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protokoll

Tid och plats

18.00–19.22 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 39–52

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),
Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Maj-Britt Eckerström (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Nils-Åke
Björklund (M), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP), Leila Pekkala (S),
Kurt Eliasson (S), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin
Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M), Annacarin Martinsson (M), Krister
Maconi (-), Hanna Werner (MP), 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), Thomas Wingren (MP), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S),
Micael Svensson (S), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta
Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Jan Andersson (M), Pontuz Fritzson (-),
Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Hamid Fard (FP)
För Sabina Kitti Ölander (V)
För Kerstin Koivisto (Vägv)
För Hans Gustavsson (KD)
För Kjell Classon (S)
För Björn Bergquist (M)
För Anna-Clara Stenström (M)
För Malin Wickberg (M)
För Anja Liikaluoma (S)
För Heiti Ernits (MP)
För Sofia Bohlin (S)
För Sara Andersson (S)

- Gunnel Romild (FP)
- Gunbritt Johansson (V)
- Olle Hermansson (Vägv)
- Ingela Hallgren (KD)
- Eva Axell (S)
- Annette Nordström (M)
- Alfio Franco (M)
- Mattias Karlsson (M)
- Tomas Gustafson (S)
- Staffan Falk (MP)
- Tord Andersson (S)
- Emina Beganovic (S)

Närvarande ersättare

Marie-Louise Hall (M), Nancy Kindblad (M), Saveta Olsén (M), Alexander Andersson (C), Bengt
Wahlgren (FP), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S),
Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Kjell Hjalmarsson (MP) och Anna Grahn (Vägv).
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
Maria Lindgren (M) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Alexis Mouschopanis (M) anländer till sammanträdet kl 18.07.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 19.10 och intar sin plats inför behandlingen av
§ 51.
Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare
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§ 39
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Bertil Myhrberg (M) och Maj-Britt Eckerström (C) med
Fredrich Legnemark (V) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 2 maj 2013 kl 16.00.
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”.

§ 41
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.

§ 42

2013/KS0071 102

		2013/KS0072 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
§ 40
Anmälningsärenden

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 26,
separat bilaga)

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

Kommunfullmäktige beslutar:

2013-04-24 Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Äldres rätt att åldras med värdighet.
Dnr 2013/KS0354 770

Anna-Clara Stenström (M), Kristiansandsvägen 17,
461 73 Trollhättan entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Kommunfullmäktige.

2013-04-24 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Hjärtsäkra Borås! Dnr 2013/KS0355 773

Mohamed Farah (C), Moränvägen 4, 518 40 Sjömarken entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
styrelsen för AB Bostäder i Borås.

2013-04-24 Motion av Joakim Malmberg (FP):
Inför studentmedarbetarsystem i Borås!
Dnr 2013/KS0356 023

Eva Andersson (S), Falskog Gästgivargården 3, 516 93
Rångedala väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden
Öster t.o.m. den 31 december 2014.

2013-04-24 Motion av Nancy Kindblad (M):
Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig.
Dnr 2013/KS0357 730

Raija Leppänen (S), Mikrogatan 46, 507 43 Borås
väljs till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden t.o.m.
den 31 december 2014.

2013-04-24 Motion av Hanna Werner (MP):
Cykelparkeringar. Dnr 2013/KS0358 514
2013-04-24 Motion av Annette Carlson (M):
När vågar Borås spola WC:n.
Dnr 2013/KS0360 429

§ 43 2013/KS0359 701
Svar på enkel fråga av Anna Christensen (M) till Lena Palmén (S): Hur arbetar
Borås Stad vidare med SSPF?
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
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§ 44 2012/KS0677 739
Förändring av platser för dagverksamhet
och trygghetsplatser för personer med
demens, korttidsplatser samt
LSS-boende

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 27,
sid B 165)

Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom äldreomsorg och vissa frågor inom
funktionshinderverksamheten. Här ingår att planera
utbudet av platser inom dessa verksamheter.
Stadsdelsnämnden Öster har den 1 november 2012 till
Kommunstyrelsen lagt fram ett förslag till förändring av
platser inom daglig verksamhet, trygghetsplatser, korttidsplatser samt LSS-boende.
Kommunstyrelsen tillstyrker Stadsdelsnämnden Östers förslag. Den stora förändringen är en ökad satsning
på insatser i hemmet och en minskning av somatiska
korttidsplatser. Till största delen har de berörda nämnderna tillstyrkt men det finns avvikande uppfattningar
som framförs av Stadsdelsnämnden Väster och Lokal
försörjningsnämnden.

