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Borås Stad

Från: Mikael Ahremark <mikael.ahremark@ericsson.com>
Skickat: den 24 augusti 2022 12:18
Till: Borås Stad
Ämne: Allmänhetens frågestund

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

Hej, 

Jag fick i våras fel tidsangivelse när detta mötet skulle börjat och kunde således inte ställa en följdfråga till den fråga 
som Tom Andersson svarade på om BEM:s val av Tolken som vattentäkt och varför ni som politiker inte tittar på 
Öresjö‐alternativet redan nu. Svaret Tom gav talade bara om att man gömmer sig bakom juridiken. Var är det sunda 
förnuftet? Jag är ingen expert på politik, men att den kunde vara så feg, det trodde jag aldrig. Eller är det bara för att 
era partikollegor sitter i BEM:s styrelse? Förmodligen. 
Nu har alla partigrupper fått information om hur dåligt BEM:s val av Tolken egentligen är och jag kan ändå inte 
förstå varför ni politiker inte har gjort ett dugg. Men nu har ni försuttit chansen till att lösa detta på ett smidigt sätt 
och utan någon uppmärksamhet. Vi gav er alla t.o.m alternativet att ni behövde använda Tolken mot 
översvämningar och således kunde ni kört över BEM:s val och bett dem att de kunde få titta på andra alternativ. 
Ni har vi istället dragit igång en Youtub‐kanal (Rör inte Tolken‐Viskan), där vi kommer att se till att alla får samma 
information som ni har fått, plus en hel del mer saker som vi inte hann säga på era dragningar. Det här kommer att 
röra runt i grytan. Media är bra. 
Men till min egentliga fråga (eller de är egentligen två). BEM har varit så noga med att vilja få redundans och då 
kommit fram till Tolken. Det innebär ju dock ingen mer redundans alls av nytt tillrinningsområde. Tycker inte ni att 
det är viktigt att få tillgång till mer möjligt vatten än vad som finns idag? 
Och vad har ni för redundans på ert alternativ när Tolken inte kommer att gå igenom Mark och Miljödomstolen? 

Mvh Mikael 

Mikael Ahremark 
Senior Instructor 

Learning Services 
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core 
Mobile: +46 709 874958 
mikael.ahremark@ericsson.com 

Ericsson 
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417 56, Göteborg 
Sweden 
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Bilaga till § 136 Allmänhetens frågestund



Till kommunfullmäktige 2022‐08‐25, fråga till kommunalrådet Kerstin Hermansson (C): 

Stadsodlingar 

Odlingssäsongen går mot sitt slut. Egenodlad potatis, lök och rotsaker tas upp och drygar ut och 
skapar matglädje hos många lyckliga odlare. Olika slags blommor färglägger rabatter och skapar hem 
för insekter som inte riktigt än dukat under för höstkylan. Många som inte odlat själva har under 
promenader förbi odlingslotter blivit bjudna på sallad och morötter av odlare som nyss skördat och 
som vill dela med sig av sin skörd. Det som växer ger glädje och glädjen blir större när man delar med 
sig. 

För odlaren börjar tankar på nästa års odling, hösten är planeringstid inför vårens sådd. Den 
eventuellt misslyckade skörden ska lyckas nästa år… 

För två odlingsområdet finns ett överhängande hot, ett frågetecken om det blir någon odling nästa 
år. De odlingar som ligger på ”allmän parkmark” i Borås kanske inte får ligga där. Mångåriga 
odlingslotter ska läggas ner. 

Fråga: Finns det något besked att ge de odlare som är oroliga för att deras odlingslotter ska läggas 
ned eftersom fortsatt tillstånd inte givits 

Borås, 2022‐08‐22 

Anne Rapinoja (V) 

Bilaga till § 140 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
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Kommunstyrelsen Diarium

Ämne: VB: 

Från: Lennart Andreasson <lennart.i.andreasson@gmail.com> 
Datum: 24 augusti 2022 09:03:49 CEST 
Till: Carl Morberg <carl.morberg@boras.se> 

Hej! Här kommer en fråga till Ulf. Begreppet enkel fråga är väl borta idag? Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Jag har nyligen uppmärksammat att flugan ”kontantlös” alltmer letar sig in även i våra öppna verksamheter. Jag var  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Hej! 

