
Kristdemokraterna	 2022-11-24	
Kommunfullmäktige	

MOTION	

Anordna	en	årlig	hälsovecka	

I	Borås	anordnades	under	en	följd	av	år	en	hälsovecka.	Av	oklar	anledning	sker	dessvärre	
inte	detta	längre.	
Under	hälsoveckan	arrangerades	en	mängd	aktiviteter	för	alla	åldrar	med	fokus	på	hälsa,	
välmående	och	livskvalitet.	Behovet	av	att	lyfta	fram	detta	har	näppeligen	minskat.	Kostens	
betydelse,	vikten	av	fysisk	aktivitet	och	tillhörighet	till	en	gemenskap	är	faktorer	som	är	
väsentliga	för	ett	gott	liv.	Många,	både	fysiska	och	psykiska	sjukdomar,	kan	förebyggas	
genom	olika	former	av	insatser	från	staden	och	civilsamhället.	I	samband	med	hälsoveckan	
kan	lämpligen	också	en	föreningsmässa	arrangeras	där	föreningar	inbjuds	att	presentera	sin	
verksamhet.	
Mycket	av	detta	är	ett	arbete	som	pågår,	men	vi	menar	att	det	fyller	en	viktig	funktion	att	
under	en	vecka	på	året	sätta	strålkastarljuset	på	just	hälsa.	

Vi	föreslår	därför	Kommunfullmäktige	besluta	

att	uppdra	åt	Fritids	–	och	folkhälsonämnden	att	årligen	arrangera	en	hälsovecka.	

Magnus	Sjödahl	(KD)	
Gunilla	Christoffersson	(KD)	
Lisa	Berglund	(KD)	

Bilaga till § 199 Anmälningsärenden



Kristdemokraterna 2022-11-24 
Kommunfullmäktige 

MOTION 

Återanvändningscentral – kreativitet och skapande med hållbarhetsperspektiv 

Kreativt skapande har positiv inverkan på barns fysiska samt motoriska utveckling och det kan lägga 
grunden för ett senare vetenskapligt arbete och tankesätt. När barn skapar tillsammans får de även 
socialt samspel och en positiv emotionell utveckling. 
Kristdemokraterna vill därför ge våra barn i förskola och fritidshem tillgång till mycket och varierat 
material att arbeta med. 

Under hösten har personal från Borås förskolor som ingår i EU-projektet ”100 språk i 100 miljöer” besökt 
Bassa Reggiana i Italien. Man har där tagit till sig inspiration om arbetssätt som man nu ska försöka 
implementera i det dagliga arbetet här i Borås.  
   Särskilt har man tagit till sig sättet att låta barnen arbeta med så kallat okodat material i större 
utsträckning. Detta innebär material som inte har ett redan givet användningsområde som redan kodat 
material och leksaker har, exempelvis en bil eller byggklossar. 

 Under utbytesbesöket fick man besöka en Återanvändningscentral, där förskolorna kunde hämta 
material. Detta var en lokal med hyllor fyllda av okodat material. Materialet skänktes av företag som ändå 
skulle göra sig av med det. Överblivet material till följd av överproduktion, spillmaterial eller annat.  

Vi ser detta som ett gott exempel på hur vi i Borås Stad i ett samarbete mellan kommun och näringsliv kan 
skapa nya och fler möjligheter för våra barn i förskolan och på fritidshemmen att få större spelutrymme i 
sin kreativa utveckling. Samtidigt kan vi med en Återanvändningscentral återanvända för 
användningsändamålet lämpligt material som i annat fall skulle kastas; vi kan bidra till att minska 
nuvarande inköp eller förenkla införskaffningsprocessen samt underlätta för vår personal genom att 
tillhandahålla detta. Idag finns redan Åter i bruk som en bygg- och secondhandbutik och som hade kunnat 
vara en lämplig mottagare för uppdraget. 

Enskild person, näringsliv och kommun – allas bidrag behövs för att tillsammans skapa ett hållbart 
samhälle.  

Med anledning av ovan föreslår vi kommunfullmäktige besluta 

att uppdra Arbetslivsnämnden att ombesörja en återanvändningscentral där företag och privatpersoner 
kan skänka material som förskolor och fritidshem får hämta fritt. 

Helena Ishizaki (KD) 
Gunilla Christoffersson (KD) 

Bilaga till § 199 Anmälningsärenden



2022-11-23 

Motion 

Energieffektivisera Borås kommuns byggnader 

Att klimatanpassa är smart och miljövänligt. Borås växer och bygger i snabb takt. Av de 

kommunala byggnader som planeras att byggas ska ett krav vara att byggnaden ska vara 

energieffektiv med förnybar energi. 

