18 Juni 2014
protokoll

Tid och plats

18.00–20.25 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 72–92

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Björn Bergquist (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Anita Spjuth (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Anna Svalander (FP), Nils-Åke Björklund (M),
Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP), Leila Pekkala (S), Kurt
Eliasson (S), Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C),
Ingegerd Nyborg (M), Alfio Franco (M), Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (-),
Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Seija Noppa (M),
Marie Fridén (M), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Sofia Bohlin (S), Sara
Andersson (S), Annette Nordström (M), Pirita Isegran (M), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Kerstin Koivisto (Vägv)
För Patric Cerny (FP)
För Kjell Classon (S)
För Mehmet Kaplan (V)
För Joakim Malmberg (FP)
För Hanna Werner (MP)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Malin Wickberg (M)
För Thomas Wingren (MP)
För Monica Johansson (C)
För Samir Muratovic (S)
För Jan Andersson (M)

- Olle Hermansson (Vägv)
- Gunnel Romild (FP)
- Berndt Holmén (S)
- Peter Lund (V)
- Bengt Wahlgren (FP)
- Staffan Falk (MP)
- Mattias Karlsson (M)
- Marie-Louise Hall (M)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
- Alexander Andersson (C)
- Cecilia Kochan (S)
- Maria Lindgren (M)

För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Heiti Ernits (MP) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Lars-Gunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M), Nancy Kindblad (M), Saveta
Olsén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Christina Zetterstrand (M), Mikael Wickberg (M),
Shahin M Zadeh (FP), Ingela Hallgren (KD), Åke Ekvad (KD), Eva Axell (S), Emina Beganovic (S), Joakim Englund (S), Tord Andersson (S), Maria Oscarson (S), Marie Sandberg (S),
Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Gunbritt Johansson (V), Hicham El-Horr (V) och
Anna Grahn (Vägv).
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 18.01 och intar sin plats inför behandlingen av § 72.
Hanna Werner (MP) anländer till sammanträdet kl 18.06 och intar sin plats inför behandlingen av § 76. Därefter tjänstgör Staffan Falk (MP) för Heiti Ernits (MP) inför behandlingen av § 76.
Lasse Jutemar (MP) anländer till sammanträdet kl 18.06.
Mats Brandt (C) anländer till sammanträdet kl 18.07.
Joakim Malmberg (FP) anländer till sammanträdet kl 18.15. och intar sin plats under behandlingen av § 77.
Shahin M Zadeh (FP) lämnar sammanträdet kl 19.58
Anna Grahn (Vägv) lämnar sammanträdet kl 19.59.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 72
Val av justerande ledamöter

§ 73
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Björn
Bergquist (M) och Anne-Marie Ekström (FP) med Anna
carin Martinsson (M) som ersättare.

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 26 juni 2014 kl 16.00.

2014-06-04 Motion av Joakim Malmberg (FP) och
Alexander Andersson (C): Ny återvinningscentral i Sandared! Dnr 2014/KS0499 107

Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår”.

2014-06-17

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Förtäta Borås stadskärna!
Dnr 2014/KS0518 212

2014-06-17

Motion av Sven-Erik Håkansson (C) och
Alexander Andersson (C): Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde.
Dnr 2014/KS0523 824

2014-06-17

Motion av Annette Carlson (M): Avskaffa
stadsdelsnämnderna.
Dnr 2014/KS0524 001
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2014-06-17

Motion av Eike Jünke (M): Avfallshanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen! Dnr 2014/KS0526 219

2014-06-17

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) och
Morgan Hjalmarsson (FP): Fritt trådlöst
nätverk i centrum! Dnr 2014/KS0527 005

2014-06-17

Motion av Monica Hermansson Friedman (M): Solcellsbelys mera.
Dnr 2014/KS0528 317

2014-06-17

Motion av Annette Carlson (M) och Monica
Hermansson Friedman (M): Strandpromenad mellan Asklanda och Skalle badplats.
Dnr 2014/KS0529 312

§ 76 2014/KS0462 219
Svar på enkel fråga av Lars-Gunnar Comén (M) till Ulf Olsson (S) om revidering
av vindbruksplan
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

§ 77 2014/KS0525 710
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (FP) till Lena Palmén (S) om riktlinjer
för förskoleklass
Kommunalrådet Lena Palmèn (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 74
Inkomna interpellationer ch enkla frågor
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.

§ 78 2014/KS0113 315
Uppförande av parkeringsdäck på
Kungsbrons parkeringsområde

Kommunfullmäktige beslutar:

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 53,
sid B 353)

Den enkla frågan får ställas.

§ 75 2014/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 52,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:

Lennart Krok (S), Döbelnsgatan 8, 506 36 Borås
väljs till lekmannarevisor för Borås Lokaltrafik AB
och som lekmannarevisorersättare för Borås kommuns Parkeringsbolag AB t.o.m. 2014 års verksamhet.

