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Kommunstyrelsen

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad
varudistribution
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen, samt
Uppdrar Stadsledningskansliet ta fram en utvärdering av distributionscentralen
som ska ge svar på om införandet av distributionscentralen hittills har
motsvarat de förväntade nyttor beslutsunderlaget vid inriktningsbeslutet
framhöll.
Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningen visar att ambitionerna utifrån Kommunfullmäktiges beslut inte
uppnåtts.
Kommunstyrelsens svar är bl.a. att granskningen har begränsats till livsmedel
och att koppling saknas till miljömålen och bara fokuserar på kostnader. Ett
antal fel i rapporten bemöts på detaljerad nivå. Kommunstyrelsen tar till sig att
finansieringsmodellen är otydlig och bör arbetas om. Vidare uppdras
Stadsledningskansliet ta fram en utvärdering av distributionscentralen som ska
ge svar på om införandet av distributionscentralen hittills har motsvarat de
förväntade nyttor beslutsunderlaget vid inriktningsbeslutet framhöll.

Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningens syfte var att granska om den samordnade varudistributionen
uppfyller målsättningarna för projektet och om verksamheten är ändamålsenlig
och effektiv när det gäller distribution av livsmedel.
Stadsrevisionen konstaterar med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför
Kommunfullmäktiges beslut och de övriga målsättningar som finns inom
området att Kommunfullmäktige hade höga ambitioner med införandet av
samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningen visar enligt rapporten att merparten av dessa ambitioner inte har
förverkligats. I flera fall har utvecklingen istället gått i motsatt riktning skriver
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man i rapporten. Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a.
inneburit ökad arbetsbelastning, försämrad arbetsmiljö och ökat matsvinn i
Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsättningarna nås inte och
modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksamheter.
Arbetet präglas därutöver av bristande kommunikation, samordning, styrning
och ledning. Förhållandena innebär bl.a. att verksamheten i tillagningsköken
inte kan bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges målsättningar eller fullt
ut uppfylla Borås Stads Kostpolicy.
Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattande att den
samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan
bedömas som ändamålsenlig och effektiv sägs i rapporten.
Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med
berörda nämnder, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av
den samordnade varudistributionen i Borås Stad. Arbetet behöver i
Stadsrevisionens mening leda till åtgärder som syftar till att
Kommunfullmäktiges mål kan nås.
Kommunstyrelsen vill lämna följande svar på rapporten
Samordnad varudistribution är inget ”projekt” längre. Det övergick i ordinarie
drift 2 maj 2019. Oavsett utförare är samordnad varudistribution en långsiktig
förändring och inte ett tidsbegränsat projekt. Det finns grund för att projektet
ska bli självfinansierande och Borås Stad är redo för klivet mot att effektivt och
strukturerat minska miljöbelastningarna skapat av transporter och öppna upp
för möjligheter att upphandla och utöka samarbeten med små och medelstora
företag med närhet till Borås genom samordnad varudistribution.
De teoretiska utgångspunkterna för samordnad varudistribution beskriver på ett
tydligt sätt hur det fungerar och vilka mål man önskar uppnå. Rapportens
begränsning till livsmedel och inte annat som även distribueras gör att man på
ett tendensiöst sätt fokuserar på negativa utfall i rapporten. En mer balanserad
och neutral rapportering hade varit önskvärd.
Under Kommunfullmäktiges mål och styrande dokument kan konstateras att
man i rapporten saknar kopplingen till miljömål och miljöpolicy mm vilket är
ett centralt område kring samordnad varudistribution. I Vision om framtidens
Borås står följande "Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för
våra val och beslut.". I rapporten nämns bara Kostpolicyn.
I beslutsunderlaget gjordes antaganden utifrån då kända fakta. Att omvärlden
skulle förändras så radikalt som den har gjort sedan 2020 kunde ingen förutse.
Det är en orsak till att de kostnadsminskningar som beskrevs inte har uppnåtts.
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De synpunkter som framkommer i rapporten är enbart kostnadsrelaterade.
Ingen information ges kring de mål som KF satt upp runt miljöfrågor och
kostpolicy mm och hur det påverkat utfallet.
Intervjufrågorna framgår inte av rapporten eller någon bilaga. Flera intervjuade
har upplevt att tjänstepersonerna från Revisionskontoret ställde ledande frågor
som syftade till att beskriva vad man önskade visa. Bland intervjuade i
kostverksamheten skriver man i rapporten ”Samtliga intervjuade menar att de
fått intrycket att projektet skulle genomföras oavsett vad de själva tänkte eller
tyckte.”. Så är det i en politiskt styrd organisation där Kommunfullmäktige har
fattat beslut - dessa beslut gäller.
När det gäller kvaliteten på livsmedel fokuseras bara på vad som varit negativt,
finns det inget positivt borde detta framgå av rapporten.
Att livsmedelsavtalen är fokuserade på låga priser på ekologiska livsmedel beror
på miljömål och fullmäktiges mål om ekologiska livsmedel. I rapporten beskrivs
att dessa ändå är dyrare än konventionella livsmedel som kostverksamheten
beställer i strid med uppsatta mål.
I rapporten står att livsmedelsleverantörerna erhåller rabatt. De erhåller ingen
rabatt utan betalar tillbaka en viss procent (9% + 1%) av de inköp som görs.
Avtalsuppföljning av livsmedelsavtalen har inte påbörjats, utan har gjorts hela
tiden.
Att någon ny projektledare inte anställts när den ursprungliga slutade är inte så
konstigt, då beror på att det inte varit ett projekt sedan 2019. Ansvarig på
Koncerninköp har funnits hela tiden.
Mötet i december 2020 mellan Koncerninköp och kostverksamheterna var
inget ”krismöte” som det står i rapporten. Inte en särskilt objektiv formulering
som påtalats tidigare. Administratörer på Koncerninköp för DCn har funnits en
längre tid och inte bara ”numera”.
I rapporten skrivs att ”man har i genomsnitt 11% högre livsmedelspriser än
närliggande kommuner”. Önskvärt vore med en källhänvisning och beskrivning
av hur man har räknat i rapporten.
Samordnad varudistribution har aldrig haft som mål att minska nettoantalet av
leveranser i Borås utan målet var att minska antalet leveranser för kommunens
verksamheter och därmed driva miljöarbetet framåt.
Varför har inte Revisionskontoret gjort någon utvärdering av miljönyttan i sin
rapport när man efterfrågar det och inte nöjer sig med den utvärdering som
planerats efter 5 år, d.v.s. 2024?
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I intervjun med medarbetare på Miljöförvaltningen beskrivs att DCn skulle
minska transporterna med 2/3. Helt utan något samband skriver man i
rapporten om antalet tunga fordon på Kungsgatan och vid Annelundsmotet.
Vad har det för samband med DCn? Jämförelsen är totalt irrelevant.
I rapporten beskrivs att under september månad 2021 var 3% av vagnarna
överlastade. Kan det anses vara en oacceptabelt hög siffra, eller är det en rimlig
avvikelse?
När det gäller andelen närproducerade livsmedel använder man perioden 20192021, men när det gäller andelen ekologiska livsmedel väljer man istället i
rapporten perioden 2020 till 2021. Då visas en negativ trend istället för en
ökning. Klart subjektiv jämförelse.
Nedan följer Kommunstyrelsens kommentarer på respektive stycke från
revisionsrapporten. Rubrikerna hänvisar till rubriker i revisionsrapporten.
1.2 Syfte och frågeställning
Det framgår av handlingarna till KF 2017-08-17 (s. B1409) att samordnad
varudistribution är en långsiktig förändring och inget tidsbegränsat projekt:
”Oavsett utförare är samordnad varudistribution en långsiktig förändring och
inte ett tidsbegränsat projekt. Det finns grund för att projektet ska bli
självfinansierande och Borås Stad är redo för klivet mot att effektivt och
strukturerat minska miljöbelastningarna skapat av transporter och öppna upp
för möjligheter att upphandla och utöka samarbeten med små och medelstora
företag med närhet till Borås genom samordnad varudistribution.” 1
Enligt punkt 1.2 i revisionsrapporten framställs den samordnade
varudistributionen är ett projekt. Det framgår dock av punkt 1.1 i
revisionsrapporten samt Kommunfullmäktiges beslutsunderlag 2 att samordnad
varudistribution inte längre är något projekt, utan övergick i drift 2 maj 2019.
Kommunstyrelsen anser att granskningens syfte är felaktigt utifrån att det
hänvisar till samordnad varudistribution som ett projekt. Med denna skrivelse
får det läsaren att tro att det är ett pågående, temporärt, projekt som kan
avbrytas. Detta är felaktigt enligt KFs beslut 2017-08-17. 3
1.3 Avgränsningar
Kommunstyrelsen anser att avgränsningen som görs i revisionsrapporten, till att
endast omfatta livsmedel, får konsekvenserna att någon helhetsbild över den
1

KF 2017-08-17 (s. B 1409)

2

KF 2017-08-17 (s. B1409)
KF 2017-08-17 (s. B 1409)

3

Sida

Borås Stad

5(18)

samordnade varudistributionen inte erhålls. Att avgränsa från övriga områden
som samordnad varudistribution hanterar medför automatiskt en problematik
eftersom samordningsvinsten inte tas i beaktande. 4
1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Utifrån att driften av den samordnade varudistributionen är placerad under
Stadsledningskansliet anser Kommunstyrelsen att ensam ansvarig nämnd för
den samordnade varudistributionen är Kommunstyrelsen.
1.7 Granskningsansvariga
Kommunstyrelsen anser att det är otydligt i sammanhanget vad projekt och
projektmedarbetare syftar på. Detta utifrån att det tidigare i rapporten hänvisas
till den samordnade varudistributionen som ett projekt.
2.1.1 Samordnad varudistribution och distributionscentral
I punkt 1.3 avgränsas rapporten till att enbart omfatta livsmedel.
Kommunstyrelsen anser därför att det blir missvisande att i den teoretiska
utgångspunkten hänvisa även till andra varuflöden som inte omfattas av
rapporten.
2.2 Kommunfullmäktiges mål och styrdokument
Kommunstyrelsen anser att rapporten blir missvisande på grund av avsaknaden
av hänvisning till viktiga styrdokument, så som:
•

Vision om framtidens Borås,

•

Energi- och klimatstrategi,

•

Miljömål - plan,

•

Miljöpolicy för Borås Stad

Av ovanstående styrdokument framgår det exempelvis följande:

4
5

•

"Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är grunden för våra val och
beslut." 5

•

"Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioritering på
minskad klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära
användningsmodeller och minskad avfallsmängd. En ökad prioritering

KF 2017-08-17 (s. B 1400)
Vision om framtidens Borås
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kräver en noggrann avvägning mot andra krav på kvalitet och
hållbarhet." 6
•

”Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag
används till transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,
hållbara transportlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor
når vi det hållbara samhället.” 7

•

”Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda miljöproblem. Genom ständiga
förbättringar och med ambitionen att vi ska vara en ledande
miljökommun. Detta möjliggörs genom att arbeta strukturerat för att
minska miljöpåverkan.” 8

2.3 Beslutsunderlag för inriktningsbeslut – samordnad varudistribution
Kommunstyrelsen anser inte att det i Kommunfullmäktiges beslutsunderlag för
den samordnade varudistributionen finns någon avgränsning till att enbart
omfatta livsmedel.
Det framgår följande i Kommunfullmäktiges handlingar från 2017-08-17:
”Den tillträdande aktören ska vid uppstart ha kapacitet att hantera Borås Stads
samlade livsmedelsvolym varje vecka i DC (med viss förändring under lov och
lovdagar) och ha kapacitet att samordna dessa innan utleverans. Samordnad
varudistribution ska ses som en långsiktig förändring med ett övergripande mål
att öka det totala varuflödet i distributionen genom att samordna flera olika
varugrupper (kontorsmaterial, städ- och kemteknik, pappersprodukter m.m.)
för att på så sätt kunna nå högre effektiviseringsvinster, samordningsvinster och
ökad självförsörjningsgrad.” 9
Kommunstyrelsen anser även att det i första stycket på sidan 10 i
revisionsrapporten anges felaktiga procentsatser över potentiella minskningar
av leveranser. Det står i Kommunfullmäktiges handlingar från 2017-08-17
följande:
Med fria leveranser (5 leverantörer) så minskar antalet leveranser med 59,7%
och antalet fordon minskar med 70% och körsträcka km minskar med 63,1%. 10
Det står även i KFs handlingarna från 2017-08-17 följande (s. B1398):

6

Energi- och klimatstrategi
Miljömål - plan
8 Miljöpolicy
9
KF 2017-08-17 (s. B 1400)
7

