
Tilläggsförslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21: 

KC2: Organisering av Relationsvåldsenheten 

Vänsterpartiet har varit positiva till den föreslagna förändringen att ansvaret för 
Relationsvåldsenheten flyttas från Arbetslivsnämnden till Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Samtidigt har vi tagit del av de farhågor som uttrycks i risk- och konsekvensanalys. Med anledning av 
detta, och vad som framförts om ansökningar om försörjningsstöd, föreslår Vänsterpartiet att den 
organisatoriska förändringen ska följas upp. 

Vänsterpartiet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 

- Att Kommunstyrelsen ska tillsammans med Arbetslivsnämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden följa upp de organisatoriska förändringarna av
Relationsvåldsenhetens placering under T1 2024.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

Bilaga till § 430 Organisering av Relationsvåldsenheten



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21: 

KC5: Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande motioner 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut angående detta ärende. Vi vill diskutera den nya 
föreslagna praxisen om att avskriva motioner äldre än ett år i vår kommunfullmäktigegrupp innan vi 
bestämmer vårt ställningstagande. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

Bilaga till § 433 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21: 

PF1: Svar på motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal 
som har rätt till arbetskläder i Borås Stad 

Frågan om rätt till arbetsskor för grupper bland kommunens anställda som idag har rätt till 
arbetskläder har länge varit en viktig fråga för Vänsterpartiet. Därför var kommunfullmäktiges beslut 
om arbetsskor till personal i vård- och omsorgsyrken i augusti ett viktigt steg i rätt riktning. Nu 
hoppas vi att det beslutet snabbt verkställs ute i verksamheterna. I tillägg till detta driver 
Vänsterpartiet att man ska utreda behovet av fria arbetsskor för fler grupper än de som arbetar i 
vård- och omsorgsyrken. Eftersom vi vill utreda detta nöjer vi oss med det förslag till beslut som 
innebär att motionen besvaras. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 

Bilaga till § 435 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal som har rätt till arbetskläder i 
Borås Stad
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens rapport godkänns och läggs till handlingarna. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden uppdras att till kommande kalenderårs 
redovisning utveckla sin uppföljning av privata utförare så att resultatet av 
uppföljningen även omfattar ändamålsenlighet och levererade kvalitet i köpta 
tjänster. 

Informationen från övriga nämnder läggs till handlingarna.  

Sammanfattning 

Kommuner får enligt KL. 10 kap 7-9§§ (Kommunallagen 2017:725) lämna över 
verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 
medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi. Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt riktlinjer för 
uppföljning av utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver 
nämnders och styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna 
framgår också att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur 
arbetet med uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från 
uppföljningen.  

Uppföljningen avser perioden 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 och 
fokuserar på den verksamhet som i första hand utförs direkt riktat mot de som 
bor, vistas eller verkar i Borås Stad och som bedrivs inom vård och omsorg och 
snöröjning.  
Samtliga berörda nämnder och styrelser har genomfört uppföljningar i enlighet 
med Borås Stads riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
och bedömt kvalitén som tillräckligt god. 

Bilaga till § 442 Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022
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Ärendet i sin helhet 
Kommuner får enligt KL 10 kap. 7-9§§ (Kommunallagen 2017:725) lämna över 
verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 
medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 
bedrivs i egen regi.  

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och styrelsers ansvar 
och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också att nämnderna 
årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med uppföljning och 
insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen. Riktlinjerna omfattar 
verksamhet där Borås Stad är huvudman inom exempelvis vård och omsorg. 

Nämnderna ska, enligt Borås stads riktlinjer för uppföljning av utförare av 
kommunal verksamhet, årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med 
uppföljning och insyn har bedrivits och resultaten av dessa. Fristående 
förskolor och skolor är sina egna huvudmän och omfattas därför inte. 