Borås kommuns Parkerings AB har tillskrivit Kommunstyrelsen med begäran om att få uppföra ett parkeringsdäck på Kungsbrons markparkering samt att få köpa det
berörda markområdet.
Bolaget avser bygga ett parkeringsdäck med 89 p-platser
i ett plan ovanpå Kungsbrons befintliga markparkering,
mellan järnvägen och Olovsholmsgatan. Främsta skälet är
det stora behovet av fler parkeringsmöjligheter i närområdet. Investeringen beräknas till cirka 20 miljoner kronor
inklusive markköpet, och bolagets kalkyl visar på ett
förväntat årligt driftsunderskott på 500 000 kronor.
Bolagets budget för 2014 har i tidigare ärende godkänts av
Kommunstyrelsen, däribland en investering och limithöjning avseende Kungsbrons parkeringsdäck. Med hänsyn
till den för bolaget stora investeringsnivån underställs nu
ärendet Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen noterar investeringens förväntade
driftsunderskott. Nybyggnationer av parkeringsdäck/-hus
är till stora delar tvingande och icke lönsamma, och då
bolaget förväntas göra flera stora nyinvesteringar framöver
kommer bolagets lönsamhet kraftigt att påverkas. Det
är därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt
begränsa driftsunderskottet. Med anledning därav föreslår
Kommunstyrelsen att bolaget ser över avgiftssättningen i
området.
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Kommunstyrelsens beslut 2014-05-26, § 255

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-12, § 225

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Kommunfullmäktige godkänner Borås kommuns Parkering AB:s uppförande av parkeringsdäck på Kungsbron.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner Borås kommuns
Parkerings AB:s uppförande av parkeringsdäck på
Kungsbron.

§ 79 2014/KS0227 107
Årsredovisning 2013 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 54,
sid B 362)
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet
beviljas för räkenskapsåret 2013.
Resultatet för 2013 redovisas till +2,7 miljoner kronor
jämfört med +0,9 miljoner kronor för 2012. Det egna
kapitalet uppgår vid årets utgång till 10,3 miljoner kronor.
Total balansomslutning uppgår till 59,0 miljoner kronor.
Borås Stads bidrag till förbundet 2013 var 13,4 miljoner
kronor (f g år 13,0 miljoner kronor).

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Lena Palmén (S), Ida
Legnemark (V) och Krister Maconi (-) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Hamid Fard (FP)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Lennart Andreasson (V)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Olle Hermansson (Vägv)
För Krister Maconi (-) tjänstgör Urban Svenkvist (M)
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Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Lena Palmén (S), Ida
Legnemark (V) och Krister Maconi (-) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Marie-Louise Hall (M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Bengt Wahlgren (FP)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Eva Axell (S)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Gunbritt Johansson (V)
För Krister Maconi (-) saknas ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen
för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 80 2014/KS0439 042 2014/KS0438 042
Delårsrapport januari-april 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014,
separat bilaga)
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås
Stad beräknas till +87,1 miljoner kronor, dvs 35,5 miljoner
kronor bättre än budgeten för 2014 som ur ett finansiellt
perspektiv är låga 51,6 miljoner kronor.
Förändringen av eget kapital beräknas till +104,1 miljoner
kronor då försäljning av mark och tomträtter innebär nettointäkter på f n 17,0 miljoner kronor.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget till 26,6 miljoner kronor bättre än budget tack vare
bättre skatteunderlagsutveckling för år 2014.
Finansnettot beräknas i dagsläget till 30,0 miljoner kronor
vilket är -3,0 miljoner kronor sämre än budget. Orsaken
är låga marknadsräntor och minskade marknadsmässiga
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marginaler mot bolagen. Detta innebär lägre ränteintäkter
än förväntat för kommunen, men även lägre räntekostnader för de kommunala bolagen.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -39,4 miljoner kronor. För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på -14,7
miljoner kronor och beror främst på underskott inom
äldreomsorgen. För övriga nämnder är således prognosen
-24,7 miljoner kronor.
Inom kommunens resultat ingår att nämnderna utnyttjar
ca 36 miljoner kronor av outnyttjade medel 2013 och ianspråktagande av ackumulerade resultat. Detta godkändes i
samband med nämndbudgetärendet och Årsredovisningen
för 2013 och är medtaget i kommunens sammantagna
prognosresultat. Kommunens resultat försämras då givetvis med 36 miljoner kronor och Kommunstyrelsen vill
poängtera vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos
nämnderna under resten av året. Beräknade kostnader för
utbyte av ITplattform är ej medtaget i det här läget. Medel
till detta avsattes i Bokslut 2012 och kommer därför inte
att påverka Balanskravsresultatet för 2014.
I resultatet ingår en prognostiserad upplösning av tidigare
avsättning till medfinansiering av statlig infrastruktur
med 50,0 miljoner kronor och avser Riksväg 27, sträckan
Viared- Kråkered. Projektet kommer att genomföras till
en väsentligt lägre kostnad än vad som tidigare beräknats.
Både medfinansieringsdelen och räntan på förskotteringen
kommer att bli lägre än vad som tidigare avsatts. Korrigeringen görs i Bokslut 2014. I resultatet ingår också externt
investeringsbidrag på 15,0 miljoner kronor för konstnärlig
utsmyckning.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +104,1
miljoner kronor får anses som godtagbar med hänsyn till
ambitionen att i en uppgång från ett svårt konjunkturläge
värna verksamheterna och samtidigt uppfylla våra finansiella mål.
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Årsprognosen avviker positivt mot budget med
knappt 20 miljoner kronor, främst hänförligt till Borås
Energi och Miljö AB (+8 miljoner kronor jämfört med
budget), Borås Lokaltrafik AB (+7,9 miljoner kronor) och
AB Bostäder (+3,3 miljoner kronor).
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, där Borås Stads
åtagande är 50 %, är de enda som har en negativ budgetavvikelse (-0,3 miljoner kronor).
Kommunstyrelsen konstaterar med tillfredsställelse att
budgetföljsamheten i bolagen är god. En god budgetföljsamhet är betydelsefullt för ägarstyrningen och Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolagen, och av vikt för