10

KF 2017-08-17 (s. B 1399)
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”När detta beslutsunderlag för inriktningsbeslut presenteras finns avtal med
fem stycken livsmedelsleverantörer och en övergång till samordnad
varudistribution innebär inom premisserna för ruttoptimeringen att antalet
fordon minskas från 10 stycken till 3 och körsträckan skulle kunna minskas
med över 60% (tabell 5). Mer information om hur ruttoptimeringen har gått till
och nyckeltal finns i bilaga 2 – Rapport ruttoptimering.” 11
Ekonomisk kalkyl för samordnad varudistribution
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten hänvisar till fel kalkyl. Den
kalkyl som finns i revisionsrapporten skiljer sig från den i beslutsunderlaget för
samordnad varudistribution. 12 Kalkylen i revisionsrapporten är hämtad ur en
tidigare version som har ersatts innan Kommunfullmäktiges beslut. I underlaget
för Kommunfullmäktiges beslut är beräkningen genomförd på sex år istället för
fem år. Det framgår även följande:
”I bilaga 1 - Slutrapport samordnad varudistribution lades en första ekonomisk
kalkyl för projektet fram. Den utgår till förmån av den kostnad-nytta-analys
som presenteras i detta beslutsunderlag.” 13
2.3.1 Inriktningsbeslut samordnad varudistribution
Stadsrevisionens sammanfattade iakttagelser gällande Kommunfullmäktiges
beslut
Kommunstyrelsen anser att den punktlista som presenteras i revisionsrapporten
missvisande framställs som Kommunfullmäktiges beslut. Punktlistan framgår
inte i beslutet utan får ses som en sammanfattande bedömning som
Revisionskontoret har gjort, vilket behöver framgå tydligare i
revisionsrapporten.
2.3.2 Driftsättning, initiativärenden och övriga synpunkter
Kommunstyrelsen anser att de synpunkter som framkommer i denna punkt
enbart är kostnadsrelaterade. Det saknas information kring de mål som
Kommunfullmäktige satt upp runt miljöfrågor och kostpolicy etc. och hur
dessa har påverkat utfallet.
Kommunstyrelsen anser även att det saknas uppgifter om hur nämnder
förberedde sig inför införandet av samordnad varudistribution och om det
gjordes någon riskanalys över hur arbetet kunde påverkas.

11

KF 2017-08-17 (s. B 1398)
KF 2017-08-17 (s. B 1404)
13
KF 2017-08-17 (s. B 1403)
12
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Det är korrekt att Grundskolenämndens Analys av kostnadsutvecklingen för
distributionscentralen inte har besvarats av Kommunstyrelsen. Detta beror på att
analysen endast översändes till Kommunstyrelsen för kännedom 14, något svar
efterfrågades alltså inte.
Enligt Kommunstyrelsen borde fotnot 42 och 43 hänvisa till de faktiska
handlingarna som åberopas istället för Grundskolenämndens Analys av
kostnadsutvecklingen för distributionscentralen, vilket får betraktas som en
andrahandskälla.
2.4 Intervjuer och granskningsresultat
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapportens validitet och reliabilitet är svår
att bedöma eftersom det inte framgår hur intervjuer har genomförts och vilka
intervjufrågor som har använts.
2.4.1 Införande av samordnad varudistribution
Kostnader för förstudien
Kommunstyrelsen anser att kalkylen hänvisar till fel dokument eftersom den
hänvisar till Bilaga 1 Slutrapport samordnad varudistribution istället för
Kommunfullmäktiges beslutsunderlag. 15 Utifrån detta blir kalkylen missvisande.
Enligt Kommunstyrelsen har förprojekteringskostnaden i beslutsunderlaget
budgeterats till 2100 tkr för perioden 2018 – 2019. Vad gäller kostnaderna för
förstudien fram till Kommunfullmäktiges beslut 2017 har medel tidigare
beviljats för detta och det ingår således inte i den ekonomiska kalkyl som
presenterades i Kommunfullmäktiges beslutsunderlag. Kostnadsposten i
beslutsunderlaget för implementering av projektet avser en period på 2 år efter
Kommunfullmäktiges beslut, alltså perioden 2018-2019, och inte för hela
perioden 2014 – 2019. Det blir därför missvisande att rakt jämföra den
beräknade kostnaden för åren 2018-2019 med de faktiska kostnaderna för åren
2014-2019.
2.4.2 Samordnad varudistribution i Borås Stad
Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 3:e stycket
Kommunstyrelsen kan konstatera att Sjömatsfrämjandet gjort följande
bedömning:
”Det är kvaliteten på fisken som är viktig. Mindre viktigt är, när fisken är fiskad.
Det är inte ens självklart att fisken smakar som bäst när den är pinfärsk. Idag
14
15

Grundskolenämndens skrivelse GRN 2020-00112
KF 2017-08-17 (s. B 1403)
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pratar man, precis som med kött, om att olika arter skall hanteras olika för att få
fram bästa smak. Fisk kan alltså vinna på att ”möras”. Men, fisken skall förvaras
hel och i obruten kylkedja under tiden. Helst isad med en temperatur på max
2°. När fisken väl är filead bör den tillagas inom några dagar.
Så en tio dagar gammal fisk kan anses vara färsk?
Ja, fiskhandlaren förväntas hantera sina produkter på ett sådant sätt att kunden
alltid får en produkt av högsta kvalitet.” 16
Enligt Sjömatfrämjandet kan exempelvis lax förvaras i upp till tio dagar i 2C
och fortfarande klassas som färsk.
Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 4:e stycket
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten saknar uppgifter om leveranser
som fungerar vilket hade åstadkommit en mer balanserad bild.
Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 5:e stycket
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten saknar uppgifter om huruvida
enheterna har följt gällande rutiner, exempelvis att ta temperatur på ankommet
gods och att inte beställa fisk till på måndagar. 17
Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 6:e stycket
Kommunstyrelsen anser att distributionscentralen arbetar i enlighet med
livsmedelslagen, i vilken det inte finns några bestämmelser om hur varor ska
packas.
Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 7:e stycket
Kommunstyrelsen anser att det på olika ställen i rapporten saknas avskiljning
mellan vad som beror på den samordnade varudistributionen och på
livsmedelsleverantörerna. Exempelvis kort datum på kyckling och skadedjur i
grönsakerna hade kunnat inträffa även utan samordnad varudistribution.
Leveranser – Intervjuade vid Kostverksamheten 9:e stycket
Kommunstyrelsen anser att det även här saknas avskiljning mellan vad som
beror på den samordnade varudistributionen och på livsmedelsleverantörerna.
Leveranser – Intervjuade vid distributionscentralen sista stycket
Kommunstyrelsen vill förtydliga att samlastning mellan flödena för livsmedel
och övriga varor inte görs idag utifrån avrådan från kostorganisationen.

16
17

http://sjomatsframjandet.se/fisk-i-havet/svar-pa-vanliga-fragor/
Minnesanteckningar Koncerninköp Kostchefer 2020-12-17
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Hantering av kreditfakturor – Intervjuade vid Kostverksamheten
Kommunstyrelsen anser att det i revisionsrapporten saknas information om hur
reklamation och kreditering hanterades innan driftsättningen av den
samordnade varudistributionen.
Hantering av kreditfakturor - Kalkyl för inkurans
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapportens slutsats att ”Mörkertalet när
det gäller krediterade varor är därutöver stort” inte är baserat på fakta. En
lämpligare formulering hade varit att mörkertalet uppskattningsvis kan vara
stort.
Kommunstyrelsen anser även att det saknas uppgifter om hur stor kostnaden
för krediteringar samt mörkertalet för dessa var innan driftsättningen av den
samordnade varudistributionen. Exempelvis jämför revisionsrapporten den
beräknade kostnaden för varor som skadats efter ankomst till den samordnade
varudistributionen med den totala summan för krediterade varor. Denna
beräkning tar inte hänsyn till hur stor del av krediteringarna som beror på att
varor skadats efter ankomst till den samordnade varudistributionen, inte heller
tas hänsyn till hur denna post såg ut innan införandet av samordnad
varudistribution.
Saknat gods, felaktiga leveranser och ramavtalstrohet – Intervjuade i
Kostverksamheten 1:a stycket
Kommunstyrelsen anser att det även här saknas avskiljning mellan vad som
beror på den samordnade varudistributionen och på livsmedelsleverantörerna.
Saknat gods, felaktiga leveranser och ramavtalstrohet – Intervjuade i
Kostverksamheten 3:e stycket
Kommunstyrelsen anser att det även här saknas avskiljning mellan vad som
beror på den samordnade varudistributionen och på livsmedelsleverantörerna.
Saknat gods, felaktiga leveranser och ramavtalstrohet – Kalkyl gällande
ramavtalstrohet
Kommunstyrelsen anser att det även här saknas avskiljning mellan vad som
beror på den samordnade varudistributionen och på livsmedelsleverantörerna.
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapportens slutsats angående
ramavtalstrohet är felaktig. Statistiken som revisionsrapporten använt innehåller
både inköp från enheter som ska handla från Allmans och från enheter som
istället ska handla från avtalet Småkök Konsumentförpackningar, vilket har en
annan leverantör och inte levereras via den samordnade varudistributionen. Av
statistiken för inköpen från de enheter som ska handla från Allmans framgår
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det att ramavtalstroheten 2018, sista hela året innan driftsättningen av
samordnad varudistribution, var 90% och att den 2021 hade ökat till 93,2%.
Nedan tabell visar att ramavtalstroheten har ökat. Tabellerna jämför det tidigare
livsmedelsavtalet, vilket gällde till och med april 2019, med det nuvarande
livsmedelsavtalet, vilket startade i maj 2019. 18
Nuvarande livsmedelsavtal med leverans via den samordnade
varudistributionen

Period Totala inköp i

Köp utanför
avtal i SEK

Ramavtalstrohet

2021 6 431 326

437 330

93,2%

2020 7 462 845

544 788

92,7%

2019 maj-december 4 852 491

485 249

90%

SEK

Det tidigare livsmedelsavtalet med leverans direkt till enheterna

Period Totala inköp i

Köp utanför
avtal i SEK

Ramavtalstrohet

2019 januari-april 2 899 159

231 933

92%

2018 7 461 796

746 180

90%

2017 7 466 156

1 097 525

85,3%

SEK

2.4.3 Ökad konkurrens
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten ger en obalanserad bild,
exempelvis saknas den prisjämförelse över livsmedelsavtalet som genomfördes
av Stadsledningskansliets avdelning Koncerninköp 2019 19, vilken har delgivits
Revisionskontoret.
Livsmedelsavtal – Intervjuade i kostverksamheten 1:a stycket
Kommunstyrelsen anser att det som framgår i revisionsrapporten gällande att ”
(l)ivsmedelsavtalen är även inriktat mot att ge så bra pris som möjligt när det
gäller ex. ekologiska varor” är korrekt. Detta följer Kommunfullmäktiges beslut

18
19

Källa: Hantera som är Borås Stads system för uppföljning av livsmedelsprodukter
PM gällande Livsmedelsupphandlingen
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i Miljömålen, exempelvis etappmål 2d i vilket det framgår att andelen ekologiska
livsmedel ska vara minst 50%.
Livsmedelsavtal – Intervjuade i kostverksamheten 2:a stycket
Kommunstyrelsen anser att avsaknaden av prisjämförelsen enligt fotnot 19
skapar en obalanserad bild.
Livsmedelsavtal – Intervjuade i kostverksamheten 8:e stycket
Kommunstyrelsen anser att det är svårt att åstadkomma en exakt bild över
prisförändringarna gällande livsmedelsavtalet eftersom det beror på flera olika
parametrar, exempelvis sortimentsändringar, förändrade krav och målsättningar
samt finansieringsmodellen för samordnad varudistribution.
Revisionsrapporten fokuserar på rabatten som livsmedelsleverantörerna ska
betala tillbaka till Borås Stad, dock har uppgifterna om återbetalning till
nämnderna inte beaktats i prisjämförelsen.
Kommunstyrelsen håller med revisionsrapporten om att finansieringsmodellen
för samordnad varudistribution kan ses som otydlig och Koncerninköp får
därför i uppdrag att se över finansieringsmodellen.
Livsmedelsavtal – Intervjuade vid Koncerninköp 1:a stycket
Kommunstyrelsen anser att prisjämförelsen enligt fotnot 19 saknas vilken togs
upp under intervjuerna med representanter från Koncerninköp.
Uppföljning av livsmedelsavtalen
Kommunstyrelsen anser att uppföljning av livsmedelsavtalen inte kan
sammankopplas med den samordnade varudistributionen och att
livsmedelsavtalen löpande har följts upp sedan avtalsstart. Kommunstyrelsen
tror att revisionsrapporten syftar till en nyligen färdigställd rapport över den
samordnade varudistributionen. 20
Kommunstyrelsen anser att initiativ till förnyade livsmedelsavtal behöver väckas
från kostorganisationen, vilket inte har gjorts. Kommunstyrelsen vill påpeka att
samtidigt som den samordnade varudistributionen fortfarande kontinuerligt
inför nya varuflöden har det pågått en pandemi vilket har tagit fokus och
resurser från verksamheterna.
2.4.4 Kommunikation och organisation
3:e stycket