Uppföljningen avser perioden 1 juli 2021 till och med 30 juni 2022 och 
fokuserar på den verksamhet som utförs direkt riktat mot de som bor, vistas 
eller verkar i Borås Stad. Huvudregeln är att Koncerninköpavdelningen stödjer 
nämnder i upphandling utifrån hur den enskilda upphandlingens förutsättningar 
ser ut. I nämndspecifika entreprenader handhar respektive nämnd allt som har 
med upphandlingen att göra efter avtalstecknande. Koncerninköp har ansvaret i 
upphandlingar som inte är nämndspecifika och som gäller alla stadens 
verksamheter efter avtalstecknande. Uppgifterna som bildar grund för 
nämndernas rapporter baseras på individuppgifter som samlas in och 
sammanställs av förvaltningarna. Orsaken till att uppgiften ligger på nämnderna 
är att uppgifterna som samlas in är ibland sekretessbelagda. Förutsättningarna 
för uppföljningen är dessutom olika beroende på vilken verksamhet det rör sig 
om. Exempelvis är brukarnas nöjdhet lätta att mäta i funktionshinder- och 
äldreomsorgen. I individ- och familjeomsorgen är nöjdheten svårare att mäta 
eftersom insatser inte alltid genomförs frivilligt. Däremot kan en objektiv 
måluppfyllelse vara lättare att mäta för individ och familjeomsorgen vilket är 
svårare att mäta i andra nämnder.  

Samtliga berörda nämnder och styrelser har genomfört uppföljningar i enlighet 
med Borås Stads riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
och bedömt kvalitén som tillräckligt god. Kommunstyrelsen bedömer att 
Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver utveckla sin uppföljning för att 
även få en bild av kvalitet och ändamålsenlighet hos köpta tjänster. I de fall 
brister eller förbättringsområden identifierats kommer dessa att följas upp. 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 från Vård- och 
äldrenämnden, 2022-09-01 
2. Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 från Individ och 
familjeomsorgen, 2022-08-31 
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3. Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 från Tekniska 
nämnden, 2022-08-31 
4. Redovisning av uppföljningen av privata utförare 2022 från Sociala 
Omsorgsnämnden, 2022-09-01 
  

 

 

 
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 
2. Sociala omsorgsnämndens diarium; SON.diarium@boras.se 
3. Individ- och familjenämndens diarium, IFON.diarium@boras.se 
4. Tekniska nämndens diarium, TEK.diarium@boras.se 
5. Vård- och äldrenämndens diarium, VAN.diarium@boras.se 
 

 

 

För Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00750 3.3.3.2 

Kommunfullmäktige 

Renhållning i centrum 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beslutar om undantag från sitt beslut 2017-08-17 §150 
omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen. Detta 
innebär att Borås Stad får möjlighet att genom Servicekontoret Tekniska 
nämnden teckna avtal med fastighetsägarna att sköta hela gaturummet.  
Tekniska nämnden får i sin tur upphandla en aktör för renhållning och 
vinterväghållning. 

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden beskriver att i centrala Borås som i många andra städer är 
ytorna mellan husen uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är 
vanligt att gatan ligger under kommunalt ansvar och området intill husväggen 
under privat ansvar. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det 
effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 
beställare gör det. Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar 
utanför sin fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 
gångbanerenhållning med mera”. Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med 
fastighetsägarna om att sköta renhållning i Borås centrala delar mot att 
fastighetsägarna betalade ersättning. År 2020 sade Servicekontoret upp alla 
dessa avtal med hänvisning till beslut i Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. 
Servicekontoret tolkar beslutet som att de är förhindrade att utföra renhållning 
på fastighetsägarens del av gaturummet.  

Borås Stad har sedan 2012 utfört skräpmätning i de centrala delarna av staden. 
Mätningen utförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån. I år är det första 
gången mätningen visar en ökad nedskräpning. Fram till 2021 hade mängden 
skräp halverats i de centrala delarna. Fastighetsägarnas organisation CiB har 
uttryckt en önskan att nya avtal tecknas. Kommunfullmäktiges beslut pekar ut 
Servicekontoret Tekniska nämnden specifikt men förutsätts gälla samtliga 
kommunala förvaltningar då dessa är samma juridiska person och varken 
näringsliv, statliga myndigheter, Svenska kyrkan eller den vanlige boråsaren i 
normalfallet ser någon skillnad. Tekniska nämnden ska i sin tur upphandla en 
aktör som sköter hela gaturummet. Utifrån ovanstående föreslår Tekniska 
nämnden Kommunfullmäktige att besluta om ett undantag, omfattande 
renhållning och vinterväghållning innanför cityringen i syfte att Borås Stad får 

Bilaga till § 446 Renhållning i centrum
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möjligheten att genom Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna och 
sköta hela gaturummet. Ett alternativt förslag är att Kommunfullmäktige 
upphäver beslutet. 