att Kommunfullmäktiges uppsatta avkastningskrav och
finansiella mål ska nås.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 293
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari – april 2014 för nämnderna och de
kommunala bolagen godkänns.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari–april 2014 för nämnderna
och de kommunala bolagen godkänns.

§ 81 2013/KS0428 403
Miljömålsuppföljning
– Miljörapport 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 55,
sid B 396)
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål
2013-2016. I Miljörapport 2012 redogörs för miljöarbetet
i kommunen, med fokus på miljömålsarbetet. I största
möjliga mån har dataprogrammet Stratsys använts för
rapportering, men nybörjarproblem gör att allt arbete
inte kommer med korrekt, alternativt inte alls. Miljö- och
konsumentnämnden, som sammanställer rapporten, efterfrågar tätare redovisning, inklusive att lyfta fram hinder i
arbetet och förslag till lösningar.
De områden som varit framgångsrika under året är främst
miljöledningssystem, Grön Flagg för skolor och förskolor,
samt inköp av miljöanpassad el. Miljöledningssystem
och miljöutbildning bedöms vara nyckeln till framgång i
övriga miljömål.
För första gången har klimatavgift använts som kompensering för gjorda tjänsteresor med bil och flyg. Tjänsteresor
med flyg gav upphov till utsläpp av 724 ton koldioxid.
Samtidigt var utsläppen från tunga fordon (arbetsfordon,
lastbilar och bussar) 1008 ton och från lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och minibussar)1045 ton. Avgiften
förväntas leda till bättre analys och ökad stimulans till att
följa miljömålen. Av de 39 miljömålen är det 10 som inte
bedöms möjliga att nå 2016 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Dessa handlar om systematisk hållbarhetsundervisning i skolor och förskolor, krav på hållbart
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byggande, skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
fossilbränslefria tjänsteresor eller miljöfordon, miljöfordon
för arbetsfordon och transporttjänster, renovering med
bästa energiteknik, optimerade transporter och leveranser, produktion av vindkraft, kunskap och strategi för att
hantera Viskans föroreningar, samt fler hektar ädellövskog.
Lokal miljöpåverkan som har en tydlig koppling till social
och ekonomisk hållbarhet behöver lyftas fram. Att skydda
20% av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna verkar
t ex svårt att nå om det inte finns några bevarandeplaner
planerade i verksamhetsplanen, vilket det inte gör för
2014. Att undervisa om hållbarhet i skolor och förskolor
verkar svårt att göra när skolornas ekonomi begränsar, tex
bedöms det behövas två till tre miljoner kronor extra för
skolskjutsar för besök av aktiviteter.

Mot beslutet reserverar sig Björn Bergquist (M), AnneMarie Ekström (FP), Hamid Fard (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M),
Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Anna
Svalander (FP), Nils-Åke Björklund (M), Lars Andersson (M), Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Ingegerd Nyborg (M), Alfio Franco (M),
Annacarin Martinsson (M), Falco Güldenpfennig (KD),
Sven-Erik Håkansson (C), Seija Noppa (M), Marie
Fridén (M), Olle Engström (M), Anna Christensen (M),
Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Annette
Nordström (M), Pirita Isegran (M), Gunnel Romild (FP),
Joakim Malmberg (FP) , Mattias Karlsson (M), Malin
Wickberg (M), Alexander Andersson ( C) och Maria Lindgren (M).

Rapporten översänds till Kommunfullmäktige för information.

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-12, § 229
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av
kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Rapporten läggs till handlingarna

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen samt att korrekt lydelse skall vara ”Det ska
i sammanhanget påpekas att Grön Flagg inte är allena rådande. Det har inte varit Kommunfullmäktiges intention
att styra det pedagogiska arbetet på skolorna”. Meningen
ingår i Alternativt förslag i handlingarna, sid B 397.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 82 2014/KS0273 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m.
den 31 mars 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 56, sid
B 430)
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-26, § 238
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-26, § 236

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Rapporterna läggs till handlingarna.

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 83 2014/KS0271 101
Redovisning av inkomna e-petitioner
t o m april 2014

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 57, sid
B 435)
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat
införa e-petitioner i Borås Stad. Fullmäktige har också vid
samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden information om de petitioner som lämnas. Kommunstyrelsen
överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade
e-petitioner till och med april månad 2014.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 233
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 84 2014/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av
inneliggande t o m november månad
2013 avgivna motioner
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 58,
sid B 437)

§ 85 2014/KS0319 046
Donation av skulpturen
”Två generationer”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 59,
sid B 446)
Kulturnämnden har beslutat att mottaga donation i form
av skulpturen ”Två generationer”, och har tillsänt Kommunstyrelsen ärendet för vederbörligt beslut.
Järngrinden AB äger idag skulpturen, som är skapad av
konstnären Lars-Åke Åberg och uppförd i svensk diabas
och italiensk marmor. Värdet uppskattas av Kulturnämnden till cirka 500 000 kronor.
Donationen inkluderar transport, montering och belysning. Borås Stad svarar för framdragning av el samt
kostnader för skulpturens bevarande.
Kommunstyrelsen är liksom Kulturnämnden positiva
till möjligheten att erhålla skulpturen ”Två generationer”
och därmed ytterligare förstärka Borås som en konst- och
skulpturstad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga donationen.