Här kommer en fråga till Ulf. Begreppet enkel fråga är väl borta idag? 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. 

Jag har nyligen uppmärksammat att flugan ”kontantlös” alltmer letar sig in även i våra öppna 
verksamheter. Jag var på en av våra fritidsgårdar och möttes av skylten ”kontantlös 
betalning”. Visst kan jag ta det direkt med verksamheten där, men jag är rädd att denna fluga 
sprider sig av ren obetänksamhet. Visst underlättar det för verksamheten till viss del, men ska 
inte våra kontanter ens gälla som betalningsmedel i våra egna öppna verksamheter?  

Måste alla barn och vuxna i ett området vara försedda med en mobiltelefon och Swish för att 
få köpa en dricka eller glass på sin fritidsgård? Ser det likadant ut på våra övriga 
mötesplatser för barn och vuxna i kommunen?  

Jag vet att bankerna älskar kontantlösa verksamheter, avgifterna tickar in för dem och varje 
transaktion blir spårbar. Men borde det inte vara fritt från diskrimineringar på våra öppna 
mötesplatser? Barn utan Swish och äldre och andra som av olika skäl inte använder Swish 
eller övriga digitala tjänster måste väl i rimligheten namn vara lika välkomna ta del av våra 
öppna verksamheter. 

Jag har Swish och betalade motvilligt min dricka digitalt och förväntar mig nu omgående 
reklamerbjudande från tandläkare i närområdet. De som saknar digitala betalningsmedel är 
redan idag diskriminerade i samhället, de nekas mat på restauranger och inköp i mängder av 
butiker. Det råder vi inte över men våra egna verksamheter måste vara icke diskriminerade 
och öppna även för kontanter!  

Med anledning av ovanstående ställer jag frågan: 

- Delar du min uppfattning om att alla våra öppna mötesplatser ska vara icke diskriminerande
och ta emot kontant betalning?

Borås 24/8 2022 

Lennart Andreasson  (V) 

Bilaga till § 140 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-20: 

PF1: Budgetuppdrag 2020: Utreda behov och kostnad för att erbjuda 
fria arbetsskor till grupper som redan har fria arbetskläder 

Vi välkomnar den överenskommelse mellan Mitt-S och Vänsterpartiet som innebär att fria arbetsskor 
införs till de grupper inom vård- och omsorg som redan omfattas av fria arbetskläder. Denna fråga 
har Vänsterpartiet arbetat för länge. Vi tog i budget 2020 initiativ till det utredningsuppdrag som nu 
slutförs. I vårt eget budgetförslag för 2022 prioriterade vi denna fråga högt. För oss är detta båda en 
viktig jämställdhets- och jämlikhetsfråga. I mansdominerade arbetaryrken har det varit många som 
har rätt till arbetsskor, medan man i kvinnodominerade arbetaryrken i betydligt högre utsträckning 
har fått finansiera sina arbetsskor själv. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg 

Bilaga till § 145 Budgetuppdrag 2020: Utreda behov och kostnad för att erbjuda fria arbetsskor till grupper som 
redan har fria arbetskläder



Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post
boras.stad@boras.se 

Telefon 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-06-20 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00464 2.6.1.2 

Kommunfullmäktige 

ÅTERREMISS 

Förhyrning av Armbåga 1, Armbågavägen 3 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att ärendet återremitteras med hänvisning till att ärendet behöver kompletteras 
med en bredare analys av vilka kostnader och vilken eventuell nytta det medför 
för vårdtagarna att verksamheten behålls i egen regi istället för att den utförs av 
någon annan.  