Beslutsunderlag 
1. KF-skrivelse 
2. Tekniska nämndens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Tekniska nämnden 
2. Servicenämnden 
 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00750 3.3.3.2 

Kommunfullmäktige 

Renhållning i centrum 

Kommunstyrelsen beslutar 

Ärendet remitteras till Tekniska nämnden för fortsatt handläggning. 

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden beskriver att i centrala Borås som i många andra städer är 

ytorna mellan husen uppdelade mellan fastighetsägare och kommunen. Det är 

vanligt att gatan ligger under kommunalt ansvar och området intill husväggen 

under privat ansvar. Ur ett praktiskt och ekonomiskt helhetsperspektiv är det 

effektivare att en sopmaskin tar hela ytan än att två sopmaskiner från två olika 

beställare gör det. Fastighetsägare är ansvariga för hela gångutrymmet/trottoar 

utanför sin fastighet, enligt kommunfullmäktiges beslut: ”Åläggande om 

gångbanerenhållning med mera”. Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med 

fastighetsägarna om att sköta renhållning i Borås centrala delar mot att 

fastighetsägarna betalade ersättning. År 2020 sade Servicekontoret upp alla 

dessa avtal med hänvisning till beslut i Kommunfullmäktige 2017-08-17, §150. 

Servicekontoret tolkar beslutet som att de är förhindrade att utföra renhållning 

på fastighetsägarens del av gaturummet.  

Borås Stad har sedan 2012 utfört skräpmätning i de centrala delarna av staden. 

Mätningen utförs i samarbete med Statistiska Centralbyrån. I år är det första 

gången mätningen visar en ökad nedskräpning. Fram till 2021 hade mängden 

skräp halverats i de centrala delarna. Fastighetsägarnas organisation CiB har 

uttryckt en önskan att nya avtal tecknas. Kommunfullmäktiges beslut pekar ut 

Servicekontoret specifikt men förutsätts gälla samtliga kommunala förvaltningar 

då dessa är samma juridiska person och varken näringsliv, statliga myndigheter, 

Svenska kyrkan eller den vanlige boråsaren i normalfallet ser någon skillnad. 

Utifrån ovanstående föreslår Tekniska nämnden Kommunfullmäktige att 

besluta om ett undantag, omfattande renhållning och vinterväghållning innanför 

cityringen i syfte att Borås Stad får möjligheten att genom Servicekontoret 

teckna avtal med fastighetsägarna och sköta hela gaturummet. 

Kommunstyrelsen anser att verksamheten nödvändigtvis inte behöver tilldelas 

Servicekontoret i första hand, utan att ansvarig nämnd med fördel kan 

genomföra en upphandling för att utse aktör som ska genomföra renhållningen. 

Mot denna bakgrund remitteras förslaget till Tekniska nämnden för fortsatt 

handläggning. 

Bilaga till § 446 Renhållning i centrum
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Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Tekniska nämndens förslag 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Servicenämnden 

 

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Dnr KS 2022-00463 2.6.1.2 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Samlokalisering hemsjukvård Vård- och 
äldreförvaltningen 

Kommunstyrelsen beslutar 
Återremittera ärendet till vård- och äldrenämnden för att kompletteras av en 
analys av effekterna av den föreslagna samlokaliseringen. 

Ärendet i sin helhet 
Lokalförsörjningsförvaltningen har på uppdrag utav vård- och 
äldreförvaltningen undersökt möjligheten att hitta nya lokaler för att 
samlokalisera hälso- och sjukvårdsteam 5 & 6.   
I verksamhetens lokalbehovsplan 2023–2025 har även angivits behov av 
samlokalisering på Åsboholmsgatan 16, Skolgatan 28 och Herrljungagatan 15 
för att skapa ett effektivare och mer kvalitativt arbetssätt.  

Vid en nyförhyrning så kommer de ovanstående adresserna att avflyttas. 

Avtalsförslaget på adressen Armbågavägen 3 har en hyrestid på 10 år. Ytan är 
ca 1 852 kvm med en hyra på 1 634 kr/kvm. 

Utöver avtalsförslagen så kommer fastighetsägaren tillhandahålla 10st 
laddstationer som delas mellan hyresgästerna i huset.  