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-12, § 223

Kommunstyrelsen redovisar inneliggande motioner.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.

Donation av skulpturen ”Två generationer” från Järngrinden AB mottages tacksamt.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Petter Löberg (S) yrkar att Servicenämnden infogas i arvodesgrupp D (1,2 GN).

Donation av skulpturen ”Två generationer” från
Järngrinden AB mottages tacksamt.

Kommunfullmäktige beslutar:

§ 86 2014/KS0432 024
Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018

Arvodesdelegationens förslag till ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015 2018” antas och gäller fr.o.m. den 1 januari 2015.
Följande text tillförs bilaga A: Servicenämnden,
arvodesgrupp D 1,2 GN.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 60,
sid B 450)
Gällande arvodesregler antogs av Kommunfullmäktige
den 17 juni 2010 inför mandatperioden 2011-2014 och
har justerats en gång under perioden. Liksom tidigare har
en översyn av bestämmelserna gjorts inför kommande ny
mandatperiod. Arvodesdelegationen med valda representanter för samtliga partier i Kommunfullmäktige lämnar
härmed ett förslag om justeringar av reglerna.
Förslaget innebär i huvudsak följande:
Årsarvoderade förtroendevalda får rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst inte bara för kongress,
konferens, informationsmöte och kurser utan också även
vid längre tjänsteförrättningar som exempelvis utlandsresor.
Presidierna i stadsdelsnämnderna får utökad rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst från 1 dag/vecka till 2
dagar/vecka (eller totalt max 100 dagar/år) för att kunna
delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar,
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök.
Grundnivån (GN) för år 2015 i bestämmelserna är uppräknad med 3% till 52 141 kronor.
Kommunstyrelsen överlämnar, utan eget ställningstagande, Arvodesdelegationens förslag till Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-26, § 235
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Arvodesdelegationens förslag till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015 - 2018” antas
och gäller fr.o.m. den 1 januari 2015.
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§ 87 2011/KS0458 293
Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 61,
sid B 463)
Stadsdelsnämnden Öster har den 27 mars 2014 redovisat
ett förslag till omfattning, inriktning och kostnader för en
kommungemensam träffpunkt, föreningshus, anhörigcentral och frivilligcentral för verksamheter inom äldre- och
funktionshinderverksamheten. Lokalförsörjningsnämnden
har den 15 april redovisat ett förslag till förhyrning av lokaler för denna verksamhet. Fritid- och folkhälsonämnden
har den 2 oktober 2013 behandlat principiella frågor om
bidrag i anslutning till den nya verksamheten.
Kommunstyrelsen har tidigare, bl.a. i samband de senaste
årsbudgeterna, angett att det är viktigt att skapa den
träffpunkt som ingår i det förslag som SDN Öster nu lägger fram. Kommunstyrelsen tillstyrker i princip förslaget.
Underhand har framförts att planeringen nu är inriktad
på en verksamhetsstart i mars 2015. Detta medför att det
är praktiskt möjligt att nu begränsa ställningstagandet till
de grundläggande principerna så att förberedelserna inkl
ombyggnader av lokaler kan fortsätta.
Däremot kan den slutliga anslagstilldelningen göras i
budgeten för 2015. I princip skall alla sådana frågor avgöras i ett sammanhang för att ge möjligheter till inbördes
avvägningar och prioriteringar.
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Kommunstyrelsens beslut 2014-05-26, § 257

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-26, § 247

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Kommunfullmäktige bifaller i princip förslaget från Stadsdelsnämnden Öster om att skapa en ”Kommungemensam
träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral”.
Beslut om anslag till verksamheten inklusive startkostnader tas slutligt i budgeten för 2015.
De bidragsberättigade föreningar som disponerar egna
kontorslokaler skall få hyresbidrag med 90 % av kostnaden
dock högst 850 kr/m2. Hyran skall grundas på kommunens självkostnad.

Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S), Annette Carlson (M) och Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller i princip förslaget från
Stadsdelsnämnden Öster om att skapa en ”Kommungemensam träffpunkt – föreningshus – anhörigcentral – frivilligcentral”.
Beslut om anslag till verksamheten inklusive startkostnader tas slutligt i budgeten för 2015.
De bidragsberättigade föreningar som disponerar
egna kontorslokaler skall få hyresbidrag med 90
% av kostnaden dock högst 850 kr/m 2 . Hyran skall
grundas på kommunens självkostnad.

Avtalet med Vidocca Buildings Vattnet AB godkänns.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Avtalet med Vidocca Buildings Vattnet AB godkänns.

