håll Sverige Rent kommun, där 

systematiskt samarbete kring problem med nedskräpning står i centrum. Borås 

rent och snyggt arbetar också med en app som är skapad av Borås och Håll 

Sverige rent där invånare kan felanmäla vid nedskräpning och dumpning. BEM 

och Borås stad arbetar tillsammans att städa upp och ta bort dumpningar av 

skräp som anmäls genom appen. Arbete pågår för att utvidga samarbetet mellan 

kommunens olika nämnder och bolag.  

 

Huvudansvaret för tömning och städning av ÅVS (återvinningsstation) ligger 

idag på Förpackning och tidningsinsamlingen FTI (Förpacknings- och 

tidningsinsamlingen, producenterna), som i sin tur använder sig av lokala 

entreprenörer som tömmer och städar stationerna. Ändringar kan komma 

framöver i samband med nationell lagstiftning kring bostadsnära insamling. 

Förordningen om bostadsnära insamling av förpackningar kommer att börja 

gälla 1 januari 2023 vilket innebär mer ansvar på producenterna när det gäller 

återvinning. Kommunfullmäktiges beslut i frågan om ett införande av 

flerkärlssystem innebär dock att förpackningar övergår från att vara ett 

producentansvar till att bli ett hushållsavfall, enligt gällande domslut. Det 

kommer också att bli ett krav på att alla bostadsfastigheter ska ha tillgång till 

bostadsnära insamling av förpackningar. Detta utesluter inte ÅVS som FTI har 

ansvaret för, då dessa kommer att vara kvar men inte användas i samma 

utsträckning.  

  

En ny regional avfallsplan för Boråsregionen är ute på remiss och där behandlas 

nedskräpning som ett målområde som är viktigt. 

Den tar även upp behov av mer återvinning i alla kommunala verksamheter och 

bättre tillgänglighet för återvinning och återbruk för invånarna. Borås stad 

deltar aktivt i framställandet av planen. 

  

Bostadsnära insamling av förpackningar ska införas för alla småhus i Borås 

(villor och fritidshus) med start våren 2021 och beräknas vara klart till år 2023. 

Detta införs med nya kärl där varje hushåll får två stycken kärl med fyrfack i 

varje kärl där de boende kan sortera matavfall, brännbart restavfall, papper-, 

plast- och metallförpackningar samt tidningar och glasförpackningar. Det 

kommer också att finnas tillgång till en elbox där man kan sortera ljuskällor och 

batterier. Detta system har visat sig vara det bästa systemet för att öka 

återvinningen och skapa bättre sortering. Ett 60-tal kommuner i Sverige har 

systemet och har fått goda resultat för kundservice och minskning av brännbart 

restavfall.  

 

I och med att flerfacksystem införs i Borås med start våren 2021 så kommer 

befintliga återvinningsstationer att vara kvar, vilket föranleder ett förändrat 

beteendemönster där majoriteten av förpackningsavfallet kommer att sorteras i 
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anslutning till fastigheten. Det är av särskild vikt att Borås Stad följer upp 

miljöerna kring befintliga ÅVS då dessa kommer att vara fortsatt tillgängliga för 

att sortera avfall.  

  

Kommunstyrelsen anser att det långsiktiga arbetet som redan pågår med 

samarbete olika mellan förvaltningar och bolag är delvis det som motionären 

efterfrågar. Det är ett arbete i ständig utveckling ihop med förändrade behov 

och möjligheter hos medborgare och verksamhetsutövare.  

 

Kommunstyrelsen anser dock att ytterligare insatser behövs genomföras, vilket 

även Tekniska nämnden och AB Bostäder instämmer i sitt tillstyrkande av 

motionen.  

 

Hur en stad uppfattas, av så väl besökare som invånare, avgörs till vissa delar av 

hur ren och snygg staden är. En ren och snygg stad inbjuder till möten och de 

som vistas i staden känner sig tryggare, vilket bidrar till en ökad rörlighet såväl 

på dag- som kvällstid. Borås Stad har de senaste åren förvisso utvecklat sin 

samverkan med olika aktörer och informationen till sina invånare i frågan, men 

nedskräpning är uppenbart ett bestående problem i vår stad. 

 

Kommunstyrelsen anser vidare att fler åtgärder kan och ska genomföras 

gällande information till kommunens invånare, stärka följsamheten gentemot 

miljöbalken, krav på företag och verksamhetsutövare samt övervakning. 

Kommunstyrelsen ser stora möjligheter att fördjupa samverkan, utveckla nya 

plattformar och forum för att skapa ett rent och snyggt Borås.  

 

Kommunstyrelsen tillstyrker därmed motionen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 

3. Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad 

4. Inkomna svar från 2017 på internremiss 

   

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum,  Kv 
Viskaholm 2 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämnda 
justeringar görs.       

