
Initiativärende Kommunstyrelsen 
2020-11-04 

Initiativärende – Aktivera kommunens krisledningsfunktion för att stoppa gängvåldet 

Det gängkriminella våldet har berövat en människa livet. En skjutning på öppen gata i centrala Borås 

under en tidig vardagskväll. Ytterligare en gängrelaterad skjutning i centrala Borås den här hösten.  

Gängkriminaliteten och skjutningarna i centrala Borås utgör en allvarlig samhällsstörning. Våldet 

drabbar inte bara enskilda människor, det påverkar hela samhället. Det göder otrygghet. Gängvåldet 

är ett hot mot vårt samhälle. 

Nu behöver kommunen krisinsikt. Samtliga kommunens nämnder och bolag behöver sudda ut 

organisationsgränser och i samverkan kraftsamla för att komma till bukt med händelseutvecklingen 

och de bakomliggande orsakerna. För att få verklig effekt i det arbetet behöver Borås Stad ha en 

aktiverad krisledningsfunktion – som under en överskådlig framtid samordnar kommunens insatser. 

I Borås Stads styrdokument, Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 

föreligger ett antal bedömningskriterier för när förstärkt stabsläge på centralnivå kan tillämpas.  

Bedömningskriterierna är: 

”- Ordinarie ledningstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot situationens krav 

- Flera förvaltningar och/eller bolag berörs

- Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer

- Stort informationsbehov

- Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område”

Den samhällsstörning som gängkriminalitet och skjutningar på öppen gata utgör möter samtliga 

bedömningskriterier.  

Första steget i en aktiverad organisation bör vara att involvera samtliga förvaltningschefer och 

berörda bolagschefer. Kommunstyrelsen föreslås uppdra stabsfunktionen att tillsammans med 

förvaltningscheferna ta fram handlingsplaner för hur kommunen kan vända utvecklingen i våra två 

särskilt utsatta områden. I kommande steg behöver såväl civilsamhälle, näringsliv som andra 

myndigheter aktiveras i arbetet. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Stadsdirektören uppdras att aktivera en krisledningsfunktion i form av förstärkt stabsläge på central 

nivå, för att hantera den allvarliga samhällsstörning som gängvåldet utgör. 

Stabsfunktionen uppdras att tillsammans förvaltningschefer ta fram handlingsplaner för hur vi 

tillsammans kan vända utvecklingen i våra särskilt utsatta områden, för att på sikt bryta gängens 

möjligheter till nyrekrytering, samt 

Bjuda in civilsamhällets aktörer och näringsliv till ett möte för att diskutera hur samhället tillsammans 

kan vända utvecklingen. 

Bilaga till § 425 Initiativärende - Aktivera kommunens krisledningsfunktion för att stoppa gängvåldet
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Borås Stad 
Kommunstyrelsen 

2020-11-09 
Initiativärende 

Vad händer i Borås? 

Vi ser positivt på initiativet från övriga partier att äntligen lyfta tryggheten i Borås till den politiska 

dagordningen. Sverigedemokraterna avser fortsätta bidra med konstruktiva inspel i ämnet, oavsett i 

vilken konstellation dessa samtal kommer att föras.  

I grunden ser vi positivt på att politiken tar initiativ genom att träffa myndigheter för att informeras 

om kriminaliteteten i Borås. Vi är tveksamma till att bilda ett utskott i frågan, då det borde vara 

Kommunstyrelsens prioriterade uppgift som organ. Ett utskott riskerar medföra att samtliga partier 

och samtliga ledamöter i Kommunstyrelsen inte får ta del av aktuell information eller blir delaktiga i 

det politiska arbetet. Det är exempelvis anmärkningsvärt att inte samtliga partier delgivits aktuell 

information som anskaffats, om avsikten med sagda utskott är att bilda en tvärpolitisk arena för 

gemensamma satsningar. Förslaget tenderar nu istället att uppfattat som ett slag i luften, där det 

primära skälet till bildandet av utskott är att möta ett medialt och opinionsmässigt tryck till följd av 

den senaste tidens händelser. Vi hoppas att så inte är fallet. 

Vi förutsätter att lyhördhet och pragmatism kommer att vara ledande ord i arbetet. 

Sverigedemokraterna är beredda att åsidosätta ideologiska skiljaktigheter för boråsarnas bästa och 

för att motarbeta gängkriminaliteten och narkotikahandeln i Borås. 

Vi noterar dock att Kommunstyrelsen inte fått ta del av aktuell information om rådande läge. Det 

vore klädsamt och naturligt att Kommunstyrelsen delges samma information som presidiet anskaffat 

sig på eget initiativ, från Polismyndigheten samt övriga aktuella verksamheter.  

Till följd föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta, 

Att Polismyndigheten, Centrum för Kunskap och Säkerhet, samt andra aktuella organ 

bjuds in särskilt till Kommunstyrelsen för att informera om rådande lägesbild kring 

gängkriminalitet och narkotika i Borås. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner  (SD) Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

Bilaga till § 427 Initiativärende: Vad händer i Borås?
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Uppföljning av boendeprocessen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
1. Uppföljning godkänns.
2. Kommunstyrelsen får fortsatt uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra

en uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits.
Uppföljningen ska lämnas till Kommunfullmäktige under hösten 2021.
Därefter ges Kommunstyrelsen samordningsuppdraget för hemlöshet
och boendeprocessen.

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 

Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021.  

Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

KU2

Bilaga till § 429 Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.         