Ulla-Britt Åsén (SD) yrkar att ärendet återrremitteras.
Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V) och Annette
Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Ärendet skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar:
De verksamhetsförändringar för platser för dagverksamhet och trygghetsplatser för personer med demens,
korttidsplatser samt LSS-boende som Stadsdelsnämnden Öster föreslagit godkänns.
Stadsdelsnämnden Öster får uppdrag att samordna
förändringarna.

Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Palliativa enheten på
Bodagatan 36 B flyttar till Hulta ängar.
I förslaget ingår att ett LSS-boende på Bodagatan 36 A
flyttar till Våglängdsgatan 91 B.
I förslaget ingår att sex boendeplatser för dementa i Fristad
avvecklas och lokalerna i fortsättningen används för kortidsverksamhet. Avvecklingen är redan genomförd.
Förslaget innebär även huvudmannaskapsförändringar för
stadsdelsnämnderna som t.ex. när korttidsplatser flyttar
från Dalsjöfors till Fristad och följaktligen från Öster till
Norr. Här gäller att ansvaret för verksamheterna följer de
geografiska gränser som gäller för stadsdelsnämnderna.
När det gäller Trygghetsplatserna flyttas ansvaret från
Stadsdelsnämnden Norr till Stadsdelsnämnden Öster
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-04, § 101
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
De verksamhetsförändringar för platser för dagverksamhet
och trygghetsplatser för personer med demens, korttidsplatser samt LSS-boende som Stadsdelsnämnden Öster
föreslagit godkänns.
Stadsdelsnämnden Öster får uppdrag att samordna förändringarna.

§ 45 2012/KS0770 730
Sammanställning av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboenden, Borås
Stad 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 28,
sid B 183)
Kommunfullmäktige har beslutat om en årlig uppföljning
av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnden Öster har lämnat en redovisning för
2012.
Uppgifterna i sammanställningen är hämtade från nationella undersökningar, bl a Kommunens kvalitet i korthet
och Öppna jämförelser. Enhetscheferna inom vård- och
omsorgsboenden är nyckelpersoner för att få in rätt uppgifter.
Resultaten mellan år 2011 och 2012 är likvärdiga. Det är
endast när det gäller frågan i vilken omfattning vård- och
omsorgsboendet erbjuder minst två organiserade aktiviteter per dag som man kan se en förändring av svaren.
Delar av denna sammanställning finns tillgänglig på stadens webbplats. Här finns en redovisning av öppna jämförelser utifrån ett Boråsperspektiv, där finns också den nya
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jämförelsetjänsten där kvalitet och resultat på vård- och
omsorgsboendena kan jämföras.
Kommunstyrelsen anser att det är lämpligt att det även
fortsättningsvis görs en sammanställning för staden som
ger möjlighet till analys och eventuella åtgärder. Genom att
Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för den kommungemensamma verksamheten inom äldreomsorgen blir det naturligt att
Öster även fortsättningsvis ansvarar för sammanställningen.

även komplettera lokalytan för de tre avdelningar som
finns i de nuvarande lokalerna. Bedömningen är att dessa
lokaler nu inte lever upp till normal standard för t.ex. kök
eller personalutrymmen.
Kommunstyrelsen tillstyrker utökningen. Det är rimligt
att i samband med tillbyggnaden även se till att lokalerna i
övrigt är ändamålsenliga. Behovet av tillbyggnaden för två
avdelningar är klarlagt eftersom paviljongerna på Kransmossen behöver ersättas.

Kommunstyrelsens beslut 2013-03-04, § 88
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna den upprättade redovisningen av det sociala
innehållet på vård- och omsorgsboende 2012.