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag avseende Armbåga 1 , 
Armbågavägen 3 för en avtalsperiod på 10 år, preliminärt fr om 2023-06-01 och 
med en årlig hyreskostnad på ca 1 172 900 kronor. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet. 

Ärendet i sin helhet 
Behov föreligger för resursgruppen att flytta ur lokalerna på Klintessväng 8 
efter erhållen 6:6A. Önskemålet ifrån verksamheten är att slå ihop delar av 
Klintessväng 8 och Våglängdsgatan 153 då det inte går att uppnå rätt standard i 
nuvarande ytor samt detta förslag ger en effektivisering för verksamheten. Det 
nya avtalet på Armbågavägen 3 är på 10 år, ytan är ca 740 kvm och hyran 
beräknas till 1 585 kr/kvm. 

Verksamheten står för inköp av maskiner, dess underhåll och serviceavtal. 

Fastighetsägaren tillhandahåller 10st laddstationer som delas mellan 
hyresgästerna i huset. 

Bilaga till § 148 Förhyrning av Armbåga 1, Armbågavägen 3



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, ritning samt avtalsförslag, 2022-05-17 
2. Vård- och äldrenämndens beslut 2022-06-14 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 



Borås 
2022-06-20 

Kommunstyrelsen 
E11 Förändrat hyresavtal 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna har vid tidigare tillfälle, när antagande om hyresavtal behandlades av 

Kommunstyrelsen, framfört sin reservation kring avtalstiden. Vi förordar 15 års hyresperioder, 

med option på ytterligare 15 år, framför en hyresperiod om 30 år. Detta mot bakgrund av att det 

är oerhört svårt att prognosticera barnkullar 30 år fram i tiden. 

Dock har beslut redan fattat kring att avtalet ska antas, där dagens beslut avser ett tilläggsavtal. 

Mot denna bakgrund lämnar vi inget alternativt förslag, utan tydliggör vår hållning genom denna 

skrivelse. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Björn Qvarnström (SD) 
Kommunalråd Ersättare, kommunstyrelsen 

Bilaga till § 150 Förändrat hyresavtal för inhyrning av förskolelokal på Kronängsparkens förskola



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-20: 

SP8: Klimatrapport 2022 

Slutsatserna i Borås Stads klimatrapport är mycket allvarliga och utgör ett misslyckande för 
klimatarbetet i Borås. Vänsterpartiet kan konstatera att vi under fjolåret inte ens var nära att nå de 
uppsatta målen om minskade koldioxidutsläpp. Istället ökade koldioxidutsläppen. Under året därföre 
sjönk visserligen utsläppen, men minskningen var betydligt lägre än vad som skulle behövas för att 
Borås ska göra sin del för att Parisavtalets mål om utsläppsminskningar ska bli verklighet. Under 2021 
ökade utsläppen med tio procent – det betyder att målsättningen om en minskning med 16 procent 
missades med hela 26 procentenheter. 

Vänsterpartiet har många gånger varnat för risken att koldioxidbudgeten blir en pappersprodukt som 
inte får den styrande effekt som den behöver att ha. I rapportens inledning konstateras följande: 

”Dessutom anses klimatfrågan, trots styrdokument och tydliga budgetuppdrag, inte prioriterad bland 
flertalet förvaltningsledningar och nämnder. Den bristande prioriteringen yttrar sig bland annat 
genom otillräcklig resurstilldelning, klimathandlingsplaner som inte tagits fram och avsaknad av 
kraftfulla åtgärder.” 

Vänsterpartiet kan inte tolka detta som annat än att det politiska ledarskapet behöver stärkas när det 
gäller arbetet med klimatomställningen. Bara det faktum att enbart tio nämnder och bolagsstyrelser 
har tagit fram handlingsplaner visar på bristande politisk styrning. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg 

Bilaga till § 153 Klimatrapport 2022
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