Både värme- och elproduktion medför ofta en negativ miljöpåverkan. 

En god energihushållning och energieffektivitet i byggnaden bidrar till lägre driftkostnader 

och en minskad miljöpåverkan. Lägre driftskostnad bidrar även till att både skattemedel och 

miljön besparas. Förnybar energi borde installeras i samtliga av Borås stads byggnader. 

Många företagare och privatpersoner ligger i framkant när det gäller solenergi, det ska även 

kommunen göra. 

Av denna anledning föreslår jag: 

Att vid nybyggnationer av kommunala byggnader ska installation av solceller prövas. 

Att kommunen utökar installationen av solceller på sina egna befintliga byggnader. 

Att kommunen sätter upp en målbild gällande installation av solceller/förnybar energi  i 
kommunala byggnader. Denna ska redovisas och revideras efter hand. 

Anna Christensen (M) 

Bilaga till § 199 Anmälningsärenden



Till kommunfullmäktige 2022‐11‐24, fråga till Kulturnämndens ordförande Sara Andersson (S): 

Angående kulturfonden 

De gamla allianspartierna (M+KD+L+C) lämnade 2014 in en budget som vann majoritet i fullmäktige. I 

denna budget fanns ett uppdrag till Kulturnämnden som gick ut på att inrätta en kulturfond, till 

vilken privata aktörer skulle kunna skänka pengar för att stärka kommunens kulturliv. 

Kulturnämnden modifierade därefter uppdraget något och markerade det som slutfört. I protokollet 

från Kulturnämnden 2016 10 27 går att läsa att fonden inrättas enligt uppdrag, samt att den i ett 

första skede fram till 2021 skall ”medverka till ett progressivt kulturvårdsarbete i friluftsmuséet i 

Ramnaparken” (Borås Museum, min anm). 

När undertecknad i Kommunfullmäktige efter valet 2018 ställde frågor om denna fond berättade 

Kulturnämndens ordförande att det till fonden hade kommit in 100 tkr via ett arv som därefter hade 

använts till renoveringsarbete för byggnaderna i Ramnaparken. Ordföranden deklarerade även att 

det under 2019 skulle komma upp information på kommunens hemsida om kulturfonden, med 

swish‐nummer för att förenkla för bidragsgivare. Jag var mycket nöjd med svaret och tackade 

ordföranden. 

Men nu skriver vi 2022 och jag har inför detta sammanträde letat på Borås stads hemsida utan att 

finna någon information om denna kulturfond. Med anledning av detta vill jag ställa två frågor till 

Kulturnämndens ordförande: 

1. Har det kommit in några nya pengar sedan 2018?

2. Finns det någon information på hemsidan om hur man går till väga för att skänka pengar till

Kulturfonden?

Borås, 2022‐11‐22 

Peter Wiberg (V) 

Bilaga till § 201 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



2022-11-23 

Fråga till ansvarigt kommunalråd 

Sommaren 2021 lämnade jag in en motion om att införa ett enhetligt låssystem till alla Borås 

stads bommar till badplatser. Detta för att räddningstjänsten skall komma fram. I november 

2021 skrev Fritids- och folkhälsoförvaltningen en beställning till Servicekontoret om att byta 

lås och nycklar till de kommunala badplatserna. 

Mina frågor till ansvarigt kommunalråd är: 

Hur långt har man kommit i att byta lås på de bommar till badplatserna som tillhör Borås 

stad och kommer dessa bli enhetliga? 

Hur kommer det sig att man inte låter räddningstjänsten själva vara delaktiga i hur de vill ha 

det, istället för att Servicekontoret och Fritids- och folkhälsoförvaltningen bråkar med 

varandra om vad som ska göras? 

Kommer det att upprättas en handlingsplan för att alla Borås Stads badplatser som årligen 

uppdateras, som ÄVEN innefattar blåljusverksamhetens framkomlighet till de kommunala 

badplatserna? 

Anna Christensen (M) 

Bilaga till § 201 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Till kommunfullmäktige 2022‐11‐24, fråga till Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S): 

Skola i anslutning till Norrby 

Per Carlsson och undertecknad har diskuterat behovet av en F‐6 skola på Norrby vid många tillfällen. 
Ibland har vi tyckt olika, som i Kommunfullmäktiges debatt om budget för 2022. Ibland har vi tyckt 
lika, till exempel under valrörelsen några månader senare. Efter Mitt‐samverkans förhandlingar 
verkar det nu tyvärr som vi tycker olika igen. I Borås Tidning har styret meddelat att Norrbyskolan 
inte kommer att öppnas igen – istället ska man arbeta för en skola i anslutning till Norrby. 
Vänsterpartiets hållning i frågan har inte förändrats. 