Ärendet i sin helhet 
Planen innebär möjliggörande av cirka 400 nya bostäder, kontor och 
verksamheter i ett centralt läge. Inledningsvis i projektet var en av hörnstenarna 
att området skulle fortsätta innerstadens/stadskärnans rutnätsstad över Viskan 
och denna kvalité är väsentlig för områdets karaktär och det är därför av stor 
vikt att den bibehålls genom hela planeringen och när kvarteren byggs.  

Inom Viskaholm planeras det för både hyresrätter för allmännyttan och 
bostadsrätter. Båda dessa kategorier är underrepresenterade i centrum och 
tillskottet är positivt för att uppnå en större blandning i utbudet på 
bostadsmarknaden. Detta är värdefullt för stadens utveckling. 

I detaljplanen hänvisas det till andra stadsdelar för kommunal service till 
boende i området. Utökningen av bostäder kommer innebära ett ännu större 
behov av kommunal service i centrum som kommunala verksamheter inte har 
kapacitet för att omhänderta om inte nytt planeras för. I samband med att 
området utvecklas och förtätas med ett stort antal bostäder vill 
Kommunstyrelsen därför påtala vikten av att i detaljplanen även planera för 
utbyggnad av ny kommunal service i centrum och möjliggöra för etablering av 
sådan. 

Detaljplanen bidrar även till att möjliggöra en framtida koppling mellan 
Centrum och Norrby genom ett parkstråk och möjlighet till kommande gång- 
och cykelbro.  

Parkstråket genom Viskaholm behöver förtydligas i detaljplanen. Stadens 
tankegångar är att möjliggöra en unik utformning med hjälp av bland annat 
grönstrukturen som kan lyfta arkitekturen på Viskaholm i sin helhet. Detta 
behöver bemötas mer från exploatören.  

Bilaga till § 111 Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Kv Viskaholm 2 m.fl.
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Bilagan kring gestaltningsprinciper för området saknar viktiga delar för 
stärkandet av exploatörens viljeinriktning att förverkliga det gröna parksstråket. 
Tanken är att detta åstadkoms bland annat genom att förgårdsmark ges 
förutsättningar för växtlighet på fasader i delar av området. Planbestämmelser 
kring detta behöver förtydligas så att växtlighet verkligen säkras på fasad samt 
att gestaltningsprinciperna visar på en ambitionsnivå som både staden och 
exploatören kan vara nöjda med. Även Planbeskrivning och syfte bör stärkas i 
skrivningar kring hur gröna strukturer säkras, både för förgårdsmarken och 
allmän plats. 

Om inte detta kan uppnås bör förgårdsmarken tas bort och istället ersättas med 
en bredare yta med allmän plats, GATA. Gatans bredd skulle i detta fall bli 14 
meter vilket kan jämföras med Västerlånggatan, mätt mellan Lindex och 
Buketten, där kanalen upplevelsemässigt kan jämföras med parkstråket. I detta 
fall så får kommunen hela rådigheten av utformning av det gröna stråket. En 
viktig grundförutsättning för parkstråket som helhet var samarbetet mellan 
kommun, exploatör och fastighetsägare. I denna lösning försvinner denna 
förutsättning. Det blir exempelvis svårare att anlägga vertikal grönstruktur på 
fasader. 

Den befintliga rörbron mellan kvarteren Elektra och Viskaholm behövs men 
behöver flyttas i samband med exploateringen. Den kan även kompletteras med 
en gångbro för att stärka kopplingen över Viskan. Läget för denna bro behöver 
preciseras i detaljplanen. Placeringen ska vara i förlängningen av gatumarken 
som möter Viskan, strax sydost om befintlig rörbro.  

I Viskan finns en yta som tillåter bryggor. Denna bör tas bort och istället 
ersättas med en bestämmelse där balkonger är möjliga. Det innebär att effekten 
av brygga uppnås, men att den istället kan förankras i fasad och på så sätt inte 
påverkar vattenområdet i samma utsträckning. Om lösningen med bestämmelse 
inom vattenområde bibehålls, så ska bryggan säkras så att allmänheten får 
tillgång till den.  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämnda 
justeringar görs.     

  

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd, 2021-01-19 
2. Planbeskrivning, 2021-01-19 
3. Plankarta, 2021-01-19 
   

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

 
 
 

mailto:detaljplanering@boras.se


 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna    Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson  
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2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00498 214 

Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum,  Kv 

Viskaholm 2 m.fl. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämnda 

justeringar görs.      