Kommunstyrelsens beslut 2013-03-18, § 134
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Avsluta den årliga uppföljningen av det sociala innehållet
på vård- och omsorgsboende.

Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera omoch tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola i enlighet
med nämndens förslag den 22 januari 2013.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar:

Godkänna den upprättade redovisningen av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende 2012.

Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera
om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola i
enlighet med nämndens förslag den 22 januari 2013.

Avsluta den årliga uppföljningen av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende.

§ 46 2013/KS0188 125
Projekteringsuppdrag för om- och tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 29,
sid B 193)
Lokalförsörjningsnämnden har den 22 januari hos Kommunstyrelsen begärt ett projekteringsuppdrag för om- och
tillbyggnad av Trandaredsgårdens förskola. Med anledning av att den beräknade utgiften i förslaget överstiger
den som avsatts i senaste investeringsbudget överlämnas
förslaget till Kommunfullmäktige för beslut.
Stadsdelsnämnden Öster har den 14 februari tillstyrkt
förslaget.
I investeringsbudgeten avsattes 10,5 miljoner kronor för
tillbyggnad med lokaler för två avdelningar till Trandaredsgården. Utgiften beräknas nu till 14,5 miljoner
kronor. Under hand har från de berörda förvaltningarna
framförts att det nu inte endast handlar om att förse förskolan med lokaler för två tillkommande avdelningar utan
B 48

§ 47 2012/KS0569 860
Kulturprogram för Borås Stad 2013-2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 30,
sid B 198)
Kulturnämnden har utformat ett Kulturprogram för Borås
Stad att gälla 2013-2016. Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025 och innehåller prioriterade områden
för Barn och unga, Den textila identiteten, Den samtida
konsten och Samhällsplanering/Stadsutveckling.
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-18, § 137
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kulturprogram för Borås Stad 2013-2016 antas.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kulturprogram för Borås Stad 2013-2016 antas.
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§ 48 2006/KS0559 826
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Konstfrusen bandybana på Boda
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 31,
sid B 199)
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 augusti 2006 inlämnat rubricerad
motion. I motionen föreslås att en konstfrusen bandybana
anläggs vid Bodahallen.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnden Öster och Borås Stads
Ungdomsråd.
Kommunstyrelsens bedömning är att det finns behov av
en isbana på Boda. Av den anledningen beslutade Kommunfullmäktige att ge Fritids- och folkhälsonämnden ett
investeringsanslag på 500 000 kronor i Budget 2013 till
en förstudie som skall utreda möjligheterna att anlägga
en isbana på Boda. Resultatet av förstudien och ev. beslut
om att anlägga en isbana på Boda kommer att behandlas i
Budget 2014.
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-04, § 99
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

och gör en sammanställning av tillgängligheten till och
från de centrala delarna i samhället.
• att denna sammanställning skickas vidare till vägverket.
Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnderna,
Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska
nämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala
Pensionärsrådet och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen menar att Tekniska nämnden har ett
ansvar när det gäller den fysiska utemiljön. Tekniska
nämnden får årligen en miljon kronor till investeringar
kopplat till Program för tillgänglighet. Kommunstyrelsen anser därför att Tekniska nämnden ges i uppdrag att
inventera trottoarer och gångvägar till kommunala LSS
boenden och äldreboenden samt kontakta ansvarig väghållare. Inventeringen läggs in i Tillgänglighetsdatabasen.
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-18, § 122
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige

Motionen förklaras besvarad.

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen är besvarad.

Motionen förklaras besvarad.

§ 49 2012/KS0205 730
Svar på motion av Fredrich Legnemark (V) och Peter Lund (V);
Tillgänglighet för hela Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 32,
sid B 204)

§ 50 2012/KS0735 130
Svar på motion av Patric Cerny (FP),
Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) samt Hans Gustavsson (KD);
Stärk sverigefinnarnas ställning i Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 33,
sid B 212)

Fredrich Legnemark (V) och Peter Lund (V) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2012
lämnat in rubricerad motion.

Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) samt Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2012
inlämnat rubricerad motion.

I motionen yrkas
• att Borås Stad inventerar trottoarer och gångvägar till
och från Kommunala LSS boenden och äldreboenden

I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås
Stad i enlighet med motionens intentioner.
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Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden.
Arbetslivsnämnden har, enligt reglemente antaget av
Kommunfullmäktige 2010-11-18, ansvar för insatser
gällande nationella minoriteter och förvaltningsområde
för finska. Det faller därmed inom nämndens ansvar att
utreda frågan.
I alla frågor som rör den finska minoriteten ska samråd
ske. Kommunstyrelsen anser att förslagen till åtgärder kan
tas med för diskussion i samråden. Nämnden kan därefter,
inom sitt ansvar enligt reglementet, besluta om ytterligare
åtgärder för att stärka sverigefinnarnas ställning i Borås.
I det fall föreslagna åtgärder inte ryms inom nämndens
ansvar får nämnden återkomma med förslag till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut 2013-03-18, § 124
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avstyrks gällande att Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan
stärkas.
Motionen är besvarad gällande att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad.

§ 51 2013/KS0259 107
Årsredovisning 2012 för
Sjuhärads samordningsförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 34,
sid B 215)
Sjuhärads samordningsförbund är en sammanslagning
av tre tidigare förbund och omfattar kommunerna Borås,
Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn,
Herrljunga och Vårgårda.
Finansiell samordning av resurser inom rehabiliteringsområdet möjliggörs under förutsättning att Försäkringskassa,
Arbetsförmedling, landsting/region och kommuner deltar
som parter. Genom finansiell samordning kan myndigheterna verka tillsammans och komma närmare varandra i
en permanent samarbetsform.
De gemensamma resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde
ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. Exempel på verksamheter är Projekt Krut, Aktiv Hälsa, Gröna
Vägen och Lotsen i Borås.
För verksamhetsåret 2012 visar Sjuhärads samordningsförbund ett resultat på 2 707 890,07 kronor. Utgående eget
kapital är 6 655 307,67 kronor.

Arbetslivsnämnden ges uppdraget att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad.

Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-07, § 174

Patric Cerny (FP), Lars-Åke Johansson (S), Lena Palmén (S), Leila Pekkala (S) och Seija Noppa (M) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avstyrks gällande att Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan
stärkas.
Motionen är besvarad gällande att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad.
Arbetslivsnämnden ges uppdraget att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Kommunfullmäktige

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S).
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
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§ 52 2012/KS0376 293
Nybyggnation av sex lägenheter på
Teknikgatan för boende för personer
med komplexa behov
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 35,
sid B 230)
I enlighet med Socialnämndens beslut den 24 augusti
2010 har Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudie för nybyggnation avseende boende för personer med
komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Maj-Britt Eckerström (C)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.15.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 23 maj 2013.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

Kommunstyrelsen beslutade den 20 augusti 2012 att ge
Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera för
nybyggnation av 6 lägenheter för personer med komplexa
behov på Teknikgatan.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 19 mars 2013
att Kommunfullmäktige godkänner anslagsframställan.
Investeringsutgiften beräknas till 13 799 000 kronor. I
Kommunfullmäktiges investeringsbudget för år 2013
finns en investeringsutgift på 12 500 000 kronor för boende för personer med komplexa behov.
Sociala omsorgsnämnden har den 25 mars 2013 tillstyrkt
framställan.
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-08, § 177
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 13 799 000 kronor avseende nybyggnation av boende för
personer med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämn
dens verksamhetsområde med 6 lägenheter på Teknikgatan
i enlighet med nämndens förslag den 19 mars 2013.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 13 799 000 kronor avseende nybyggnation av
boende för personer med komplexa behov inom Sociala
omsorgsnämndens verksamhetsområde med sex lägenheter på Teknikgatan i enlighet med nämndens förslag
den 19 mars 2013.
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 40 Anmälningsärenden

Bilaga till § 40 Anmälningsärenden

2013-04-25

2013-04-25

”Motion; Äldres rätt att åldras
med värdighet

”Motion; Hjärtsäkra Borås!