Jag kan acceptera att Mitt‐samverkan och Vänsterpartiet gör olika bedömningar om behovet av en F‐
6 skola på Norrby. Vad jag däremot har svårt att förlika mig med är att föräldrarna till barn på Norrby 
inte får klara besked från stadens styrande politiker. I materialet som skickas ut till föräldrar inför 
skolvalet beskrivs att Särla F‐6 är evakuerat till Byttorpsskolan, men man skriver också att det inte 
finns några beslut om att barnen ska flytta tillbaka när evakueringen är klar. 

Mitt‐samverkan vill ha en skola i anslutning till Norrby – inte en skola på Norrby –  och ger inga 
besked om framtiden för Särla F‐6. Föräldrarna på Norrby förtjänar tydlighet från stadens ledande 
skolpolitiker. 

Med anledning av detta vill jag fråga Grundskolenämndens ordförande, Per Carlsson (S): 

‐ Kommer vi under mandatperioden få se beslut om en ny F‐6 skola i anslutning till Norrby? 

Borås, 2022‐11‐22 

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 201 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



 Fråga i Kommunfullmäktige 2022-11-24 

Fråga till ansvarigt kommunalråd: Vad händer med skyttecentret? 

Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med 

berörda nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat 

skyttecentrum i Borås. I mars 2019 beslutade Kommunfullmäktige att fastställa förslaget om 

samlokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult. 

Nu är vi det snart 2023 och jag är säkerligen inte ensam om att undra: Vad händer med nytt 

skyttecenter?     

Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 201 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Kristdemokraterna och Moderaterna 
Kommunfullmäktige 
2022-11-24 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna.      

Lokalförsörjningsnämnden uppdras påbörja en förstudie och lokaliseringsstudie 
om ett nytt vård- och omsorgsboende, i form av en demensby. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras påbörja en förstudie om utbyggnad av 
antalet korttids/växelvårdsplatser. 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras att skyndsamt att undersöka olika alternativ 
för hur kommunen på kort sikt kan tillskapa fler vård- och 
omsorgsboendeplatser. Nämnden ska bland annat studera modullösningar och 
förhyrning av lokaler. Studien ska vara Vård- och äldrenämnden samt 
Kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 januari.      

Vård- och äldrenämnden uppdras att förbereda förfrågningsunderlag för 
ramavtalsupphandling av vård- och omsorgsboendeplatser, samt hänvisa 
eventuella förfrågningar om etablering till Kommunstyrelsen för 
markanvisning. 

Sammanfattning 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

Bilaga till § 206 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022
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kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen 

 

I rapporten som läggs fram till Kommunfullmäktige framgår det att det råder 
brist på boendeplatser för 9 § LSS och 1 § SoL. För att ta tag i den platsbrist 
som nu rådet i Borås förslås att samla presidierna i Vård- och äldrenämnden, 
Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen för att de ska 
redogöra för boendesituation och hur de planerar att åtgärda bristen på boende.                 

 

Ärendet i sin helhet 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det 
innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser 
enligt social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 
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För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period. 

 

 
 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 31 mars 2022 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 mars 2022 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 
2. Sociala omsorgsnämnden, SON.diarium@boras.se 
3. Individ- och familjeomsorgsnämnden. IFON.diarium@boras.se 
4. Vård- och äldrenämnden, VAN.diarium@boras.se 

 
 
Kristdemokraterna  Moderaterna 
 
Niklas Arvidsson   Annette Carlson 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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Datum 

2022-11-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00758 1.2.4.1 

Kommunfullmäktige 

Utdebitering av Skattesatsen för 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Skattesatsen för 2023 fastställs preliminärt till 21,26%. 

Ärendet i sin helhet 

Enligt kommunallagen skall kommunens budget fastställas av 

Kommunfullmäktige före november månads utgång. Valår skall budgeten 

fastställas av den nyvalda kommunfullmäktigeförsamlingen. Om budgeten till 

följd av särskilda förhållanden ej kan fastställas före november månads utgång, 

skall Kommunfullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten 

skall därefter fastställas före december månads utgång. Kommunfullmäktige får 

då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts tidigare, om det finns 

skäl därtill.  

Budgetförslaget för 2023 kommer att föreläggas nyvalda Kommunfullmäktige 

vid decembersammanträdet. Ett preliminärt beslut rörande skattesatsen måste 

därför fattas av Kommunfullmäktige på novemberssammanträdet. 

Kommunstyrelsen föreslår att skattesatsen fastställs på 21,26% under 2023. 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ekonomistyrning

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner Björn Qvarnström 
Kommunalråd  Gruppledare  

Bilaga till § 208 Utdebitering av Skattesatsen för 2023
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