§ 89 2014/KS0428 253
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 6,
Viared Norra
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 63,
sid B 483)
Ett köpeavtal har upprättats med Fastmax 5 AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området omfattar ca 13 801
m2 och är beläget på Norra Viared.
Bolaget tillträder området 30 juni 2014 och ska då betala
köpeskillingen 4 830 350 kronor samt ersättning för
utförd grovplanering (2 829 205 kronor).

Kommunstyrelsens beslut 2014-05-26, § 246
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Avtalet med Fastmax 5 AB godkänns.

§ 88 2014/KS0426 253
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 4,
Viared Norra

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 62, sid
B 477)

Avtalet med Fastmax 5 AB godkänns.

Kommunfullmäktige beslutar:

Ett köpeavtal har upprättats med Vidocca Buildings
Vattnet AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området
omfattar ca 20 489 m2 och är beläget på Norra Viared.
Bolaget tillträder området 30 juni 2014 och ska då betala
köpeskillingen 7 171 150 kronor samt ersättning för utförd
grovplanering (4 200 245 kronor).
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§ 90 2012/KS0713 700
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 64,
sid B 489)
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november
2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad, för att markera kommunens ståndpunkt och vikten av frågan mot våld mot
kvinnor, årligen ska uppmärksamma FN:s internationella
dag för avskaffandet av våld mot våld mot kvinnor.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna
Väster, Öster och Norr samt till Arbetslivsnämnden,
Sociala Omsorgsnämnden, Ungdomsrådet som alla har
tillstyrkt.
Kommunstyrelsen delar helt motionens intentioner men
anser att det är Stadsdelsnämnd Väster som är den som är
mest lämpad att ansvara för att genomförandet. Stadsdelsnämnd Väster skriver också i sitt remissvar att det i Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (SOSFS
2009: 22) framgår att en kartläggning av omfattningen
i kommunen av våld eller andra övergrepp mot kvinnor
av närstående, samt omfattningen i kommunen av barn
som bevittnat våld, bör göras regelbundet. Vidare bör en
analys göras återkommande av hur de sociala tjänster som
erbjuds svarar mot gruppers och enskildas behov. En sådan
kartläggning och analys kan initieras och redovisas av
Stadsdelsnämnden Väster, som har samordningsansvaret
för arbetet mot våld i nära relationer i Borås Stad. Redovisning av den årliga sammanställningen kan presenteras i
anslutning till FN:s internationella dag för avskaffandet av
våld mot kvinnor den 25 november.
Därutöver bör det göras särskilda satsningar på seminarier,
konferenser och manifestationer, tillsammans med satsningar på information om våld i nära relationer, i syfte att
höja medvetenheten i frågan och markera stadens ståndpunkt. Aktiviteterna bör arrangeras i bred samverkan med
andra nämnder i Borås Stad, myndigheter och organisationer som bedriver brottsofferstödjande verksamhet i staden.
Kommunstyrelsen föreslår att Stadsdelsnämnd Väster även
får detta samordningsansvar.
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Kommunstyrelsens beslut 2014-05-12, § 216
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V), Krister Maconi (-), Lennart Andreasson (V), Kerstin Hermansson (C),
Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Urban Svenkvist (M), Alfio Franco (M), Staffan Falk (MP),
Morgan Hjalmarsson (FP) och Olle Hermansson (Vägv)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra Stadskansliet att återkomma med förslag
på hur staden årligen kan uppmärksamma FN:s
internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor.

§ 91 2014/KS0110 101
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S); Efterlevs Kommunfullmäktiges beslut?
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 65, sid
B 492)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har avgivit
svar på rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.

§ 92 2014/KS0191 730
Svar på interpellation av Falco Güldenpfennig (KD) till kommunalrådet Lena
Palmén (S); Stadsrevisionens granskning
av äldreomsorgen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 66,
sid B 495)
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har avgivit svar på rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.
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Avslutning
Kommunfullmäktiges ordföranden Per-Olof Höög (S)
önskar Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och
tjänstemän en riktigt skön och behaglig sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordföranden Björn
Bergquist (M) önskar ordföranden en riktigt god och skön
sommar.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Björn Bergquist (M)

Anne-Marie Ekström (FP)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.13.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 27 juni 2014.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 73 Anmälningsärenden

Bilaga till § 73 Anmälningsärenden

2014-06-03

2014-06-17

”Motion; Ny återvinningscentral
i Sandared!

”Motion; Förtäta Borås stadskärna!

Sandared, Sjömarken och Sandhult behöver en återvinningscentral (ÅVC). Återvinning är en av de viktigaste
miljöinsatserna som vi gör, eller kan göra, dagligen. Men
om det ska ske så frekvent som vi önskar så krävs att det är
hög tillgänglighet till återvinningscentralerna. Det måste
vara enkelt att göra en miljöinsats, även om man bor i
något av nämnda områden.
Återvinningscentralerna ingår i priset för avfallsabonnemanget, och där kan man utöver diverse förpackningar
också lämna in grovsopor och farligt avfall. Tyvärr är det
alltför ofta som grovsopor inte hamnar där de ska, utan
istället dumpas i diken eller i skogen. För det farliga avfallet gäller att detta kanske slängs med ordinarie sopor om
det inte är enkelt och tydligt var konsumenten ska göra sig
av med det.
Då Sandared med sina drygt 3 000 invånare tillsammans
med de knappt 3 000 i Sjömarken och de drygt 600 i
Sandhult inte har någon återvinningscentral så föreslår vi
att det ska finnas en i Sandared. Den återvinningsstation
som finns i Sandared räcker inte till mot de behov som
finns och därför behövs en återvinningscentral.
Mot bakgrund av ovan yrkar vi att Kommunfullmäktige
beslutar att
• Uppdra åt Borås Stadshus AB att uppdra åt Borås
Energi och Miljö AB att starta en återvinningscentral i
Sandared.
För Folkpartiet Liberalerna
Joakim Malmberg