20

Utvärdering samordnad varudistribution
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Kommunstyrelsen anser att projektet att införa samordnad varudistribution har
avslutats i samband med driftstart i maj 2019 och att ansvarig för driften av den
samordnade varudistributionen är Kommunstyrelsen. Eftersom projektet är
avslutat har någon ny projektledare inte anställts, arbetsuppgifterna för att
driften av den samordnade varudistributionen ska fungera sköts av personal
från Koncerninköp. 21
Intervjuade i kostverksamheten
Kommunstyrelsen kan bekräfta att ett möte har hållits. Däremot är uppgiften i
revisionsrapporten om att ”ingen återkoppling eller förändring har skett efter
mötet” felaktig. Återkoppling har skett under mötet. 22
Kommunstyrelsen uppmärksammar att intervjuade vid kostverksamheten anser
att det finns brister i kommunikationen. Detta är något som behöver ses över
framåt.
Intervjuade vid Koncerninköp
Kommunstyrelsen anser att det från driftstart har funnits handläggare som
hanterar driften av den samordnade varudistributionen.
2.4.5 Kostnad-nytta-analys
Ekonomi
Kommunstyrelsen anser att prisjämförelsen enligt fotnot 19 saknas vilken togs
upp under intervjuerna med representanter från Koncerninköp.
Kommunstyrelsen anser vidare att revisionsrapporten på ett missvisande sätt
förklarar den återbetalning som livsmedelsleverantörerna gör till Koncerninköp.
Det korrekta är att 9 % avser kostnaderna för administration och drift av den
samordnade varudistributionen och 1 % avser upphandling och uppföljning av
livsmedelsavtalen. Återbetalningen gäller inköp från samtliga nämnder och inte
endast från de nämnder som nämns i revisionsrapporten.
Ekonomi – Intervjuade chefer för ekonomifunktionen
Under rubriken Intervjuade chefer för ekonomifunktionen utrycks åsikten att
det är naivt att tro att leverantörerna skulle sänka priserna. Kommunstyrelsen
anser att revisionsrapporten här, genom att inte redogöra för uppgifterna i
prisjämförelsen enligt fotnot 19, ger en missvisande bild. Av prisjämförelsen
framgår att priserna gällande livsmedel endast har ökat i ett av tre avtal. 23

21

Detta följer KF 2017-08-17 (s. B 1423)
Minnesanteckningar Koncerninköp Kostchefer 2020-12-17
23 Koncerninköps PM gällande Livsmedelsupphandlingen
22
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Miljövinster – Intervjuade vid Kostverksamheten
Kommunstyrelsen anser att en av Kommunfullmäktiges målsättningar med
införandet av samordnad varudistribution var att minska antalet leveranser till
Borås Stads enheter, vilket framgår av beslutsunderlaget till
Kommunfullmäktiges beslut 24. Av beslutsunderlaget framgår det inte att
målsättningen var att minska nettoantalet av leveranser inom Borås Stads
geografiska område. Kommunstyrelsen anser inte att en minskning av
nettoantalet inom det geografiska området kan åstadkommas genom ett
förändrat internt arbetssätt inom Borås Stad.
Miljövinster – Intervjuade vid Miljöförvaltningen
Kommunstyrelsen anser att informationen gällande antalet fordon som
trafikerar Kungsgatan framstår som lösryckt i rapporten och saknar koppling till
uppdraget att minska antalet leveranser till Borås Stads enheter.
Trafiksäkerhet
Kommunstyrelsen anser att användandet av citationstecken kring ett ord,
förutom vid användning av citat, tyder på ett ställningstagande från författaren.
I revisionsrapporten används ”nyttorna” inom citationstecken, för att undvika
att revisionsrapportens oberoende och opartiskhet ifrågasätts bör liknande
användning av citationstecken undvikas.
Trafiksäkerhet - Intervjuade vid kostverksamheten
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten saknar fakta gällande andelen
förskolor och skolor där trafiksäkerhetsaspekten är bortbyggd samt vad stadens
övriga verksamheter anser om trafiksäkerheten kopplat till den samordnade
varudistributionen. Kommunstyrelsen anser även att det fortfarande finns risker
kopplade till trafiksäkerheten utifrån de påbud som distributören har
rapporterat in gällande barn som vistats på och omkring lastbilen och dess
utrustning. 25
Kommunstyrelsen vill vidare påpeka att trafiksäkerheten även innefattar att det
är färre antal tunga fordon som vistas i dessa miljöer, oavsett skolgårdens
placering. Flertalet enheter har gått från fem lastbilar i veckan till två vilket får
antas minska riskerna gällande trafiksäkerheten.
Arbetsmiljö/social hållbarhet - Intervjuade vid kostverksamheten 1:a stycket
Kommunstyrelsen anser revisionsrapporten för att ge en tydligare bild över
arbetssituationen borde ha gjort en jämförelse över antalet timmar som gick åt
24
25

KF 2017-08-17 (s. B 1408)
Tillbudsraporter från LBC daterade 2020-10-23 och 2020-12-11.
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för varumottagning innan respektive efter införandet av den samordnade
varudistributionen.
Arbetsmiljö/social hållbarhet - Intervjuade vid kostverksamheten 1:a stycket
Kommunstyrelsen anser att det saknas uppgifter i revisionsrapporten angående
om Kostverksamheten genomförde någon riskanalys för sin verksamhet inför
införandet av den samordnade varudistributionen.
Arbetsmiljö/social hållbarhet - Intervjuade vid kostverksamheten bilder
Kommunstyrelsen anser att det saknas information gällande hur vanligt
förekommande det är med högt lastade rullcontainrar.
Enligt Kommunstyrelsens kännedom har avvikelsen på bilderna inte
rapporterats i enlighet med gällande rutin, vilket försvårar dialog med berörd
leverantör för att avvikelsen inte ska upprepas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att både bilderna föreställer rullcontainrar
som är lastade med varor från endast en leverantör. Rullcontainrarna har därför
kommit levererade på det sättet från livsmedelsleverantören och avvikelsen
hade därmed inträffat även utan den samordnade varudistributionen.
Arbetsmiljö/social hållbarhet - Intervjuade vid distributionscentralen
Kommunstyrelsen konstaterar att avvikelsegraden gällande för högt eller tungt
lastade rullcontainrar är på 3% och att det i revisionsrapporten saknas uppgifter
om hur stort antalet var innan införandet av den samordnade
varudistributionen och vilken avvikelsegrad som kan anses vara godtagbar.
2.4.6 Livsmedelstillsyn
Livsmedelstillsyn 6:e stycket
Kommunstyrelsen anser inte att brister i varornas förpackningar beror på den
samordnade varudistributionen. En sådan brist uppstår hos
livsmedelsleverantören.
2.4.7 Kommunfullmäktiges styrdokument och indikatorer
Kommunstyrelsen anser att revisionsrapporten saknar hänvisningar till olika
relevanta styrdokument. Se Kommunstyrelsens kommentar till punkt 2.2 i
revisionsrapporten.
Kommunfullmäktiges indikatorer – Närproducerade livsmedel
Kommunstyrelsen anser att det finns möjligheter att åstadkomma avtal med
närproducerade livsmedel men att initiativet till det behöver komma från
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kostorganisationen eftersom de ska planera livsmedelsbehoven i Borås Stads
organisation.
Kommunstyrelsen anser att det hade givit en mer rättvisande bild av diagram 1 i
revisionsrapporten om jämförelsen hade gjorts mellan två helår istället för
mellan tertial 1 2019 och tertial 1 2021. En jämförelse mellan 2019 och 2020
visar att andelen närproducerade livsmedel gick från 22% till 21% vilket innebär
en minskning med 4,5%.
Kommunfullmäktiges indikatorer – Ekologiska livsmedel
Kommunstyrelsen anser inte att andelen ekologiska livsmedel som köps är
något som påverkas av den samordnade varudistributionen, som är ett sätt att
transportera olika varor. Andelen ekologiska livsmedel påverkas av vilka varor
som finns på avtal och vilka varor som köken väljer att köpa.
Kommunstyrelsen anser att det hade givit en mer rättvisande bild av diagram 2 i
revisionsrapporten om samma mätperiod hade använts i både diagram 1 och 2.
Bilden av diagram 2 blir olika beroende på mätperiod och som exempel kan
anges att om jämförelsen istället hade gjorts mellan tertial 1 2019 och tertial 1
2021 hade resultatet visat att andelen ekologiska livsmedel ökat. Enligt
Kommunstyrelsen hade det givit en mer objektiv bild att jämföra två helår och
att använda samma mätperiod för båda diagrammen.
2.5 Ekonomisk utvärdering
Kommunstyrelsen anser att den ekonomiska utvärderingen är baserad på
felaktiga premisser. De beräknade kostnaderna för den samordnade
varudistributionen under de 3 första åren efter införandet, inklusive
implementeringen, uppgår enligt slutrapporten för samordnad varudistribution
till ca 26,5 mnkr26 istället för de 21 mnkr som revisionsrapporten hänvisar till.
Kommunstyrelsen anser även att perioden som har använts i
revisionsrapporten för beräkningen av implementeringen/förprojekteringen är
felaktig. För att kunna utvärdera det faktiska utfallet mot det beräknade ska
kostnaden för projektledare endast ingå för åren 2018-2019, vilket är de två
åren som implementeringen pågått. Kostnaden för övriga år, innan beslut om
införande fattades i Kommunfullmäktige, har inte ingått i beräkningen av
kostnader för den samordnade varudistributionen.
Enligt Kommunstyrelsen tar revisionsrapporten inte hänsyn till hur förhållandet
gällande posterna för inkurans, kreditfakturor och ramavtalstrohet såg ut innan
den samordnade varudistributionen infördes. Revisionsrapporten jämför den
26

KF 2017-08-17 (s. B 1404)
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beräknade kostnadsökningen, som den samordnade varudistributionen
beräknades leda till, gällande dessa poster med den totala kostnaden, inklusive
kostnader som fanns redan innan införandet av samordnad varudistribution, för
dessa poster under perioden.
Kommunstyrelsen vill anmärka på att kreditfakturorna ställs ut av
livsmedelsleverantörerna och eventuella felaktigheter i dessa inte påverkas av
den samordnade varudistributionen. Kostnaden för att hantera dessa avvikelser
hade således funnits även utan den samordnade varudistributionen.
Kommunstyrelsen saknar en förklaring till hur den beräknade kostnaden, för att
hantera kreditfakturor, som används i revisionsrapporten har beräknats.
Kommunstyrelsen vill även anmärka på att underlaget i slutrapporten
samordnad varudistribution enligt kapitel 3 var avgränsat till att endast utreda
en distribution av livsmedel 27. De beräknade kostnaderna som framkommer i
beslutsunderlaget för den samordnade varudistributionen är således beräknade
utifrån vad livsmedelsleveranserna är planerade att kosta. Jämförelsen i
revisionsrapporten ställer de beräknade kostnaderna, för en del av leveranserna,
mot de faktiska kostnaderna för alla leveransflöden via den samordnade
varudistributionen.
Kommunstyrelsen anser att det saknas uppgifter gällande om nämndernas
livsmedelsbudgetar täckte kostnaderna för livsmedelsinköp innan införandet av
samordnad varudistribution.
Sammantaget anser Kommunstyrelsen ger denna jämförelse inte en rättvisande
bild över det ekonomiska utfallet för den samordnade varudistributionen.
3. Stadsrevisionens bedömningar
Kommunstyrelsen har tidigare i revisionsrapporten kommenterat på olika saker
som återkommer i detta kapitel och dessa kommenteras därför inte i detta
kapitel.
2:a stycket
Kommunstyrelsen anser att användandet av uttrycket ”stort antal” riskerar att
skapa en missvisande bild eftersom det är ett värdeladdat ord och inte anger en
specifik mängd. Det hade givit en objektivare bild att presentera antalet
genomförda intervjuer alternativt att endast skriva intervjuer i berörda
verksamheter.
Fungerande kommunikation 1:a stycket

27
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Kommunstyrelsen tar till sig att kostverksamheterna anser att det finns
otydligheter i kontaktvägarna. Utifrån de framkomna åsikterna bör
kontaktvägarna ses över.