Ärendet återremitterades, genom en minoritetsåterremiss, av 
Kommunfullmäktige 2022-08-25 för att kompletteras med en ”bredare analys”. 
Kommunstyrelsen anser att det är Vård- och äldrenämndens uppgift att 
genomföra behövliga analyser, för att inom ramen för sitt reglemente och sin 
budget driva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Detta principiella 
ställningstagande besvarar återremissen.  Därav återremitterar 
Kommunstyrelsen ärendet till vård- och äldrenämnden. 

Bilaga till § 447 Samlokalisering hemsjukvård Vård- och äldreförvaltningen
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Beslutsunderlag 
1. Lokalförsörjningsnämndens beslut, avtalsförslag och ritning, 2022-05-17 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Vård- och äldrenämnden 
 

Niklas Arvidsson, Kristdemokraterna 

Annette Carlson, Moderatera 

Andreas Exner, Sverigedemokraterna 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Borås Stads Miljöprogram 

Kommunstyrelsen beslutar 
Återremittera ärendet till miljö- och konsumentnämnden för att komplettera 
ärendet med konsekvensbeskrivningar om vilka effekter på verksamheternas 
ekonomi och arbetsbelastning föreslagna åtgärder i miljöprogrammet får. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 
gånger. Under 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument 
som innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Det har tidigare saknats ett 
helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop 
strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 
klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.  

Miljöprogrammet ersätter befintliga miljömål och miljöpolicy. 

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 
miljöområdet. Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer 
övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring hur vi inom staden 
arbetar med exempelvis miljöcertifieringar och regionala och nationella 
åtaganden inom miljö och klimat. 

Miljöprogrammet beskriver ett samlat tillitsbaserat arbetssätt för miljöfrågor 
inom kommunkoncernen. Detta är väldigt bra, men det är viktigt att påpeka att 
det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och vägledning.  

Samtliga yttrande remissinstanser tillstyrkte Borås Stads Miljöprogram, varav 
vissa under förutsättning att inkomna synpunkter hanteras. Alla yttranden med 
tillhörande skrivelser och synpunkter har hanterats, beaktats och i flera fall 
implementerats i slutversionen av Borås Stads Miljöprogram. 

En remissinstans lyfter fram behovet av konsekvensbeskrivningar av olika slag, 
inte minst ekonomiska. Flera av kommunens kärnverksamheter påpekar i sina 
remissvar att miljöprogrammet skulle leda till högre arbetsbelastning i 

Bilaga till § 449 Borås Stads Miljöprogram
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verksamheter som redan idag upplever ett ansträngt läge. Verksamheterna 
påtalar vikten av att få täckning i budgetramen för det merarbete som 
miljöprogrammet innebär. Kommunstyrelsen menar att det är befogat att 
återremittera ärendet för att få kompletterade konsekvensbeskrivningar av 
vilken ekonomisk- och arbetsmiljöbelastning åtgärderna i miljöprogrammet 
medför.  

 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Miljöprogram inkl bilaga 
2. Remissammanställning Miljöprogram 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla förvaltningar och bolag i Borås Stad 
 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
 



Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21: 

SP1: Borås Stads Miljöprogram 

Vänsterpartiet anser att förslaget till Miljöprogram i stora delar innebär ett steg framåt när det gäller 
möjligheten att integrera miljöarbetet i den löpande verksamheten. Vi anser också att innehållet i 
förslaget till stora delar är bra. Vi väljer däremot att lägga ett alternativt förslag som lyfter fram en 
del av det som vi tryckte på i partiets remissvar. 

Vänsterpartiet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 

- Att Borås Stads miljöprogram antas med följande ändringar:

o Rubriken ”Mindre buller” under avsnitt 6.2 ersätts med ”Mindre buller och
ljusstörningar”

o Följande tillägg görs sist i stycket Mindre buller: ”Vidare ska staden beakta och
arbeta för att minska påverkan på natur och djurliv från ljusstörningar.”

o Under avsnitt 7 stryka texten ”Borås Stad ska etablera … kunskapskravet i
Miljöbalken.”

o Avsnitt 8 revideras så att det framgår att Kommunstyrelsen ska följa upp arbetet
med Miljöprogrammet

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 

Kommunfullmäktige 

Borås Stads Miljöprogram 

Kommunstyrelsen beslutar 

Borås Stads Miljöprogram återremitteras till Miljö- och konsumentnämnden för 

fortsatt handläggning, i enlighet med redovisade synpunkter. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 

gånger. Under 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål för att 

hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument 

som innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Det har tidigare saknats ett 

helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 

miljöarbete. Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop 

strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 

klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.  