För Centerpartiet
Alexander Andersson”

I Borås 2025, det i full enighet antagna visionsdokumentet, står att vi ska sträva efter att tredubbla antalet invånare
i stadskärnan. Det är ett mycket bra mål, som ger flera
andra fördelar:
• Bättre underlag för restauranger, kaféer och handel
• En livaktigare och trivsammare stadskärna, som kan
erbjuda fler upplevelser, aktiviteter och möten mellan
människor
• Ökat underlag för kollektivtrafik
Det finns således flera fördelar med fler invånare i stadskärnan, förutom den uppenbara fördelen att vi blir fler
boråsare. För fler vill bli boråsare! Varje år har vi en positiv
inflyttning och vi behöver möta deras efterfrågan med
fler bostäder i attraktiva lägen. Att allt fler vill bo i städer
råder det ingen tvekan om med den pågående urbaniseringen. Ska Borås kunna konkurrera med exempelvis
Göteborg krävs det verkligen att vi erbjuder bostäder i en
attraktiv och levande stadskärna.
Stadskärnan i Borås är traditionellt uttolkad inte särskilt
stor, och det beräknas bo cirka 2 600 personer i den. I
det fortsatta arbetet tror jag det är nödvändigt att utvidga
definitionen av stadskärnan, så att exempelvis nya Nedre
Norrby kan sägas ingå.
Visionen om det tredubblande invånarantalet är mycket
bra, men det är bara 11 år kvar till 2025. För att tills dess
lyckas med föresatsen att tredubbla invånarantalet krävs
handling. Hur staden ska förtätas är ett arbete som kräver
tankekraft. Det finns inte så mycket obebyggd mark att
komma åt och därför behöver vi bygga på höjden, och
även bygga på befintliga byggnader på höjden. Vi behöver
därför inventera vilka outnyttjade lufttomter som finns
att tillgå. Förtätningen kräver mycket tät samverkan med
stadens fastighetsägare och deras åsikter och synpunkter
måste beaktas i arbetet.
Folkpartiet vill därför att det tas fram en plan för hur
förtätningen av Borås ska kunna leva upp till strategierna i
visionen. Folkpartiet föreslår därför att en förtätningsstrategi tas fram genom ett tillägg till Översiktsplanen. Det
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krävs också att de kommunala investeringarna som krävs
struktureras så att de sammanfaller i tid.
Sammanfattningsvis saknas det inte skäl för att ta fram ett
dokument för att planera för hur invånarantalet i stadskärnan ska kunna tredubblas på drygt 10 år.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett tillägg till
Översiktsplanen för hur stadskärnansinvånarantal ska
kunna tredubblas till 2025, utifrån Vision 2025.
För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson”

Bilaga till § 73 Anmälningsärenden
2014-06-17

”Motion Bygg ett aktivitetsområde på
Gånghesters stationsområde!
Borås Stad har nyligen köpt in stationsbyggnaderna jämte
ett närmare tre hektar stort markområde i Gånghester.
Befintliga hus är närmare 100 år gamla och har ansetts
kulturhistoriskt intressanta att bevara. På området har
tidigare även funnits en vacker parkanläggning, som nu
delvis kan återställas.
I kommunens visionsplaner inför framtiden ingår bland
annat att man skall skapa fler och utveckla befintliga reseanledningar för att få hit turister till vår stad. Här kan den
befintliga banvallen fylla en viktig funktion och här kan
stationsområdet kunna bli en perfekt start- eller slutpunkt.
Även landsbygdsturism i övrigt kan här på skilda sätt
kunna utnyttja stationsområdet.
I visionsprogrammet i övrigt talas det om behovet av att
ordna mötesplatser för skilda åldersgrupper. För just barnoch ungdomar i Gånghester och Målsryd är behovet av en
anläggning för fritidsaktiviteter stort. Att tillgodose dessa
behov ligger främst i Fritids- och Folkhälsonämndens och
Stadsdelsnämnd Östers ansvarsområde.
Anläggning av en skateboardanläggning skulle säkert uppskattas. Ett mycket bra exempel på en sådan anläggning
finns att se i Karlshamn. Diskussioner med ungdomarna
på orten bör genomföras för att vaska fram vad för sorts
anläggning som kan vara intressant. På stationsområdet
kan man även ordna de boulebanor, som pensionärsföreningen är i behov av.
Till sist kan nämnas att stationsområdet i Gånghester är
lätt att nå såväl med buss och cykel som med bil. Här kan
också ordnas ställplatser för husbilar för våra turister.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt berörda nämnder att utreda och iordningställa
ett aktivitetsområde för gammal och ung på det gamla
stationsområdet i Gånghester, gärna i samverkan med
föreningslivet.
Sven-Erik Håkansson (C)
Alexander Andersson (C)”
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Bilaga till § 73 Anmälningsärenden

Bilaga till § 73 Anmälningsärenden

2014-06-17

2014-06-17

”Motion; Avskaffa stadsdelsnämnderna

”Motion; Avfallshanteringen ska vara en
del av samhällsplaneringen!