Borås Stad måste möta de äldres behov bättre! Med en
tydligare styrning av såväl hälso- och sjukvårdsinsatser
som friskvårdsinsatser anser vi Kristdemokrater att behoven från de äldre bättre kan tillgodoses. Vi vill därför att
Borås Stad inrättar minst en äldrevårdcentral.
Äldrevårdcentralen ska samla all spetskompetens gällande
äldres hälsa och delaktighet under ett och samma tak.
Flera verksamheter, såsom seniorguide, äldrelots, demensteam, stöd till närstående jämte förebyggande hembesök,
skulle kunna dra nytta av varandras arbete. Sannolikt
kan även hemsjukvård, rehabiliteringsinsatser, dagcenter,
anhörigcentral och administration av trygghetsplatser
samordnas.
Verksamheten på Äldrevårdcentralen bör helst bedrivas
dygnet runt och även ha en funktion av akut omhändertagande, vilken bör ske i samordning med primärvården. På
så sätt skulle ”glappet” mellan primärvården och kommunens verksamheter minska och kedjan mellan vård och
omsorg bli smidigare.
Inrättandet av en Äldrevårdcentral ser vi Kristdemokrater
som en nödvändig åtgärd för att möta den åldrande befolkningens ökade behov av stöd från kommunala hälsooch sjukvården och andra delar av kommunens verksamheter som riktar sig till äldre.

Därför förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Borås Stad inrättar minst en äldrevårdcentral.
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Mer än 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp och många sker i offentliga miljöer. Drygt
95 procent avlider. Med en hjärtstartare ökar möjligheten
att överleva med 50 procent.
Trots detta är det många gånger tillgången till en hjärtstartare som avgör om en person överlever hjärtstoppet
eller inte.
En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta
att starta igen. En hjärtstartare kräver inte att man är
medicinskt kunnig för att hantera den. Risken för att apparaten används på ett felaktigt sätt är mycket liten. Tydliga röstinstruktioner ger användaren instruktioner som
är lätta att följa. Skulle man till exempel försöka använda
hjärtstartaren på en person som inte drabbats av hjärtstopp
så fungerar den inte.
Folkpartiet liberalerna vill nu att en utredning genomförs
för att identifiera lämpliga platser för installation av hjärtstartare, i kommunen och i de kommunala verksamheterna. Personal i verksamheterna ska också utbildas i hur en
hjärtstartare används. Därefter ska hjärtstartare installeras.
En kombination av utbildning i hur hjärtstartare används
på bästa sätt, och en god tillgång till sådana ökar chanserna att rädda liv avsevärt.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Installera hjärtstartare på lämpliga platser i kommunen
och i de kommunala verksamheterna.
Morgan Hjalmarsson (FP)”
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Bilaga till § 40 Anmälningsärenden
2013-04-25

”Motion; Inför studentmedarbetar
system i Borås!
Flera kommuner har infört något som går under namnet
studentmedarbetarsystem. Tanken är att studenter på högskola/universitet parallellt med studierna får anställning
av kommunen och utför kvalificerade arbetsuppgifter. Det
kan röra sig om att arbeta mellan 10-15 timmar i veckan.
Idag är det många studenter på våra högskolor och universitet som arbetar extra utöver studierna – men påfallande
ofta med icke kvalificerade arbetsuppgifter.
Fackförbundet Jusek skriver ”Många av Sveriges nyexaminerade akademiker har alldeles för lite relevant arbetslivserfarenhet med sig ut på arbetsmarknaden. Sju av tio får till exempel
aldrig möjlighet till praktik under utbildningen och den
värdefulla kontakt med arbetslivet som den ger.”