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapporten – Granskning av samordnad varudistribution i Borås
Stad
2. Minnesanteckningar Koncerninköp Kostchefer 2020-12-17
3. PM gällande Livsmedelsupphandlingen
4. Utvärdering samordnad varudistribution
5. Tillbudsrapport 2020-10-23
6. Tillbudsrapport 2020-12-11
Beslutet expedieras till
1. revisionskontoret@boras.se
För Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Bilaga till § 243 Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution

Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07:

KC3: Svar på Revisionsrapport – Granskning av samordnad
varudistribution
Bakgrunden till vårt alternativa förslag beskrivs i protokollsanteckningen till samma ärende.

Med anledning av denna föreslås Kommunstyrelsen besluta:
-

Att följande svar översänds till Stadsrevisionen:
”Kommunstyrelsen ser allvarligt på den kritik som Stadsrevisionen riktar mot den
samordnade varudistributionen, den s k distributionscentralen, i Borås Stad. Som noteras i
rapporten fick Kommunstyrelsen i uppdrag i budget 2022 att utreda om
distributionscentralen har lett till merkostnader för de nämnder som har tillagningskök.
Kommunstyrelsen avser att komplettera detta uppdrag med en översyn av
distributionscentralen som också fokuserar på de synpunkter som lyfts fram i Stadsrevisions
rapport.”

-

Att utöver utredningsuppdraget i budget 2022 tillsammans med berörda nämnder
genomföra en översyn av distributionscentralen utifrån intentionerna bakom beslutet att
införa densamma

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen
Stefan Lindborg och Anne Rapinoja

Bilaga till § 243 Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution

Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07:

KC3: Svar på Revisionsrapport – Granskning av samordnad
varudistribution
Stadsrevisionen riktar i sin rapport allvarlig kritik mot den samordnade varudistributionen i Borås
Stad, den s k distributionscentralen. Revisionen konstaterar att denna ”inte kan bedömas som
ändamålsenlig och effektiv” samt uppmanar kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder
”genomföra en genomgripande översyn och omprövning av den samordnade varudistributionen i
Borås Stad”.
Vänsterpartiets hållning är att det föreslagna svaret från Kommunstyrelsen inte tar denna kritik på
tillräckligt stort allvar. Det föreslagna svaret är argumenterande och berör inte alls uppmaningen om
att genomföra en översyn och omprövning av distributionscentralen. Istället väljer Mitt-S genom
kommunalrådet Tom Andersson att ifrågasätta rapporten och beskriva det som att den ”tendensiöst”
fokuserar på negativa utfall. Ansvarigt kommunalråd går så långt att han önskar att
revisionsrapporten hade varit ”mer balanserad och neutral”. Vänsterpartiet anser att dessa
formuleringar antyder att man inte alls tar kritiken på allvar och inte heller förstår Stadsrevisionens
uppdrag. I det föreslagna svaret skrivs vidare att synpunkterna i rapporten enbart är
kostnadsrelaterade, återigen visar det att de styrande inte tar den djupa kritiken på allvar.
Vänsterpartiet har en i grunden positiv inställning till distributionscentralen. Ett sådant
ställningstagande innebär emellertid inte att kritiken från Stadsrevisionen bara kan viftas bort. I
revisionsrapporten ser vi särskilt allvarligt på följande:
-

-

Risken för ökat matsvinn när leveranskedjan blir längre. Detta framkommer både i intervjuer
med personer från kostenheterna, att inkuransen är mångdubbelt större än vad som
kalkylerades och uttalanden om att man behöver göra överbeställningar för att kompensera
för risken att allt som levereras inte kan serveras.
Arbetsmiljöaspekterna som lyfts om ökad arbetsbörda i tillagningsköken.
Den bristande kommunikationen och otydliga kommunikationsvägar mellan köken,
koncerninköp och leverantörerna.
Att målsättningen om ökad andel närproducerad mat och bättre konkurrens inte har
uppnåtts.
Kostnadsökningarna som distributionscentralen har medfört samt att Borås Stad betalar mer
för maten än omkringliggande kommuner.

I samband med budgetfullmäktige bifölls ett yrkande från Vänsterpartiet med ett uppdrag till
Kommunstyrelsen om att ”utreda om införandet av distributionscentralen har lett till merkostnader
för de nämnder som har tillagningskök”. Vår hållning är att detta uppdrag mycket väl kan samordnas
med den genomgripande översyn som Stadsrevisionen uppmanar Kommunstyrelsen att genomföra.
En sådan översyn bör också innehålla en övergripande bedömning om de miljömässiga aspekterna på
införandet av distributionscentralen kan anses vara uppnådda. Vänsterpartiet kommer efter en
sådan utredning, alternativt efter att Kommunstyrelsen genomfört fullmäktigeuppdraget ovan, ta
ställning till hur vi ser på distributionscentralens framtid.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen
Stefan Lindborg och Anne Rapinoja

Bilaga till § 243 Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution
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Datum

Instans

2022-06-07

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022-00177 1.2.3.3

Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad
varudistribution
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.

Sammanfattning
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningen visar att ambitionerna utifrån Kommunfullmäktiges beslut inte
uppnåtts.
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens resultat. Kommunstyrelsen tar även
till sig att finansieringsmodellen är otydlig och bör arbetas om.

Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har granskat samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningens syfte var att granska om den samordnade varudistributionen
uppfyller målsättningarna för projektet och om verksamheten är ändamålsenlig
och effektiv när det gäller distribution av livsmedel.
Stadsrevisionen konstaterar med utgångspunkt i beslutsunderlaget inför
Kommunfullmäktiges beslut och de övriga målsättningar som finns inom
området att Kommunfullmäktige hade höga ambitioner med införandet av
samordnad varudistribution i Borås Stad.
Granskningen visar enligt rapporten att merparten av dessa ambitioner inte har
förverkligats. I flera fall har utvecklingen istället gått i motsatt riktning skriver
man i rapporten. Den samordnade varudistributionen av livsmedel har bl.a.
inneburit ökad arbetsbelastning, försämrad arbetsmiljö och ökat matsvinn i
Borås Stads tillagningskök. De ekonomiska målsättningarna nås inte och
modellen har bidragit till ökade kostnader för nämndernas kostverksamheter.
Arbetet präglas därutöver av bristande kommunikation, samordning, styrning
och ledning. Förhållandena innebär bl.a. att verksamheten i tillagningsköken
inte kan bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges målsättningar eller fullt
ut uppfylla Borås Stads Kostpolicy.
Bristerna som framkommer i granskningen är så omfattande att den
samordnade varudistributionen när det gäller livsmedel i Borås Stad inte kan
bedömas som ändamålsenlig och effektiv sägs i rapporten.
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Enligt Stadsrevisionens bedömning behöver Kommunstyrelsen, i samråd med
berörda nämnder, genomföra en genomgripande översyn och omprövning av
den samordnade varudistributionen i Borås Stad. Arbetet behöver i
Stadsrevisionens mening leda till åtgärder som syftar till att
Kommunfullmäktiges mål kan nås.
Kommunstyrelsen vill lämna följande svar på rapporten
Kommunstyrelsen delar stora delar av den kritik som framförts av
Stadsrevisionen, där mycket information inte kan anses vara transparent eller
tydlig. Vidare delar Kommunstyrelsen bedömningen att verksamheten inte är
ändamålsenlig, och avser därmed att ta initiativ till en omorganisation och
genomlysning för att få rådighet.
Om detta inte lyckas är Kommunstyrelsen av uppfattningen att verksamheten
ska avvecklas.

Beslutsunderlag
1. Revisionsrapporten – Granskning av samordnad varudistribution i Borås
Stad
2. Minnesanteckningar Koncerninköp Kostchefer 2020-12-17
3. PM gällande Livsmedelsupphandlingen
4. Utvärdering samordnad varudistribution
5. Tillbudsrapport 2020-10-23
6. Tillbudsrapport 2020-12-11
Beslutet expedieras till
1. revisionskontoret@boras.se

Tom Andersson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Bilaga till § 247 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: Nya boendeformer för äldre
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Datum
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Instans

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion:
Nya boendeformer för äldre.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att bifalla motionen samt att uppdra till vård- och äldrenämnden att utreda en
boendeform mellan trygghetsboende för äldre och vård- och omsorgsboende.
Sammanfattning
Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-29
lämnat in förslaget att ge uppdrag till Vård- och äldrenämnden att tillsammans
med kommunala bostadsbolag ta fram ett koncept för bemannade
trygghetsboenden samt nischade boenden. Centerpartiet har identifierat ett
glapp mellan trygghetsboende och vård- och omsorgboende. Förslaget innebär
att införa ett mellanting mellan de befintliga boendeformerna och förslaget
förutsätter att boendeformen bedöms som bistånd.
Motionen har skickats på remiss till centrala pensionärsrådet och Vård- och
äldrenämnden. Vid mötet den 1 mars 2017 beslutade rådet att tillstyrka
motionen. Vård- och äldrenämnden föreslog att Kommunfullmäktige skulle
avslå motionen.
Ärendet i sin helhet
Kerstin Hermansson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-29
lämnat in förslaget att ge uppdrag till Vård- och äldrenämnden att tillsammans
med kommunala bostadsbolag ta fram ett koncept för bemannade
trygghetsboenden samt nischade boenden.
Motionen har skickats på remiss till centrala pensionärsrådet och Vård- och
äldrenämnden. Vid mötet den 1 mars 2017 beslutade rådet att tillstyrka
motionen.
Vård- och äldrenämnden föreslog att Kommunfullmäktige skulle avslå
motionen. Skälen som angavs var dels att frågan om nischade boenden är en
fråga för fastighetsägaren som hyr ut bostäderna, dels att det finns
trygghetsskapande åtgärder i dagens trygghetsboenden.
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Vård- och äldrenämnden gav i samband med redovisningen av
budgetuppdraget 2017 förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att skapa ett biståndsbedömt trygghetsboende. Uppdraget skulle utgå från
förtydligandet i socialtjänstlagen 5 kap. 5 § som gjordes 2 april 2019.
Ur utredningen går att läsa att det finns behov av alternativa och tillgängliga
bostäder för äldre men att om Vård- och äldrenämnden beslutar att införa
boendeformen behöver nämnden säkerställa att det finns tillräckligt många
lägenheter för att tillgodose behovet.
När budgetuppdraget gavs 2017 redovisade Vård- och äldrenämnden 145
stycken lägenheter i kategorin trygghetsbostäder. År 2022 fanns 221 stycken
trygghetsbostäder. De kommunala bostadsbolagen planerar trygghetsbostäder i
Fristad och Viskafors samt i det nya området Regementsstaden. Cirka 80 nya
lägenheter i Viskafors och i Regementsstaden beräknas vara inflyttningsklara
under 2022. 29 stycken trygghetsbostäder i Fristad beräknas vara
inflyttningsklara under 2023. Utöver dessa projekt planeras det för
nybyggnation i Dalsjöfors med 35 stycken och det projekteras i Brämhult med
lägenheter. Ett av syftena med motionen var att öka antalet trygghetsbostäder
vilket innebär att syftet med motionen således är uppfyllt.
Kommunstyrelsens ställningstagande
Vård- och äldrenämnden har i ovan redovisade rapporter kunnat konstatera att
det finns visst intresse hos målgruppen. Efter budgetuppdraget att öka antalet
trygghetsbostäder kan Kommunstyrelsen konstatera att syftet med motionen är
uppfyllt. Kommunstyrelsen anser att motionen ska beviljas i syfte att ge Vårdoch äldrenämnden i uppdrag att utreda frågan vidare om möjligheten till
ytterligare en boendeform.
Beslutsunderlag
1. Motion: Nya boendeformer för äldre, 2016-06-29
2. Yttrande Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20
3. Yttrande Vård- och äldrenämnden, 2017-04-27

Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Bilaga till § 248 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): Samordnare mot antisemitism i
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas
Exner (SD): Motion: Samordnare mot antisemitism i
skolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen tillstyrks
Sammanfattning
Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-05-05 lämnat in förslaget att inrätta en kommunal
samordnare mot antisemitism i skolan. De antisemitiska strömningarna har
tilltagit i styrka de senaste decennierna på den europeiska kontinenten men även
markant i Sverige. Hösten 2019 ingick Malmö stad och Judiska Församlingen
Malmö en samverkansöverenskommelse om att motarbeta antisemitism och
stärka förutsättningarna för judiskt liv i Malmö. Som ett led i detta arbete
tillsattes en samordnare mot antisemitism i skolan.
Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, som alla tre avstyrker
motionen.
Det framgår av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800) vilka
åtgärder som förskolorna, skolorna och fritidshemmen ska arbeta med på ett
förebyggande och främjande plan. Exempelvis innehåller skollagen
bestämmelser om ett målinriktat arbete, skyldighet att förebygga och förhindra
kränkande behandling samt om plan mot kränkande behandling. Borås stads
utbildningsverksamhet ska arbeta systematiskt mot kränkande behandling och
diskriminering samt värdegrundsarbete med stöd av förvaltningarna.
Grundskoleförvaltningen har ett uppdrag att anordna resor för högstadieelever
till Auschwitz. Sedan 2019 är våldsprevention, diskriminering mot de nationella
minoriteterna, främlingsfientlighet och rasism bärande delar av
värdegrundsarbetet.
Svarande nämnder menar att kommunen har funktioner tillsatta som har till
uppgift att bevaka den här typen av frågor samt ge förslag på och samordna
aktiviteter inom staden. Borås Stad har en MR-strateg och projektledare på
Stadsledningskansliet samt samordnare på Arbetslivsförvaltningen för
minoritetsfrågor. Borås Stad ska värna alla minoriteters rättigheter.
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Kommunstyrelsen konstaterar också, likt regeringen, att antisemitiska hatbrott
och incidenter blir vanligare, både i Sverige och i övriga världen. Med anledning
av detta har Borås Stad, likt övriga Sveriges kommuner, ett ansvar att
intensifiera sitt arbete mot antisemitismen.
Antisemitiska attityder och åsikter etableras vanligtvis i mycket tidig ålder och
därmed har skolan ett särskilt ansvar och möjlighet att motverka detsamma.
Ett stort antal goda insatser och aktiviteter görs redan idag i våra verksamheter.
Dock behövs en bättre samordning av dessa åtgärder för att uppnå ett mer
fördelaktigt resultat.
Vad som ytterligare behövs är en förbättrad precision i utbildningsinsatserna.
Rapporten ” Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap” visar
tydligt på att undervisningen behöver anpassas bättre efter olika målgrupper, då
antisemitismen har olika ursprung, för att eleverna ska bli mottagliga.
Rapporten visar även att skolpersonal många gånger tycker att det är svårt att
hantera frågor kopplade till antisemitism. Av den intervjuade skolpersonalen
efterfrågas mer strukturer, ramar och tydlighet kring hur de ska jobba mot
antisemitism i skolan.
Kommunstyrelsen noterar att Judiska föreningen i Borås ej givits möjlighet att
yttra sig om motionen, vilket vore ytterst lämpligt då motionen direkt har en
påverkan på dess medlemmar.
Kommunstyrelsen anser att inrättande av kommunal samordnare mot
antisemitism i skolan skulle ytterligare stärka de insatser som görs på området,
och tillstyrker därmed motionen.
Beslutsunderlag
1. Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan
2. Förskolenämnden remissvar
3. Grundskolenämndens remissvar
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens remissvar

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Förskolenämnden
2. Grundskolenämnden
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

Bilaga till § 249 Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel
SVAR PÅ MOTION
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Instans

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Motion:
Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Besvara motionen samt,
uppdra Kommunstyrelsen utreda på vilket sätt miljömålet ”nå motsvarande
Krav-certifiering nivå 2 i stadens kök” påverkar Borås Stads
livsmedelskostnader och utsläpp av växthusgaser även beaktat indirekta utsläpp
kopplat till arealanvändning.
Sammanfattning
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska
livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige besvarar motionen. Stadens
kök arbetar idag för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet
med Borås Stads Miljömål. Dessa krav kan dock innebära avsevärt ökade
kostnader på livsmedel jämfört med lägre ställda krav. Det är därför motiverat
att utreda vilka skillnader i kostnader det är då priser jämförs mellan Kravcertifiering nivå 2 och andra kravnivåer.
Ärendet i sin helhet
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska
livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår.
Utifrån en rad invändningar mot ekologiska livsmedel argumenterar motionen
för avskaffande av Borås Stads mål för sådana livsmedel.
På Jordbruksverkets webbportal ekofakta.se finns en omfattande
forskningsöversikt när det gäller ekologiskt producerade livsmedel. Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) Epok svarar för innehållet på den del av sajten som
har rubriken ”Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk?” Följande avsnitt
utgör direkta citat från denna forskningsöversikt.
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”Det som tydligt skiljer den ekologiska maten från den konventionella är
betydligt lägre halter av bekämpningsmedelsrester. Även i konventionell mat är
resthalterna nästan alltid under gällande gränsvärden. I exempelvis spannmål,
baljväxter och rotgrönsaker är resthalter ovanliga även för svenskproducerade
konventionella produkter, medan resthalter är vanliga för många sorters frukt”.
”Ekologisk produktion har generellt positiva effekter på den biologiska
mångfalden. Det finns fler arter och fler individer av många arter på ekologiska
gårdar. Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur
är faktorer som är gynnsamma för mångfalden”.
”I det ekologiska lantbruket används kemiska bekämpningsmedel
(växtskyddsmedel) i mycket liten omfattning och oftast inte alls. Kemiska medel
mot ogräs är inte tillåtna i några grödor och den genomsnittliga användningen
är mycket begränsad i jämförelse med konventionell produktion, såväl globalt
som i Sverige.”
”Kväveförluster som bidrar till övergödning är i många fall inte lika omfattande
från en ekologisk gård som från en konventionell. Det beror framförallt på att
det inte tillförs lika mycket kväve i den ekologiska produktionen.”
”Räknat per kg produkt är klimatpåverkan ungefär lika stor för ekologiska och
som för konventionella grödor.”
Sammantaget är forskningsstödet starkt för att bibehålla redan beslutade mål
för inköp av ekologiska livsmedel till Borås Stad-koncernen verksamheter.
Kommunstyrelsens ställningstagande
Livsmedelspriserna ökade i Sverige under februari enligt Statistiska centralbyrån
(SCB). Framförallt handlar det enligt SCB om högre priser på grönsaker och
kaffe. De ökade livsmedelspriserna märks nu av i flera av våra förvaltningar. I
och med de ökade livsmedelspriserna är det viktigt att ta reda på hur stadens
fastställda miljömål avseende storkök, påverkar kostnaderna.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige besvarar motionen. Stadens
kök arbetar för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, i enlighet med
de av Kommunfullmäktige antagna Borås Stads Miljömål 2018-2021 (förlängt
till slutet av 2022 genom beslut i Kommunfullmäktige 9 december 2021). Dessa
krav kan dock innebära avsevärt ökade kostnader på livsmedel jämfört med
lägre ställda krav. Det är därför motiverat att utreda vilka skillnader i kostnader
det är då priser jämförs mellan Krav-certifiering nivå 2 och andra kravnivåer.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Borås Stad Miljömål, att fortsätta
arbeta för att nå motsvarande Krav-certifiering på nivå 2, påverkar Stadens
livsmedelskostnader.
Beslutsunderlag
1. Motion: Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel, 2019-05-22
2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2022-06-07
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Alla nämnder
2. Tomas Brandberg (SD)

Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Bilaga till § 249 Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Motion:
Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen
Sammanfattning
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska
livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen. Inköp av
ekologisk mat styrs hädanefter autonomt av respektive inköpschef.
Ärendet i sin helhet
Tomas Brandberg (SD) har i en motion vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2019-05-23 föreslagit att de kvantitativa målen för inköp av ekologiska
livsmedel inom Borås Stad och dess verksamheter utgår.
Utifrån en rad invändningar mot ekologiska livsmedel argumenterar motionen
för avskaffande av Borås Stads mål för sådana livsmedel.
På Jordbruksverkets webbportal finns en omfattande översikt när det gäller
ekologiskt producerande livsmedel. ”Ekofakta.se” utgör samtidigt enligt vad
som framgår av själva hemsidan ”en del i Jordbruksverkets åtgärdsplan för att
uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i
Sverige”. Det är alltså inte en neutral sammanställning av forskningsläget utan
partsinlaga som tillkommit för att uppnå ett politiskt beslutat mål.
Men låt oss sammanfatta det som alla parter faktiskt verkar vara överens om:
1. Ekologisk produktion och konventionell produktion ligger ungefär sida
vid sida vad gäller utsläpp av växthusgaser. Föreligger det trots allt en
skillnad så utfaller den, enligt vad som anfördes i motionen, till den
konventionella produktionens fördel. Slutsatsen är att utsläpp av
växthusgaser inte kan framföras som ett argument till förmån för
ekologisk produktion, snarare tvärtom.
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2. Konventionellt producerad mat kan innehålla rester av
bekämpningsmedel men att problemet för mat producerad i Sverige
måste betraktas som begränsat, sannolikt obetydligt. Den som hävdar
att konventionellt producerad mat utgör en hälsorisk har en besvärlig
bevisbörda.
3. Ekologisk produktion kan bidra till biologisk mångfald.
Det tredje argumentet är giltigt och skulle kunna anföras som ett argument för
att bibehålla eller öka den offentliga konsumtionen om ekologisk produktion, i
synnerhet om den kan kombineras med principen om Sverigeproducerat/närproducerat.
Att Borås stad skulle påverka den globala biologiska mångfalden genom sin
import från utlandet får i sammanhanget ses som högst utopiskt.
Sammantaget skulle man alltså kunna ha långtgående mål för ekologisk
produktion, om det inte fanns en skillnad i kostnad. Verkligheten ger dock vid
handen att dessa kvantitativa mål tvärtom ger upphov till ett antal miljoner i
merkostnader. Dessutom är andelen ekologisk produktion minskande på grund
av tillgänglighets- och kostnadsskäl. Detta påvisar en växande klyfta mellan
retoriken i kommunfullmäktige och verkligheten, något som borde tas på stort
allvar.
Omvärldsläget med stigande livsmedelspriser understryker denna observation.
Slutsatsen är att kvantitativa mål för ekologisk produktion konkurrerar med
andra prioriteringar i kommunen, såsom satsningar på välfärdens kvalitet i stort,
matens kvalitet, löner och bör därför utgå.

Beslutsunderlag
1. Motion: Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel, 2019-05-22
2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2022-06-07
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Alla nämnder
2. Tomas Brandberg (SD)

Tom Andersson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Bilaga till § 250 Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal och genomförandeavtal för Brämhult 4:2,
Brämhultshöjd
Protokollsanteckning

Kommunstyrelsen
2022-06-07

PROTOKOLLSANTECKNING
M1 Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal och genomförandeavtal för Brämhult 4:2,
Brämhultshöjd
Den detaljplan som antagits och som ligger till grund för ärendet har Kristdemokraterna flera gånger
invänt mot. Beaktat att detaljplanen trots allt har antagits ser vi ingen anledning av avstyrka liggande
förslag till exploateringsavtal, samt köpe- och genomförandeavtal.

Kristdemokraterna
Niklas Arvidsson

Bilaga till § 250 Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal och genomförandeavtal för Brämhult 4:2,
Brämhultshöjd
Borås Stad
2022-06-07
Kommunstyrelsen
M1. Exploateringsavtal
Brämhult 11:1

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna har vid tidigare tillfällen när ärendet hanterats ställt sig kritisk till de
ingrepp på områdets karaktär som föreslagna detaljplan för området resulterar i. Då detaljplan
redan beslutats om så ser vi inga skäl till att avstyrka föreslagna Exploateringsavtal för
Brämhult 11:1 samt köpeavtal och genomförandeavtal för Brämhult 4:2, området väster om
norra delen av Kyrkvägen.