När den nya nämndorganisationen togs fram gjordes det
utifrån fem parametrar; Mer lika, mer rättvist, högre
kvalitet, högre effektivitet och tydligare styrning. Fem
parametrar som syftade till att ge Borås en bättre nämndorganisation och boråsarna bättre kommunal service. Efter
att ha tagit del av bland annat Stadsrevisionens granskning
av äldreomsorgen och det allmänna tillståndet i Borås
Stads verksamheter, så kan vi dock konstatera att omorganisation misslyckats.
I Stadsrevisionens granskning av äldreomsorgen från oktober 2013 går det att läsa att ”det är otydligt vilken del av
organisationen som ansvarar för ledning och styrning av
verksamheten”. Det framgår även att det saknas analyser
om kvaliteten i verksamheten på olika nivåer. Stadsrevisionen pekar vidare på att kommunens vård- och omsorgsboenden har höga kostnader, men att detta inte medfört en
högre kvalitet enligt ett antal använda kvalitetsindikatorer.
Det finns även stora problem med att kvaliteten varierar
beroende på vilken stadsdel den äldre bor i.
I Borås Stads förskolor möter föräldrar varierande kvalitet i
verksamheten som endast kan hänföras till vilken stadsdel
man är hemmahörande i och i rapporten ”Barn och elever
i behov av särskilt stöd”, framgår det tydligt att stadsdelarna jobbar på olika sätt och har kommit olika långt.
För oss moderater framgår det tydligt att Borås Stad
behöver en ny organisation. Den genomförda organisationsförändringen med stadsdelsnämnder har inte uppnått
de fem parametrarna som var målsättningen. Otydligheter
kring ledning och styrning bidrar till att verksamheternas
kvalité varierar beroende på vilken stadsdel man tillhör.
Likaså tycks det finnas en avsaknad av tydliga indikationer på samt analys av tillståndet i verksamheten.
Moderaterna i Borås anser att det är hög tid att avskaffa
stadsdelsnämnderna. Vi vill skapa centrala facknämnder
som tar över ansvaret för styrningen och ledningen av de
olika verksamheterna. I Borås ska inte kvalitén avgöras av
var i staden du bor.
Med hänvisning till ovanstående förslår Moderaterna
Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete med
att ta fram en ny organisation utan stadsdelsnämnder.
För Moderaterna
Annette Carlson,
Kommunalråd”
B 130

Borås har, liksom alla kommuner, lagstadgad skyldighet att ta hand om hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall. För att beskriva detta upprättar kommunerna
en renhållningsordning som innefattar avfallsplan och
avfallsföreskrifter.
Ambitionen med den nya avfallsplanen är att öka fokus på
speciellt tre områden:
• Minskade avfallsmängder
• Avfall är en resurs
• Invånarna är nöjda med avfallshanteringen
Vi ser nu en allt tydligare utveckling mot förtätad bebyggelse i staden, framför allt bostäder, men även nya köpcentra och andra verksamheter. Denna utveckling för med
sig en större mängd avfall att hantera i de centrala delarna
av staden, samtidigt som ytor för återvinnig, t.ex. återvinningsstationer för förpackningar och tidningar, tas bort
till förmån för bebyggelse. Sorteringsmöjligheter för de
boende i dessa områden upphör och återvinning omöjliggörs, vilket medför att av vi i Borås rör oss åt helt fel håll i
den s.k. avfallstrappan.
Ytor för insamling av hushållsavfall och framkomlighet för
insamlingsfordon i många delar av staden är redan är klart
begränsad, och stor hänsyn måste tas till denna verksamhet i framtida planering.
Vi ska planeringsmässigt skapa förutsättningar och underlätta för boråsarna att komma högre upp i avfallstrappan.
Avfallet ska inte gömmas längst bort när man planerar
områden i staden. Lyft fram det och gör installationerna
tillgängliga och snygga. Det ska vara lätt att göra rätt!
• För att klara av ansvar, hållbarhet och nöjdhet med
avfallssystemet är det viktigt att avfallshanteringen är en
del av samhällsplaneringen och att avfallsfrågorna lyfts
in tidigt i samhällsplaneringsprocessen.
• Vi måste se till att framkomlighet och vändplaner för
insamlingsfordon beaktas i framtida planering av bostadsområden, industriområden, lager och köpcentra.
• Vi måste se till att återvinningsmöjligheter planeras in
i nya områden med handel och köpcentra som tillför
samhället stora mängder återvinningsbara förpackningar av glas, metall, papper och plast.
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Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige
beslutar att uppdra till
Samhällsbyggnadsnämnden att
Alla byggärenden som kan tänkas beröra avfallshanteringen i någon form skall tillställas Borås Energi och Miljö AB
för yttrande såsom remissinstans
Eike Jünke (M)”