Ärendet i sin helhet 

Planen innebär möjliggörande av cirka 400 nya bostäder, kontor och 

verksamheter i ett centralt läge. Inledningsvis i projektet var en av hörnstenarna 

att området skulle fortsätta innerstadens/stadskärnans rutnätsstad över Viskan 

och denna kvalité är väsentlig för områdets karaktär och det är därför av stor 

vikt att den bibehålls genom hela planeringen och när kvarteren byggs. 

Föreslaget punkthus med tilltänkt byggnadsvolym harmoniserar inte med 

kringliggande bebyggelse, och riskerar därigenom att påverka områdets karaktär 

på ett negativt sätt. Fastigheten riskerar att utgöra en abrupt övergång från 

kringliggande rutnätsstad, vilket inte sammanfaller med projektets intentioner. 

Inom Viskaholm planeras det för både hyresrätter för allmännyttan och 

bostadsrätter. Båda dessa kategorier är underrepresenterade i centrum och 

tillskottet är positivt för att uppnå en större blandning i utbudet på 

bostadsmarknaden. Detta är värdefullt för stadens utveckling. 

Detaljplanen bidrar även till att möjliggöra en framtida koppling mellan 

Centrum och Norrby genom ett parkstråk och möjlighet till kommande gång- 

och cykelbro.  

Parkstråket genom Viskaholm behöver förtydligas i detaljplanen. Stadens 

tankegångar är att möjliggöra en unik utformning med hjälp av bland annat 

grönstrukturen som kan lyfta arkitekturen på Viskaholm i sin helhet. Detta 

behöver bemötas mer från exploatören.  

Bilagan kring gestaltningsprinciper för området saknar viktiga delar för 

stärkandet av exploatörens viljeinriktning att förverkliga det gröna parksstråket. 

Tanken är att detta åstadkoms bland annat genom att förgårdsmark ges 

förutsättningar för växtlighet på fasader i delar av området. Planbestämmelser 

kring detta behöver förtydligas så att växtlighet verkligen säkras på fasad samt 

att gestaltningsprinciperna visar på en ambitionsnivå som både staden och 

exploatören kan vara nöjda med. Även planbeskrivning och syfte bör stärkas i 
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skrivningar kring hur gröna strukturer säkras, både för förgårdsmarken och 

allmän plats. 

Om inte detta kan uppnås bör förgårdsmarken tas bort och istället ersättas med 

en bredare yta med allmän plats, GATA. Gatans bredd skulle i detta fall bli 14 

meter vilket kan jämföras med Västerlånggatan, mätt mellan Lindex och 

Buketten, där kanalen upplevelsemässigt kan jämföras med parkstråket. I detta 

fall så får kommunen hela rådigheten av utformning av det gröna stråket. En 

viktig grundförutsättning för parkstråket som helhet var samarbetet mellan 

kommun, exploatör och fastighetsägare. I denna lösning försvinner denna 

förutsättning. Det blir exempelvis svårare att anlägga vertikal grönstruktur på 

fasader. 

Den befintliga rörbron mellan kvarteren Elektra och Viskaholm behövs men 

behöver flyttas i samband med exploateringen. Den kan även kompletteras med 

en gångbro för att stärka kopplingen över Viskan. Läget för denna bro behöver 

preciseras i detaljplanen. Placeringen ska vara i förlängningen av gatumarken 

som möter Viskan, strax sydost om befintlig rörbro.  

I Viskan finns en yta som tillåter bryggor. Denna bör tas bort och istället 

ersättas med en bestämmelse där balkonger är möjliga. Det innebär att effekten 

av brygga uppnås, men att den istället kan förankras i fasad och på så sätt inte 

påverkar vattenområdet i samma utsträckning. Om lösningen med bestämmelse 

inom vattenområde bibehålls, så ska bryggan säkras så att allmänheten får 

tillgång till den.  

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsättning att nämnda 

justeringar görs.      

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, 2021-01-19 

2. Planbeskrivning, 2021-01-19 

3. Plankarta, 2021-01-19   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

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

mailto:detaljplanering@boras.se
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Vänsterpartiet vill framhålla vikten av att man vid arbete med detaljplanen också beaktar att 
det pågår en utredning om kollektivtrafikens dragning genom stadens centrala delar. Detta 
tillägg menar vi är viktigt då aktuellt område ligger strategiskt placerat nära Resecentrum. 
Staden bör inte låsa fast sig vid åtgärder som påverkar kollektivtrafikens förutsättningar innan 
utredningen är färdigställd. 

Med anledning av detta föreslår Vänsterpartiet: 

Att följande läggs till i skrivelsen: 

”Under det fortsatta arbetet med detaljplanen behöver hänsyn tas till att det pågår en utredning 
om kollektivtrafikens dragning genom stadens centrala delar. Det är viktigt att utformningen 
av detaljplanen inte begränsar möjligheterna att påverka linjesträckningen genom centrum.” 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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