För att underlätta för Borås Stad att rekrytera kompetent
personal i framtiden och för att underlätta för studenter att
få relevant arbetslivserfarenhet är det min övertygelse att
Borås Stad har mycket att vinna på att införa ett studentmedarbetaresystem.
Därför förslår jag:
• Att Borås Stad inför studentmedarbetarsystem enligt
vad som beskrivits i motionen.
Joakim Malmberg (FP)”

1 http://www.jusek.se/Karriar/Studentmedarbetare/
avläst den 24/3-13
2 http://www.jusek.se/EJ-IMENY/Eventbeskrivningar/
Studentmedarbetare/Studentmedarbetare--en-vag-inpaarbetsmarknaden/ avläst den 24/3-13

De förklarar vidare att ”Samtidigt jobbar många vid sidan
av sina studier. De flesta gör det för att försörja sig under
studietiden, med arbetsuppgifter som inte är kvalificerade.
Studenterna behöver med andra ord både en extra inkomst och
bättre arbetslivsanknytning – det borde inte vara en omöjlig
kombination. Möjligheten finns sedan länge i Danmark:
studentmedarbetaranställningar.
En av Juseks hjärtefrågor är att underlätta steget från utbildning till arbetsliv. Som ett led i detta arbetar vi för att fler ska
få möjlighet att bli studentmedarbetare”. 1
Att anställa studenter från teoretiska högskoleutbildningar var från början en dansk reform. Nu har dock
en del svenska kommuner hakat på. I Sverige har bland
annat Region Skåne infört studentmedarbetarsystem och
ansvarig enhetschef på personalstrategiska funktionen
kommenterar systemet enligt följande ”Både handledare och
studentmedarbetare är positiva” 2
I skrivande stund söker Växjö kommun studentmedarbetare inom systemvetenskap, Alvesta kommun studentmedarbetare inom kommunikation och marknadsföring
och till Kristianstad söker de en studentmedarbetare till
Kompetenscentrum Ekonomi.
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Bilaga till § 40 Anmälningsärenden

Bilaga till § 40 Anmälningsärenden

2013-04-25

”Motion; Cykelparkeringar

”Motion; Gör Borås Turistbyrå
besöksvänlig

I dagens läge vill många ta sig fram med hjälp av cykel,
antingen det gäller till jobbet, skolan, affären eller nöjet.
Cyklande är ett billigt, miljövänligt alternativ, som dessutom främjar god hälsa genom att den ger bra motion.
Cyklande bör underlättas så mycket som möjligt!

Borås Stad har skapat en förnämlig turistbyrå, men en sak
är inta bra. Det är inte som förr, att enbart lättrörliga personer besöker stadens turistbyrå. Nu vill även handikappade komma med bil och endast gå en kort sträcka. Men
då finns ingen plats att korttidsparkera en bil. Det har
även i önskemålet åberopats att någon kanske vill lämna
bilen och i rullstol komma in i lokalen. Den så omtalade
tillgängligheten skall inte enbart beröra bostäder och affärslokaler utan måste även gälla kommunala inrättningar.
Det är vad en del kallar för grupper med särskilt behov.
Skapa därför snarast ett par parkeringsmöjligheter utanför
byggnaden.
I Göteborg finns tillfälle att under kort tid parkera en bil
vid den centralt belägna Turistbyrån.
I grannstaden Alingsås har de nyligen valt en annan väg.
Där har Turistbyrån flyttat in i Arena Estrad. I den ena
ingången närmast Järnvägsstationen finns fyra breda
dörrar där fyra rullstolar kan passera i bredd på plant
underlag. Vid det som en del kanske kommer att benämna
som huvudingång är det först plan infart, men därefter
tio trappsteg. Det finns således stor valfrihet och lätt att
parkera bilen utanför och inne i Arenan finns tillfälle att
parkera ca 500 bilar.
Det hade varit perfekt om Borås Turistbyrå hade legat
inne i järnvägsstationen där det finns parkeringsmöjligheter utanför. Vi vill vara en turistvänlig stad därför bör
ovanstående åtgärdas snarast möjligt.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Tillgänglighetsanpassa Borås Turistbyrå.
Borås den 23 april 2013
Nancy Kindblad (M)”
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Det finns emellertid flera hinder för att man skall kunna
ta sig fram på cykel, ett sådant är avsaknaden av cykelparkeringar. Med det menar jag ytor som är lämpligt placerade och där det finns möjlighet att låsa fast cykeln.
Därför yrkar jag:
Att Borås stad utreder möjliga placeringar samt bygger
lämpligt antal cykelparkeringar.
Att Borås stad inför cykelparkeringsplatser i parkeringsnormen
Hanna Werner
Fullmäktigeledamot
Miljöpartiet”
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Bilaga till § 40 Anmälningsärenden

Min förhoppning är att vi om några år hittar vattenklosetten där den hör hemma, på ett museum.