För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

Bilaga till § 251 Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområden för VA (vatten och avlopp) 2021
Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2022-06-07

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021-00917 3.3.2.25

ALTERNATIVT FÖRSLAG

Kommunfullmäktige

Borås Energi och Miljö AB; Utökning av
verksamhetsområden för VA (vatten och avlopp) 2021
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB för kompletterande
yttrande från berörda fastighetsägare, med syftet att kartlägga områdenas
önskemål om en eventuell anslutning till kommunens VA-verksamhet.
Ärendet i sin helhet
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VAverksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VAanläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA
behöver utökas. Under 2021 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt rum
och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhetsområdet. Att fastigheter
som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet är en
förutsättning enligt Vattentjänstlagen.
De fastigheter som har anslutits eller kommer att anslutas ska införlivas i
verksamhetsområdet för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1).
Kommunstyrelsen anser att områden med tät bebyggelse bör, i de fall dem så
själva önskar, införlivas i den kommunala VA-verksamheten. Däremot är de
viktigt att detta sker genom en god dialog, där berörda fastighetsägare tillfrågas
hur de själva önskar lösa sin VA-anslutning.
Mot bakgrund av att ett sådant underlag saknas, ska ärendet återremitteras till
Borås Energi- och Miljö AB för att kompletteras.
Beslutsunderlag
1. Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av verksamhetsområde
för VA 2021
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Energi och Miljö AB
För Sverigedemokraterna,

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

Bilaga till § 252 Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs
KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

2022-06-07

Sida

1(2)

Instans

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Borås Energi och Miljö AB: Utökning av
verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Utökning av verksamhetsområde för VA Bosnäs fastställs.
Ärendet i sin helhet
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VAverksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VAanläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA
behöver utökas. Bosnäs är ett område som idag har enskild VA-försörjning och
som har behov av en förändrad VA-struktur. Ett så kallat omvandlingsområde.
Kommunfullmäktige fattade 2016-12-21 beslut om utbyggnad av den allmänna
VA-anläggningen i området. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VAanläggning ingår i verksamhetsområdet är en förutsättning för att
vattentjänstlagen skall gälla.
Kommunstyrelsen har fått uppdraget, av Kommunfullmäktige
(Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-21, § 22), att utreda om det finns
kommunalrättsliga förutsättningar för införandet av ett anstånd och system som
innebär att fastighetsägare kan slippa betala anslutningsavgift till det
kommunala VA-nätet och istället teckna räntebärande skuldförbindelser med
säkerhet i fastigheten. Det är viktigt att den utredningen presenteras inom kort
så att fastighetsägare kan få råd att ansluta till allmän VA-anläggning.
De fastigheter som kommer att ansluta och ska införlivas i verksamhetsområdet
för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1).
Beslutsunderlag
1: Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av verksamhetsområde
VA Bosnäs

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Energi och Miljö AB
Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Bilaga till § 252 Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs
Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

ALTERNATIVT FÖRSLAG

1(2)

Datum

Instans

2022-06-07

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2021-00580 3.3.2.25

Kommunfullmäktige

Borås Energi och Miljö AB: Utökning av
verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet återremitteras till Borås Energi och Miljö AB för kompletterande
yttrande från berörda fastighetsägare, med syftet att kartlägga områdenas
önskemål om en eventuell anslutning till kommunens VA-verksamhet.
Ärendet i sin helhet
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VAverksamhet. Bolaget föreslår nu en utökning av verksamhetsområdet för VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera
vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med förtätning och exploatering av Borås Stad så behövs allmänna VAanläggningar byggas ut vilket innebär att även verksamhetsområdet för VA
behöver utökas. Bosnäs är ett område som idag har enskild VA-försörjning och
som har behov av en förändrad VA-struktur. Ett så kallat omvandlingsområde.
Kommunfullmäktige fattade 2016-12-21 beslut om utbyggnad av den allmänna
VA-anläggningen i området. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VAanläggning ingår i verksamhetsområdet är en förutsättning för att
vattentjänstlagen skall gälla.
De fastigheter som kommer att ansluta och ska införlivas i verksamhetsområdet
för VA framgår av bolagets handlingar (bilaga 1).
Kommunstyrelsen anser att områden med tät bebyggelse bör, i de fall dem så
själva önskar, införlivas i den kommunala VA-verksamheten. Däremot är de
viktigt att detta sker genom en god dialog, där berörda fastighetsägare tillfrågas
hur de själva önskar lösa sin VA-anslutning.
Mot bakgrund av att ett sådant underlag saknas, ska ärendet återremitteras till
Borås Energi- och Miljö AB för att kompletteras.
Beslutsunderlag
1: Borås Energi och Miljö AB, Beslutsförslag, Utökning av verksamhetsområde
VA Bosnäs

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Energi och Miljö AB

För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

Bilaga till § 253 Framställan om investeringsmedel för parkeringsledningssystem
KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

2022-06-07

Sida

1(2)

Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022-00414 3.3.6.0

Kommunfullmäktige

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Framställan om investeringsmedel för
parkeringsledningssystem
Kommunstyrelsen beslutar
Till kommande sammanträde bjuda in presidiet i Tekniska nämnden för att
informera om hur en vidare utbyggnad av parkeringsledningssystemet ska
genomföras så att systemet omfattar mer än enbart den innersta stadskärnan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 tkr för installation av
nytt parkeringsledningssystem

Ärendet i sin helhet
Tekniska nämnden framställer en begäran till Kommunstyrelsen om
investeringsmedel uppgående till 2 500 tkr för inköp och installation av ett nytt
parkeringsledningssystem.
Nämnden beskriver att Borås saknar ett parkeringsledningssystem avseende
digitala skyltar som visar antalet lediga platser i stadens parkeringshus. Syftet
med ett parkeringsledningssystem är att minska söktrafiken i de mest centrala
delarna och att underlätta för trafikanter att snabbt hitta en ledig parkering i
centrum. Totalt innebär förslaget 10 st. digitala skyltar som visar mot
parkeringshusen Nybron, Midas, Pallas, Vulkanus och Valhall. Kontakter har
tagits med ägarna till de befintliga privata P-husen i centrum, och dessa har
uppgivit att de är beredda att ansluta sig till parkeringsledningssystemet. Avtal
med de privata parkeringshusens ägare om anslutning, tekniska lösningar för att
förse skyltarna med korrekt information, samt driftsfrågor kopplade till de
digitala skyltarna måste vara på plats innan skyltar sätts upp. Skyltar kan börja
sättas upp under kvartal 3 2022, men då vissa elanslutningar kan ta tid att få på
plats kan uppsättningen av en del skyltar dröja till 2023.
Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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2. Tekniska nämndens beslut
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Tekniska nämnden
2. Borås Kommuns Parkerings AB

Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Bilaga till § 254 Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb
i samverkan med näringslivet
SVAR PÅ MOTION
Datum

2022-06-07

Sida

1(2)

Instans

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Svar på motion av Annette Carlsson (M), Birgitta
Bergman (M) och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i
samverkan med näringslivet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
Ärendet i sin helhet
Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman(M) och Jonas Garmarp (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-22 lämnat in förslaget att
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att presentera en modell för hur man – med
inspiration av de kommuner som nämns i motionen – i samverkan med
näringslivet kan få fram meningsfulla feriejobb.
Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden som avstyrker
motionen med följande motivering. Efter kontakt med de kommuner som
motionen hänvisar till beslutar Arbetslivsnämnden att avstyrka motionen. Dels
av anledningen att situationen för att anordna platser i stadens verksamheter
ändrats sedan 2021, samt av anledningen att anordna ferieplatser i näringslivet
kan bli kostnadsdrivande.
För att anordna subventionerade feriejobb i näringslivet, måste alla företag i
kommunen likabehandlas och ges möjlighet att anställa ungdomar.
De kommuner som ger näringslivet möjlighet att anställa unga, subventionerar
anställningen med en bestämd summa, och låter företagen själva ta in
ungdomar så länge de är folkbokförda i kommunen och tillhör aktuell
åldersgrupp. Detta gör att det blir risk att staden skulle subventionera jobb som
företagen själva skulle anställa till oavsett subvention.
Då situationen inför sommaren 2022 med stor sannolikhet inte kommer likna
den 2021 med omfattande restriktioner, ser det ut som att de 1746 ungdomar
som sökt feriejobb kommer att kunna erbjudas feriejobb i stadens
verksamheter, kommunala bolag samt i föreningslivet.

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Kommunstyrelsen anser att motionens förslag skulle vara ett bra sätt att erbjuda
unga boråsare meningsfulla feriejobb och föreslår därför Kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Arbetslivsnämnden fortsätter även att satsa på entreprenörskap och har
upphandlat ferieentreprenör som ett alternativ till feriejobben, samt satsat extra
mycket på att göra det attraktivt med ett startkapital på 3000 kr/per
entreprenör.
Beslutsunderlag
1. Motion av Annette Carlsson (M), Birgitta Bergman (M) och Jonas Garmarp
(M): Fler feriejobb i samverkan med näringslivet
2. Yttrande över motion: Fler feriejobb i samverkan med näringslivet från
Arbetslivsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Arbetslivsnämnden

Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Bilaga till § 255 Tilläggsbudget 2022
KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

2022-06-07

Sida

1(3)

Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1

Kommunfullmäktige

TILLÄGGSFÖRSLAG
Tilläggsbudget 2022
Utöver nedan redovisade förslag om utökade kommunbidrag erhåller
Vård- och äldrenämnden 3 mnkr 2022 för att täcka ökade livsmedelskostnader.
Vård- och äldrenämnden uppdras att till arbetet inför budget 2023 återkomma
med uppskattning om ökade livsmedelskostnader för kommande år.
Kommunstyrelsen ytterligare 3,5 mnkr 2022 (nivåhöjande 7 mnkr) för att täcka
kostnader för ordningsvakter.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022.
Nämnd

Ökat K-bidrag

Grundskolenämnden

14,0 mnkr

Förskolenämnden

4,5 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

3,5 mnkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden

8,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden

1,0 mnkr

Kommunstyrelsen

1,0 mnkr

Ärendet i sin helhet
I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har
prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr
jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och
generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är
förbättringen ca +58 mnkr.

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några
nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell
nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och
att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin
och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de
kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med
sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det
allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i
samhällsbyggnadsprocessen.
Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås
Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står
inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att
fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen
bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som har ett budgetunderskott i
och med dessa tillskott har goda möjligheter att uppnå budgetbalans under
2022.

Allmänt tillskott
Nämnd

Nivåhöjande
K-bidrag

Halvårseffekt 2022

Grundskolenämnden

20,0 mnkr

10,0 mnkr

Förskolenämnden

6,0 mnkr

3,0 mnkr

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

16,0 mnkr

8,0 mnkr

Kommunstyrelsen

2,0 mnkr

1,0 mnkr

SUMMA

44,0 mnkr

22,0 mnkr

Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19
Nämnd

Råvaror och
livsmedel

Grundskolenämnden

4,0 mnkr

Övriga
Förbrukningsvaror

Sida

Borås Stad
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Förskolenämnden

1,5 mnkr

Gymnasie- och
1,5 mnkr
vuxenutbildningsnämnden

2,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr
SUMMA

8,0 mnkr

2,0 mnkr

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Stads nämnder

Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Bilaga till § 255 Tilläggsbudget 2022

Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07:

E3: Tilläggsbudget 2022
Vänsterpartiet är nöjda över att ha nått en överenskommelse med Mitt-S om en tilläggsbudget för
2022. Medlen i tilläggsbudgeten utgör en viktig kompensation för de ökade kostnader som medförts
av den höga inflationen och kriget i Ukraina. Samtidigt innebär satsningarna också möjligheter till att
stärka verksamheterna inom framförallt skolan och socialtjänsten. Detta är områden som
Vänsterpartiet har velat se ökade satsningar på under hela mandatperioden. Resursförstärkningarna
kommer att göra skillnad – både under innevarande år och i framtiden.

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen
Stefan Lindborg och Anne Rapinoja

Bilaga till § 255 Tilläggsbudget 2022
Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2022-06-07

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022-00467 1.2.4.1

ALTERNATIVT FÖRSLAG

1(3)

Kommunfullmäktige

Tilläggsbudget 2022

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2022.
Nämnd

Ökat K-bidrag

Grundskolenämnden

14,0 mnkr

Förskolenämnden

4,5 mnkr

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

3,5 mnkr

Individ- och familjeomsorgsnämnden

8,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden

1,0 mnkr

Kommunstyrelsen

9,5 mnkr

Miljö- och konsumentnämnden

2,5 mnkr

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta initiativ till
en dialog kring en Trygghetscentral med Västra Götalandsregionen.
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Kommunstyrelsen att ansöka om
LOV3 områden för Borås centrum samt centralstationen.

Ärendet i sin helhet
I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har
prognosen för skatteintäkterna för 2022 förbättrats med ytterligare 9 mnkr
jämfört med prognosen per februari. Totalt har prognosen för skatter- och
generella statsbidrag förbättrats med ca 80 mnkr för 2022 jämfört med den
budget som kommunfullmäktige beslutade om i november 2021. För 2023 är
förbättringen ca +58 mnkr.
Tack vare detta förbättrade finansiella läge föreslår Kommunstyrelsen att några
nämnder får utökade kommunbidrag som är att betrakta som en generell
nivåhöjning. Skälet till tillskotten är dels att strukturellt förstärka välfärden och

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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att några nämnder haft ett ansträngt budgetläge redan innan coronapandemin
och möjligheten ges nu att arbeta mot budgetbalans. Det andra skälet är de
kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin fört med
sig. Bl.a. har livsmedelspriserna ökat kraftigt. För kommunstyrelsens del är det
allmänna tillskottet riktat mot att ytterligare förstärka stadens förmåga i
samhällsbyggnadsprocessen.
Kommunstyrelsen konstaterar att båda tillskotten är välbehövliga för Borås
Stad som hjälp för att kunna finansiera de åtaganden inom välfärden som vi står
inför. Planerade effektiviseringar som pågår ute på nämnderna förutsätts att
fortgå för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme framåt. Kommunstyrelsen
bedömer nu och förväntar sig att de nämnder som har ett budgetunderskott i
och med dessa tillskott har goda möjligheter att uppnå budgetbalans under
2022.
Utöver detta anser Kommunstyrelsen att kommunen är i behov av
trygghetsstärkande insatser, genom ytterligare tillskott. Detta omfattar bland
annat upphandling av narkotikahundar, för sök i Borås Stads skolor,
upphandling av ordningsvakter, samt förstärkt myndighetssamverkan.