Bilaga till § 73 Anmälningsärenden
2014-06-17

”Motion; Fritt trådlöst nätverk i centrum!
Behovet av snabb och bra uppkoppling för mobiltelefoner
och surfplattor växer. Vid stora evenemang, då många vill
ta foton och skicka meddelanden via sociala media, räcker
ofta inte de vanliga mobilnäten till. Även vid besök och
genomresa kan det behövas lite snabbare uppkoppling
än mobilnätet för att skicka e-post eller bara läsa hemtidningen på nätet.
I Borås anordnas många stora evenemang í stadens
centrala delar, till exempel Sommartorsdagarna. Vid ett
sådant evenemang är det nästan omöjligt att ta en bild och
ladda upp med mobilnätet. Även när det inte är evenemang är mottagningen dålig på vissa platser, särskilt när
det är mycket folk i rörelse.
Både för detta ändamål och för att ge bra service till besökare i staden behövs ett trådlöst nätverk, wi-fi, i centrala
Borås. Tjänsten ska vara gratis för en begränsad tid. En
sådan tjänst, med begränsning av två timmars användningstid per dag, har funnits bland annat i Jönköping sedan ett år tillbaka. Bakom satsningen i Jönköping finns en
rad intressenter från både det offentliga och näringslivet.
En sådan lösning borde kunna genomföras även i centrala
Borås med BoråsBorås som samordnare.
Vi tänker oss att nätet ska vara tillgängligt i en sträckning
från Högskolan i norr och längs Österlånggatan in mot
Stora torget. Det ska också täcka Stadsparken och Stora
Brogatan ut till Resecentrum. En sådan utformning skulle
bidra till att våra pendlande studenter väljer Österlånggatan till Resecentrum istället för att gå kortaste vägen.
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige
besluta att
Uppmana BoråsBorås genom Borås Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att installera ett trådlöst nätverk
i de centrala delarna av Borås i enlighet med motionens
intentioner.
Anne-Marie Ekström (FP)
Morgan Hjalmarsson (FP)”
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Bilaga till § 73 Anmälningsärenden

Bilaga till § 73 Anmälningsärenden

2014-06-17

2014-06-17

”Motion; Solcellsbelys mera

”Motion; Strandpromenad mellan
Asklanda och Skalle badplats

Borås Stad bör alltid sträva efter att vara en föregångare
som driver nya spännande miljövänliga initiativ. Belysning
driven av solceller är ett sådant exempel.
Jag föreslår att det sker en inventering av nuvarande
belysning på kommunal mark för att undersöka var det är
lämpligt att har solcellsbelysning.
Framtidens belysning ska inte bara vara miljövänlig,
den ska även vara smart. Därför vill jag att man ser över
möjligheten att ha sensorstyrd belysning där så är lämpligt. Sensorstyrd belysning innebär att belysningen tänds
först när någon närmar sig platsen. Dessutom släcks det
automatiskt när man lämnar den. Dock är det viktigt att
se över så sensorstyrd belysning inte försämrar tryggheten
för våra medborgare.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se över
möjligheten att investera i solcellsbelysningar, förutsatt
att det är ekonomiskt hållbart, och samtidigt inventera
och göra en översyn av var det är lämpligt med sensorstyrd belysning vid Borås kommunala anläggningar.
Monica Hermansson-Friedman (M)”
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Asklanda och Skalle är två välbesökta badplatser som
inte enbart attraherar de närboende i Fristad, utan även
besökare från andra delar av staden. Dock får man gå
en omväg för att torrskodd ta sig från Skalle badplats till
Asklanda badplats.
Vi menar att en strandpromenad mellan badplatserna
skulle göra Öresjö mer tillgänglig, inte bara för de närboende, utan även för andra besökare.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda
och Skalle badplats.
Annette Carlson (M)
Monica Hermansson-Friedman (M)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 74 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till kommunalrådet
Lena Palmén
Uppdraget för förskoleklass i Borås Stad innebär att staden
skall erbjuda likvärdig verksamhet. Då kvalitetsredovisningar och andra uppföljningar pekar på skillnader i
organisation, pedagogiskt arbete och resurser så har Borås
Stad har tagit fram riktlinjer för förskoleklass. (Råd för
förskoleklass och fritidshem 2012-06-28).
Slutsatsen i dokumentet är:
”Råd om förskoleklassens omfattning:
• Vi strävar efter att likställa timantalet i förskoleklasserna.
• Om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter bör verksamheten i förskoleklass vara 20
timmar i veckan.
• Verksamheten bör inkludera lunch som ett pedagogiskt
inslag.”
Trots att det åligger Borås Stad att erbjuda likvärdig verksamhet spretar det oerhört, både mellan våra stadsdelar
och inom våra stadsdelar. Folkpartiet tycker inte det är
bra, vi vill ge alla kommunens barn samma förutsättningar
i förskoleklassen.
Mot bakgrund av detta undrar jag:
Tycker du att det är bra att tid, resurser och det pedagogiska arbetet varierar så mellan och inom stadsdelar inom
förskoleverksamheten?
Vad tänker du göra åt situationen?
Anna Svalander Folkpartiet”
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