2013-04-25

”Motion; När vågar Borås spola WC:n?
Miljödebatten är ständigt pågående och det diskuteras
utsläppsrätter, miljöbilar, industriernas utsläpp i våra vattendrag, energisnåla hus och miljövänlig el. Nu är det hög
tid att vi i en miljövänlig stad som Borås frågar oss varför
vi år 2013 fortfarande använder oss av något så otidsenligt
och miljöförstörande som vattentoaletter. Det borde inte
byggas ett enda nytt hus eller lägenhet med den gamla
traditionella toalösningen.
På flera platser i Sverige har man kommit långt på detta
område och utvecklingen går snabbt framåt.

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att vid byggandet av kommunala anläggningar och lägenheter successivt fasa ut det gamla systemet och sträva efter
att i framtiden välja ekologiska lösningar när det gäller
avlopp, toalett- och hushållsavfall.
Att genom information påverka privatpersoner och byggentreprenörer att välja ekologiska lösningar när det gäller
nybyggnationer av avlopp, toalett- och hushållsavfall.
Annette Carlson (M)”

Ett exempel är kvarteret Porten i Hagebyområdet i Norrköping där man har varit igång sedan 1997. Ekohuset är
ansluten till de kommunala systemen när det gäller fjärrvärme och vatten, men avloppsledningarna är helt kapade.
Toalettavfallet separeras i dubbeltoaletterna, där urin går
till speciella tankar som tömmas av ekologiskt inriktade
bönder och det fekalierna transporteras ner till en komposttrumma. I trumman blandas avföringen med hushållsavfall och skruvas fram till mylla på bara sex veckor.
Komposten läggs för efterkompostering i en liten kompostlada på baksidan av fastigheten och används sedan
som jord i de små odlingslotter som hör till huset. Resten
av avloppsvattnet renas med hjälp av ett UV-filter och förs
sedan ut till trekammarbrunnar och till en rotzonsanläggning i närheten.
Ett annat exempel är Göteborgsföretaget Again som säljer
miljövänliga avloppslösningar. De har utvecklat en teknik
för att återföra näring från hushållens toalettavlopp. Den
går ut på att man extraherar näringen ur urin och får
då en pulverform som är lätt att transportera till lantbrukskunder och är fritt från hormoner och läkemedel.
Pulvret är ett gödningsmedel som kan ersätta en liten del
av den konstgödsling med fosfor och kväve som sker idag.
Det är hög tid att Borås tar ansvar för framtiden och börjar bygga ekologiska hus som separerar och återvinner det
som med vattnet annars hamnar i reningsverket, och att vi
strävar efter att påverka privata aktörer att göra detsamma.
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 41 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
”Enkel fråga till Lena Palmén
2013-04-25

Hur arbetar Borås Stad vidare
med SSPF?
2012-04-12 blev motionen ”Lokal samverkan för en
bättre framtid för barn och unga i Borås – SSP” bifallen
i kommunfullmäktige. Detta är en motion som skrevs
för att Borås Stad tidigare måste fånga upp de ungdomar
som hamnar på glid och som är på väg mot kriminalitet,
missbruk eller annat destruktivt beteende.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Lena Palmén
1. Hur har själva metodutvecklingen gått till gällande
SSPF?
2. Hur har uppföljningen gjorts?
3. Har det från centrala BRÅ kommit ut någon metod
utveckling för hur våra stadsdelar ska arbeta med
SSPF, eller är det någon annan som kommit ut med
hur stadsdelarna ska arbeta med SSPF utifrån ett
Borås Stads perspektiv?
Anna Christensen (M)”
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