Allmänt tillskott
Nämnd

Nivåhöjande
K-bidrag

Halvårseffekt 2022

Grundskolenämnden

20,0 mnkr

10,0 mnkr

Förskolenämnden

6,0 mnkr

3,0 mnkr

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

16,0 mnkr

8,0 mnkr

Kommunstyrelsen

2,0 mnkr

1,0 mnkr

SUMMA

44,0 mnkr

22,0 mnkr

Nivåhöjande K-bidrag med anledning av Ukraina och Covid-19
Nämnd

Råvaror och
livsmedel

Grundskolenämnden

4,0 mnkr

Förskolenämnden

1,5 mnkr

Gymnasie- och
1,5 mnkr
vuxenutbildningsnämnden

Övriga
Förbrukningsvaror

2,0 mnkr

Sociala omsorgsnämnden 1,0 mnkr
SUMMA

8,0 mnkr

2,0 mnkr
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Nivåhöjande K-bidrag med anledning av brottslighet
Nämnd
Nivåhöjande
Halvårseffekt 2022
bidrag
Kommunstyrelsen

17 mnkr

8,5 mnkr

Miljö- och
konsumentnämnden

5 mnkr

2,5 mnkr

SUMMA

25,0 mnkr

12,5 mnkr

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Stads nämnder

För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen

Bilaga till § 259 Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult
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Kommunfullmäktige

Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Naturreservatet Gåshult ej ska bildas.
Sammanfattning
Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. Att
bilda ett naturreservat på fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de
artrika ängsmarkerna och den speciella skötsel som krävs för att dessa ska
kunna bevaras. Gåshult har en mångfald av bland annat olika orkidéer och har
fått sina nuvarande värden genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade
att hans livsverk skulle få leva vidare och säkerställas. Syftet med att bilda
naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse, bevara en gårdsmiljö,
bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.
Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Gåshult naturreservat
är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18 km nordväst om Borås.
Borås Stad är markägare till hela området.
Kommunstyrelsen noterar dock att Borås Stad kan uppnå exakt samma naturoch rekreationsvärden som ambitionen är genom att ha en modern och
balanserad skogsvårdsplan. Inte bara att vi då kraftigt kan utveckla dessa två
värden i hela stadens skogsbestånd istället för några mindre enskilda bestånd. Vi
kan göra det med ekonomi som ledstjärna som därmed kan bidra till bättre
samhällsservice för invånarna istället för att som naturreservat gör kosta
skattekollektivet pengar.
Utom vid mycket unika tillfällen är behovet av naturreservat ett underkännande
av stadens skogsvård. Vi bör fokusera på grundorsaken i stället för att lappa
symptom.
Med anledning av ovan föreslår kommunstyrelsen att naturreservatet Gåshult ej
ska bildas.
Ärendet i sin helhet
I november 2019 förvärvade Borås Stad en del av fastighet Gåshult 3:1 i syfte
att utveckla markens naturvärde samt bevara samlad gårdsmiljö. Förvärvet

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

tilldelades en ny fastighetsbeteckning, Gåshult 3:3, där kommunen numera äger
all mark. Stadsledningskansliet fick 2020-09-21 i uppdrag av Kommunstyrelsen
att pröva möjligheten att bilda naturreservat på fastigheten Gåshult 3:3.
Gåshult naturreservat är 32 hektar stort, varav 1,8 hektar vatten. Det ligger 18
km nordväst om Borås. Borås Stad är markägare till hela området.
Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna i länet med mycket
artrika slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter.
Området har mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt
utflyktsmål. Utöver natur- och kulturvärden är området ovanligt lugnt och tyst
och kan bli ett värdefullt utflykts- och besöksmål. Att bilda ett naturreservat på
fastigheten är av stort allmänt intresse för att säkra de artrika ängsmarkerna och
den speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna bevaras. Gåshult har en
mångfald av bland annat olika orkidéer och har fått sina nuvarande värden
genom mångårig skötsel. Den förre ägaren önskade att hans livsverk skulle få
leva vidare och säkerställas. På marken finns flera byggnader: ett bostadshus,
två ladugårdar, tre uthus, ett mindre gammalt såghus samt ett garage. Ett
bildande av naturreservat bevarar också denna sammanhängande värdefulla
gårdsmiljö.
Syftet med att bilda naturreservat är att säkerställa ett stort allmänt intresse,
bevara en gårdsmiljö, bevara och utveckla höga naturvärden och besöksvärden.
Naturreservatet omfattar de öppna markerna med höga naturvärden samlat
kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. Skogsmarken kring sjön
angränsar i öster till det befintliga statliga naturreservatet Tränningen.
Efter markförvärvet och inför bildandet av naturreservatet har flera
inventeringar genomförts (ängsmarker, bin, fåglar, landskapshistorisk
utredning) samt restaureringar av både kultur- och naturmiljöer.
Förslag till bildandet av Naturreservatet Gåshult har varit på remiss. Alla
inkomna yttrande tillstyrker förslaget eller avstår från att yttra sig.
Synpunkternas intentioner har arbetats in i skötselplan och förslag till beslut, se
bilaga 2 för remissammanställning.
För restaurering och reservatsbildning av Gåshult beviljades Borås Stad så kallat
LONA-bidrag (statligt bidrag för 50% av kostnaderna till lokala
naturvårdsprojekt i Västra Götalands län 2020) på 650.000 kr. Borås Stads
naturvårdsfond har beslutat om bidrag till naturvårdsåtgärder på 518 000 kr,
vilket utgör större delen av kommunens egenfinansiering i LONA-projektet.
Skötselrådet som består av representanter från Tekniska förvaltningen,
Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet bereder tillstånd och dispenser för
Borås Stads kommunala naturreservat. Tekniska förvaltningen planerar och utför
skötsel enligt fastställd skötselplan och rapporterar årligen till skötselrådet vilka
åtgärder som genomförts.
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Tekniska förvaltningen har beräknat den årliga driften för utökningen av
naturreservatet till 350.000 kr, se beslutsunderlag ”Finansiering” för detaljerad
budget.
Kommunstyrelsen noterar dock att Borås Stad kan uppnå exakt samma naturoch rekreationsvärden som ambitionen är genom att ha en modern och
balanserad skogsvårdsplan. Inte bara att vi då kraftigt kan utveckla dessa två
värden i hela stadens skogsbestånd istället för några mindre enskilda bestånd. Vi
kan göra det med ekonomi som ledstjärna som därmed kan bidra till bättre
samhällsservice för invånarna istället för att som naturreservat gör kosta
skattekollektivet pengar.
Utom vid mycket unika tillfällen är behovet av naturreservat ett underkännande
av stadens skogsvård. Vi bör fokusera på grundorsaken i stället för att lappa
symptom.
Med anledning av ovan föreslår kommunstyrelsen att naturreservatet Gåshult ej
ska bildas.

Beslutsunderlag
1. Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
2. Remissammanställning bilda Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
3. Finansiering Naturreservatet Gåshult, 2022-05-11
4. Bilagor Beslut bildande Naturreservatet Gåshult, (skötselplan, kartor,
artlistor)
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se
2. Miljö och konsumentnämnden, MF.diarium@boras.se
3. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se
4. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se
5. Samhällsbyggnadsnämnden, sbf.diarium@boras.se
6. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotland@lansstyrelsen.se
7. Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
8. Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
9. Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
10. Naturskyddsföreningen Borås, boras@naturskyddsforeningen.se
11. Skogsstyrelsen i Borås, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
12. Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se

För Sverigedemokraterna,
Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, kommunstyrelsen

Bilaga till § 261 Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks Trafikplan 2024

Alternativt förslag till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-06-07:

SP4: Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks Trafikplan 2024
Vänsterpartiet menar att det är anmärkningsvärt att staden i förslaget till svar på frågorna inte
påtalar att det genomförs en utredning om kollektivtrafikens dragning och tillgänglighet genom
stadens centrala delar. Rimligen bör beslut om linjeförändringar i stadskärnan avvakta den politiska
processen kring denna utredning.

Med anledning av denna föreslås Kommunstyrelsen besluta:
-

Att följande läggs till sist under rubriken ”5. Övriga frågor”:
”Utredning om kollektivtrafiken
Borås Stad vill också framhålla att staden genomför en utredning om kollektivtrafikens
tillgänglighet i stadens centrala delar. Vår uppfattning är att beslut som påverkar
linjedragningen i stadens centrala delar bör avvakta slutsatserna av denna utredning.”

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen
Stefan Lindborg och Anne Rapinoja

Bilaga till § 261 Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks Trafikplan 2024
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Datum

Instans

2022-06-07

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2022-00255 3.3.4.0

Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks
Trafikplan 2024
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner underlaget som svar på frågor inför Västtrafiks
trafikplan 2024
Sammanfattning
Dialogfrågorna är det första steget i den årliga processen om kommande
trafikförändringar i Västtrafiks Trafikplan. De är också viktiga som underlag för
utvecklingsplaner för kollektivtrafiken.
Frågorna från Västtrafik rör pågående samhällsutveckling och bostadsbyggande,
och besvaras med hänvisning till kommunens hemsida. Där redovisas fysisk
planering och statistik för Borås, aktuellt detaljplanearbete och Borås Stads
riktlinjer för bostadsförsörjningen som sammantaget ger en bra bild av
utvecklingen i kommunen.
För Borås är det viktigt att staden och kollektivtrafiken fortsätter utvecklas
tillsammans för att föra över fler resenärer till kollektivtrafiken, så att de
investeringar som görs i infrastrukturen också leder till mer attraktiv
kollektivtrafik och ökat resande. Den gemensamma handlingsplanen innebär att
kommunen tar på sig stora ombyggnader av vägar, broar, hållplatser och
resecentrum för att skapa bättre framkomlighet för kollektivtrafiken och
utveckla knutpunkter, särskilt utmed linje 1. Dessa satsningar på förbättrad
infrastruktur måste också leda till förbättrat trafikutbud och ökad kapacitet i
kollektivtrafiken.
Frågor att besvara inför dialogmötet Trafikplan 2024
För att göra dialogmötena givande vill vi att ni inför mötet besvarar några
frågor som rör utvecklingen i er kommun. De skriftliga svaren utgör, förutom
underlag inför den gemensamma dialogen, också viktig input till framtagande av
utvecklingsplaner för kollektivtrafiken.
1. Samhällsplaner och förändrade resbehov
a. Med utgångspunkt från det ni föregående år skickat in till oss,
finns det några nytillkomna utbyggnadsområden (med inflytt
under de kommande 5 åren), eller något objekt som utgått,
pausats eller flyttats i tid?
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Svar: Borås kommun har 114 091 invånare (2021). Störst befolkningsökning
procentuellt sett har skett utanför Borås centrala delar, i områden som ligger
utanför Stadstrafikens linjenät (se bilaga).
För kommande planläggning i Borås se stadens hemsida, www.boras.se.
Se Borås stads riktlinjer för bostadsförsörjningen ger en god inblick i bostadsbehov
och planeringen inom av ny bebyggelse i kommunen:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckli
ng/oversiktsplanering/strategiskaplaneringsunderlag/riktlinjerforbostadsforsorjnin
g.4.793892fe158af8a7e702276b.html

Se pågående detaljplanearbete:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckli
ng/detaljplanering/pagaendeplanarbete.4.3cc917c815870110c129cef7.html