           

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-26 § 217 att Kommunstyrelsen får i 
uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur arbetet med 
sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020. Bakgrunden 
till detta beslut var att ansvarsfördelningen mellan Individ-och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden tydliggjordes för att det skulle 
bli en väg in både för den enskilde individen som är i behov av ett socialt 
kontrakt och bostadsbolagen. 
 
Kommunstyrelsen ansåg att det behövdes göra en uppföljning av 
implementering av den nya processen då det bland annat behövdes ta fram nya 
rutiner och arbetssätt för olika aktiviteter i processen. Likaså fanns det en 
osäkerhet kring hur många som skulle söka och bli berättigade ett socialt 
kontrakt då Individ-och familjeomsorgsnämnden tagit över alla ansökningar.  

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in en 
återrapportering kring arbetet. Nämnderna konstaterar att planeringen är att 
starta arbetet med en ny process fullt ut från och med 1 januari 2021. 

Under våren 2020 har nämnderna tagit fram rutiner och arbetssätt, samt 
förberett samarbetspartners och bostadsbolag för förändringen. Detta har tagit 
en relativt lång tid göra. Detta för att säkra samtliga processer och för att ta 
fram bättre och effektivare rutiner och sätt att handlägga, och är förklaringen 
till varför inte arbetet har kommit igång.  

Då den nya processen inte kommit igång under 2020 kan inte nämnderna uttala 
sig om huruvida det nya arbetssättet har bidragit till ökat antal sökande eller om 
det finns ett behov av ökade resurser. Detta var en del som skulle ha redovisas i 
denna uppföljning, förutom nämndernas uppfattning om hur den nya 
processen fungerar. Nämnderna menar dock att det inte behöver flyttas några 
resurser mellan nämnderna.  

Nämnderna anger att de gemensamt kommer att följa processen under 2021 för 
att se effekter för såväl brukare som bostadsbolagen. Statistik för antalet 
personer som vänder sig till Individ-och familjeomsorgen kommer att upprättas 
för att underlätta uppföljningen.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en till uppföljning behöver 
göras igen då arbetet inte har kommit igång i de ansvariga nämnderna som det 
var tänkt.         
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Beslutsunderlag 
1. Återrapportering boendeprocessen från Arbetslivsnämnden 2020-09-212. 
Återrapportering boendeprocessen från Individ-och familjeomsorgsnämnden 
2020-09-25 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
2. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-09 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00196 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Motion 
angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i 
skolorna om kommunistiska regimers brott mot 
mänskligheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Bifalla motionen.         

Sammanfattning 
Lars-Gunnar Comén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-
20 föreslagit i en motion att utreda förutsättningarna för att initiera ett projekt 
som syftar till att öka elevers kunskap om kommunistiska regimers brott mot 
mänskligheten. Projektet ska så långt som möjligt finansieras med externa medel. 

Motionen har remitterats till Grundskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  

Grundskolenämnden delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att 
elever får kunskap om brott mot mänskligheten, men anser att uppdraget redan 
hanteras i ordinarie verksamhet. Grundskolenämnden avstyrker därför 
motionen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppfattar att motionären har ett 
lovvärt syfte men bedömer att detta inte skall drivas i projektform inom skolan. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker därför motionen. 

Kommunstyrelsen delar motionärens åsikt om att elever ska få kunskap om 
kommunistregimers brott mot mänskligheten. Kommunstyrelsen ser vidare 
positivt på de tidigare projektbaserade insatser som tidigare genomförts i stadens 
skolor för att särskilt sätta ljuset på de brott mot mänskligheten som begicks av 
nazisterna under andra världskriget. Att genomföra liknande insatser för att också 
påvisa andra aktörers brott mot mänskligheten, anser Kommunstyrelsen skulle 
ha potential att stärka elevernas förståelse för dessa frågor.  

KU3

Bilaga till § 430 Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Motion angående insats av Borås Stad för att 
sprida kunskap i skolorna om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten
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Ärendet i sin helhet 

Beslutsunderlag 
1. Motion angående insats av Borås Stad för att sprida kunskap i skolorna om 
kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, 2020-02-20 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningens yttrande, 2020-05-28 
3. Grundskolenämndens yttrande, 2020-08-26 
4. Kommunfullmäktigeskrivelse   

Samverkan 
"[Klicka och skriv här]"  

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Grundskolenämnden 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
3. Lars-Gunnar Comén, lars-gunnar.comen@politiker.boras.se 
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 



Protokollsanteckning Kommunstyrelsen 
2019-11-06 

PROTOKOLLSANTECKNING 

SP1: Samrådsyttrande 2 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor i Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, 
Marks kommun och Borås Stad 

Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig bakom det förslag som presenterats av Mitt-S-
partierna. Vi förordar dock ett stationsläge via bibana vid Lusharpan eller vid Borås C via stickspår 
från Osdal. Vi anser att ett stationsläge långt under staden, på ett djup på 70 till 80 meter, varken är 
önskvärt eller sannolikt. Kostnaderna för ett sådant stationsläge lär bli mycket höga och dessa 
kommer Borås Stad sannolikt få bära en väsentlig del av.  

Vi anser att vikten av att Borås Stad, i kommande diskussioner om ny järnväg, kan tala med en så 
samlad röst som möjligt väger tyngre än att vi i samråd 2 hävdar vår uppfattning. Vi väljer därför att 
anmäla vår hållning om ett centralt stationsläge, långt under marken, i denna protokollsanteckning. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 441 Samrådsyttrande 2 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor i 
Göteborgs Stad, Mölndals Stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks kommun och Borås Stad
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