Miljöprogrammet ersätter befintliga miljömål och miljöpolicy. 

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 

miljöområdet. Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer 

övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring hur vi inom staden 

arbetar med exempelvis miljöcertifieringar och regionala och nationella 

åtaganden inom miljö och klimat. 

Miljöprogrammet beskriver ett samlat tillitsbaserat arbetssätt för miljöfrågor 

inom kommunkoncernen. Detta är väldigt bra, men det är viktigt att påpeka att 

det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och vägledning.  

Kommunstyrelsen anser att vissa av målen är ganska vagt formulerade och 
snarast av kommunikativ karaktär ”minskad resursanvändning”, ”öka 
kommunens positiva miljöeffekter”, vilket ger upphov till följdfrågor. Vilka 
resurser? Hur mycket får kommunen använda av resurs X. Det kommer i 
slutändan bli föremål för bedömningar och sunt förnuft. Det går nämligen inte 
att fastställa om dessa riktlinjer har följts eller inte. 

Kommunstyrelsen anser att det vore att slå fast att verksamheten ska vara i 
enlighet med miljöbalken. Det räcker faktiskt så, alltså utan ett mellanlager av 
kommunala (och regionala) riktlinjer som genererar mer byråkrati. Det blir 
tydligen lätt så att man sitter och fyller i matriser till tveksam nytta både för 
miljön och den respektive verksamheten. 
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Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Miljöprogram inkl bilaga 

2. Remissammanställning Miljöprogram 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Alla förvaltningar och bolag i Borås Stad 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 

 



Initiativärende till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21: 

Initiativärende: Tillskriv Västtrafik och begär åtgärder för att öka 
tillgängligheten till kollektivtrafik 

Vänsterpartiet har varit pådrivande för det som så småningom ledde fram till ett budgetuppdrag från 
fullmäktige om en ny politiskt ledd utredning om kollektivtrafikens tillgänglighet i stadens centrala 
delar. I väntan på att utredningen är klar och politiska slutsatser dras har vi ansett att det varit viktigt 
att inte fatta beslut som påverkar kollektivtrafikens dragning genom centrum. Nu menar vi att det 
rådande läget påkallar mer skyndsamma beslut. 

Under de senaste månaderna har situationen för resenärer med framförallt linje 2 (också andra linjer 
påverkas) diskuterats bland boråsarna och debatterats i lokal media. Situationen för den som idag vill 
byta från linje 2 till linje 1 innebär en lång promenad det som kallas Söderbro läge D till korsningen 
Åsbogatan-Allégatan. Ett annat alternativ är att byta på Resecentrum till linje 8 för att åka till Södra 
torget. Det första alternativet är kanske inget problem för den som har friska ben, men för den som 
är äldre eller har en funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att gå är det ett mycket långt 
avstånd. Alternativet med ett extra byte rimmar illa med ambitionen om att minimera antalet byten 
för att upprätthålla ett högt resande. Till detta kommer den påverkan på trafiksituationen som 
uppstår när rondellen vid Söderbro blir överbelastad. 

Den nuvarande situationen är inte hållbar och innebär en kraftigt försämrad tillgänglighet till 
kollektivtrafiken. Effekterna blir ännu större under vintern då halka och snömodd kan påverka 
fotgängares trygghet i trafiken. Vänsterpartiet anser att något måste göras snabbt. Med tanke på de 
fördröjningar som har funnits när det gäller budgetuppdraget om en ny utredning – såväl inför att 
utredningen tillsattes som efter det att utredningen har inlett sitt arbete – menar vi att Borås Stad 
måste agera nu. Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen tillskriver Västtrafik och begär åtgärder för 
att förbättra situationen för resenärer på berörda linjer. Detta med syfte att öka tillgängligheten till 
kollektivtrafiken.  

Med anledning av detta föreslås kommunstyrelsen besluta: 

- Att Kommunstyrelsen tillskriver Västtrafik och begär att åtgärder vidtas för att öka
tillgängligheten till kollektivtrafiken för de resenärer vars linjer inte flyttas tillbaka till Södra
torget.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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