Se statistik och demografisk utveckling i Borås kommun:
https://www.boras.se/kommunochpolitik/omboras/borasisiffror/statistikforo
likaamnen/befolkningochhalsa/befolkningsprognos.4.28285b1c16ecad6aed411
c8.html
Se verksamhetsplanen 2022 där kan man läsa om pågående fysisk planering i
kommunen:
https://www.boras.se/download/18.1d47b2d717db83f2b6679b8b/164018470
8468/Verksamhetsplan%20f%C3%B6r%20detaljplanering%202022.pdf
b. Ska kommunen påbörja något arbete inom närmsta året med
ÖP, FÖP, planprogram, trafik-/parkering/mobilitetsstrategi,
större detaljplan etc. där det är önskvärt att Västtrafik deltar i
tidigt skede?
c. Har ni gjort några förändringar i antagna mål/strategier med
koppling till hållbart resande?
Svar 1b och 1c:
Inför nytt trafikavtal för Stadstrafiken i Borås med trafikstart 2027 behöver
nuvarande Utvecklingsplan för Stadstrafiken ersättas med ett nytt
Kollektivtrafikprogram för Borås.
Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och
transportområdet eftersom en ökande befolkning också kommer att leda till
mer trafik. Bland annat att framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i
vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stadsutvecklingen samt att
gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås
att en trafikplan ska tas fram. Istället för en Trafikplan kommer det att göras ett
så kallat Trafikprogram. Trafikprogrammets syfte är att konkretisera
översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som behövs inom
transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Programmet kommer att
baseras på en målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att
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cykelresorna och resor med busstrafiken ska öka kraftigt. Genom detta kommer
biltrafikens ökning att dämpas. Trafikprogrammet har skickats ut på remiss
under våren 2022. Västtrafiks synpunkter på denna remiss är en viktiga för den
fortsatta utvecklingen i staden.
Borås Stad och Västtrafik fortsätter att arbeta efter den Handlingsplan för
Stadstrafiken som tagits fram gemensamt. För att öka framkomligheten för
kollektivtrafiken pågår också en rad detaljplanearbeten, där Västtrafik förväntas
delta, bland annat på Trandögatan vid ICA Maxi. Flera stora infrastrukturobjekt
kommer färdigställas av Borås Stad under 2022 och 2023 i Knalleland, Södra
torget, Nybron och på Göteborgsvägen/Symfonigatan i syfte att förbättra för
kollektivtrafiken.
I arbetet med ny järnväg, Göteborg-Borås, går lokaliseringsutredningen mot sitt
slut. Borås Stad har ställt sig bakom Trafikverkets prioriterade korridor som
ansluter vid befintlig station på Borås C. Ett utbyggt Borås C med tillhörande
Resecentrum kommer därmed få än större betydelse för invånarna i Borås
kommun samt för våra grannkommuner. I arbetet med Borås C/Resecentrum
vill Borås Stad fortsätta den täta dialogen kring utformning, kapacitet, funktion
för en gemensam utveckling av kollektivtrafiken i Borås.
d. Ser ni några nya/förändrade arbets- och/eller
studiependlingsbehov?
Flera nya verksamhetsområden planeras kring Viared och söder om Borås.
Dessa är stora anläggningar och innehåller både kontor och lager, där en del har
kontorsarbeten och en del jobbar med lager/logistik i flera skift. Det är svårt att
hitta en bra lösning för kollektivtrafik i dessa områden som både har långa
avstånd men också innehåller flera tusen arbetsplatser. Här behöver staden och
Västtrafik hitta nya mobilitetslösningar och alternativ till bilen.
2. Infrastruktur
Eftersom Västtrafik ansvarar för prioritering av åtgärder för
kollektivtrafik inom det statliga vägnätet vill vi ha er hjälp att identifiera
behov av förändringar i infrastrukturen som ni ser skulle få stora positiva
effekter (t.ex. prioriterad framkomlighet för kollektivtrafiken, bussgator,
anslutande gång- och cykelbanor, pendelparkeringsmöjligheter mm)
Planerar ni för (åtgärder (exkl. hållplatsanpassningar) i det kommunala
vägnätet som påverkar kollektivtrafiken de kommande 5 åren?
-

2024 ska linje 7 inte längre gå i slinga så busshållplatser behövs på båda
sidor av vägen. En ny linje, linje 9, ska gå Gustav Adolfsgatan tur och
retur så där behövs också busshållplatser på båda sidor.

-

När eller i samband med att ombyggnaden av Nybron är klar (beräknat
2024) ska även hållplats Krokhallstorget byggas om.

-

Under 2023 planeras bytespunkt väst Symfonigatan att byggas.
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-

När ombyggnad av Nabbamotet blir aktuell öppnas också möjligheten
för ny samåkningsparkering.

-

Nybyggnad av hållplatslägen vid väg 27 i nära anslutning till befintlig
gångbro över väg 27. Arbete pågår inför flera större etableringar vid
Viared Östra

Samtliga åtgärder ovan, är avstämda alternativt är initierade av Västtrafik.
Hållplatser kan också skaps eller flyttas i samband med detaljplanering för ny
bebyggelse. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa fler av Borås hållplatser
fortsätter.
3.

Skolpendling i den allmänna kollektivtrafiken
a. Ser ni några förändringar som påverkar den allmänna
kollektivtrafiken? Gäller både grundskola och gymnasium.
b. Nya skolor, flytt eller nedläggning av skolor eller andra
förändringar?

Svar: Se aviserade skolförändringar:






2024 ny skola på Gässlösa är klar (Fredriksborgskolan). F-9 samt särskola och
särskild undervisningsgrupp (skolan ska rymma ca 900 elever).
Erikslundskolan F-9 samt särskola flyttar tillfälligt (Erikslundskolan ska byggas
om) till Gässlösa Kronäng 1 och Kronäng 2 (evakueringsskolorna på
Gässlösavägen). Ca 400 elever går på Erikslundskolan idag.
Myråsskolan F-6 är tillbaka på Brämhult (från HT23).
Särlaskolans elever i åk F-6 går på Byttorpskolan (från HT22). Den elevgruppen
kommer från Norrby främst.
c. Ser ni att ni kommer att förändra några start- och sluttider?

Svar: Skolorna själva sätter scheman utifrån elever och lärares behov – kursplan och
tjänstefördelning. Men oftast samma tider.
4. Tillköp
Ser ni behov av att göra nya tillköp eller förändra befintliga?
Svar: Borås har idag tillköp för: Seniorkort, närtrafik på kvällar och helger, flextrafik
och busskort till färdtjänstberättigade. Borås ger dessutom gratis busskort och
sommarlovskort till alla som går på gymnasiet. Borås Stad önskar även göra tillköp för
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning, så att dessa får samma villkor som
personer med seniorkort.
5. Övriga frågor

Något annat ni önskar ta upp?
Svar:
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Tillköpsavtalen
Det finns en oro att nya tillköp och ändringar i tillköpsavtalen kommer bli
betydligt dyrare för kommunen efter införandet av tre zoner. Här behövs mer
transparens för att kommunen ska kunna ta ställning till de nya kostnaderna.
Det behövs också rimligt med tid för att ta ett bra förankrat beslut i kommunen
för tillköpen och finansieringen av dessa.
Huvudmannaskap och infrastrukturåtgärder på väg och järnväg
Det finns ett återkommande problem med busshållplatser och vändplaner
utanför det kommunala vägnätet. Där Trafikverket har huvudmannaskap finns
exempel på att busslinjer och hållplatser dras in eftersom de nödvändiga
förbättringar som behövs i infrastrukturen för att behålla trafiken inte
prioriteras. Detta är en oroande utveckling och leder till dålig trafiksäkerhet för
bussresenärer på väg till hållplatsen och/eller att gångavstånden till hållplatserna
blir orimligt långa. Detta påverkar barn och unga särskilt mycket, eftersom de är
en av de största kollektivtrafikresenärsgrupperna, särskilt på linjer utanför de
stora stråken. Barn och unga har inte heller något annat resealternativ utan
måste då skjutsas av föräldrar med bil. Detta påverkar på sikt orternas
attraktivitet. Hur ska Västtrafik och regionen jobba med de olika väghållarna för
att genomföra de förändringar i infrastrukturen som krävs?
Samma kan sägas om de uteblivna satsningarna på det befintliga järnvägsnätet
som kommunerna och Boråsregionen efterlyst i många år. Nu verkar
utvecklingen på Kust- till –Kustbanan utebli/försenas p g a uteblivna satsningar
i infrastrukturen, vilket får negativa konsekvenser för Borås som nod i en
attraktiv arbetsmarknad.
Det nya normala
Västtrafik har själva angett att det är svårt att sia om hur resandet kommer att se
ut post-corona och en del utredningar har försenats med anledning av detta.
Kommunen hoppas att förändringar i kollektivtrafiken utbud och linjenät utgår
från trovärdiga siffror och att inga förhastade beslut tas innan resandet har satt
sig. Ny zonstruktur, nya biljettyper, stora ombyggnader i centrum och en
kvarvarande rädsla för att trängas på bussen hos medborgarna gör att man
behöver ge Boråsarnas extra tid att hitta tillbaka till kollektivtrafiken innan man
genomför några stora försämringar i utbudet.
Trafik över kommungränsen
Kollektivtrafik utmed stråk som passerar kommungränsen behöver ses i större
perspektiv. Tillgängligheten till arbetsplatser och utbildning utanför orterna
behöver vara god. Exempel från Borås är de försämrade resorna mot Bollebygd
som drabbat den som arbetar i Hultafors.
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Beslutsunderlag
1. Förberedande frågeställningar inför hösten dialogmöten från Västtrafik,
2022-04-20
2. Förvärvsarbete per geografiskt område, 2022-05-04
3. Befolkningsförändring 2020-2021 i delområden i Borås, 2022-05-04
Beslutet expedieras till
1. Västtrafik, kommun@vasttrafik.se

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

Bilaga till § 262 Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande Sandareds centrum. Se dnr 2014-00320
SVAR PÅ MOTION
Datum

2022-06-07

Sida

1(2)

Instans

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

ALTERNATIVT FÖRSLAG
Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande
Sandareds centrum. Se dnr 2014-00320
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad samt
Kommunstyrelsen uppdras bjuda in Trafikverket och invånarna i Sandared till
dialog om åtgärder för en säkrare trafikmiljö.
Ärendet i sin helhet
Hanna Werner har den 23 maj 2013 lämnat in förslag till Kommunfullmäktige
att det är dags för upprustning i Sandared. Motionären beskriver ett antal
problem med trafikmiljön och föreslår att:
•

Borås stad gör en översyn av trafik‐ och centrummiljön i Sandared

•

förslag tas fram till förbättrad trafik‐, cykel och gångtrafikantmiljö

•

följande önskemål beaktas: Cykelväg genom centrum, Fler
övergångsställen, Åtgärder för att få ned farterna t ex mittrefuger eller
avsmalningar Förbättrad vägbeläggning Uppsnyggande åtgärder

Trafikverket är väghållare för Göteborgsvägen/Boråsvägen genom Sandared.
Under de senaste åren har Trafikverket utfört ett antal trafiksäkerhetshöjande
åtgärder i Sandared. Exempelvis har gång- och cykelvägen förlängts till
Badvägen och passager och övergångsställen har tillgänglighetsanpassats.
Åtgärderna är planerade och utförda av Trafikverket.
Just nu pågår ett arbete med den strategiska utvecklingen av serviceorter som
knyter väl an till motionen. Sandared är en av fyra orter som har pekats ut enligt
översiktsplanen.
Inom ramen för arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av
Sandared har en digital medborgarenkät genomförts. Det kom in 542 svar på
enkäten och många hade synpunkter på trafikmiljön och på Göteborgsvägen
som går genom samhället men även vid skolan. Under arbetet har det även
genomförts en workshop med en blandning av representanter från Sandared
där Sandareds nuläge och potential till framtida utveckling studerades vidare.

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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Utifrån materialet från både enkätundersökningen och workshopen kommer ett
övergripande förslag tas fram över var centrum i Sandared kan utvecklas och
hur det kan utformas. Vi kommer även studera övergripande vad det finns för
möjligheter till förbättra trafikmiljön genom centrum och göra det säkrare och
attraktivare för gång- och cykeltrafikanter. I Sandared är det Trafikverket som
har hand om de större vägarna och lokala vägföreningar som har hand om de
lokala vägarna. Det innebär att kommunen inte har full rådighet över
trafikfrågorna, dock har vi möjlighet att inspirera och påverka genom att visa på
möjliga lösningar. att ta initiativ till att bjuda in Trafikverket och invånarna i
Sandared för dialog om åtgärder för en säkrare trafikmiljö.
Arbetet med strategier för den långsiktiga utvecklingen av kommunens
serviceorter kommer ligga till grund för framtida prioriteringen av kommunens
arbete. Samtidigt kan de kommunala förvaltningarna inte genomföra
strategierna själv utan vi måste samverka med lokala aktörer som verkar i
orterna som intresseföreningar, medborgare, näringsliv med mera för att en
större utveckling ska ske.
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Miljöpartiet i Borås

Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

