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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.
§ 301
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Per Carlsson (S) med Lena Palmén
(S) som ersättare.
§ 302
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 15.24–16.25 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 303
2010/KS0169 016
Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad
Under varje mandatperiod ska kommunen göra en risk- och sårbarhetsanalys. En
inventering och analys av risker och sårbarheter är nödvändig för att utveckla förmågan att hantera olyckor och kriser.
Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys är en process som syftar till att:





Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och
verksamhetsansvariga.
Ge underlag för planering och åtgärder som minskar risker och sårbarhet.
Stödja den fysiska planeringen.
Ge underlag för information och kommunikation till kommuninvånare och anställda.
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Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att
hantera extraordinära händelser.
Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, vilket innebär den
ska verka för att olika aktörer inom kommunen samverkar och uppnår samordning i
planerings- och förberedelsearbetet för att förebygga och hantera extraordinära
händelser. Kommunen bör därför ha en bild av risker och sårbarheter inom kommunens geografiska område, vilket med tiden kommer innebära att olika samhällsviktiga aktörer utanför den egna organisationen behöver bli delaktiga i arbetet
med analysen.
En reviderad analys har tagits fram för Borås Stad. Nytt för denna gång är att
kommuners och landstings arbeten med risk- och sårbarhetsanalyser omfattas av
föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreskrifterna
reglerar årlig rapporteringen och kan ses som en utvecklingsprocess.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Risk- och sårbarhetsanalysen godkänns. Borås Stads nämnder, bolag och förbund ges
i uppdrag att använda den som planeringsunderlag.
Kommunstyrelsen svarar för årlig uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen och
rapporterar resultatet till berörd myndighet.
Samtliga bolag och nämnder ges i uppdrag att ta fram egna verksamhetsspecifika
risk- och sårbarhetsanalyser som underlag inför nästa generations kommunövergripande analys. Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ta
fram ett nytt dokument för kommunens samlade förebyggande och förberedande
säkerhetsarbete.
§ 304
2012/KS0409 042
Budgetuppföljning för Kommunstyrelsen t o m april 2012
Kommunstyrelsens verksamhet Stadskansliet beräknas under året hållas inom den
ram på 65 916 000 kronor som tilldelats.
Kommunstyrelsens kommungemensamma verksamheter beräknas under året hållas
inom den ram på 102 900 000 kronor som tilldelats.
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Inköp av fastigheter beräknas öka till 80 000 000 kronor beroende på kommande
exploateringsområden såsom Hällerred, Viared östra och Gässlösavägen. Utbyggnad
av industriområden beräknas öka till 90 000 kronor beroende på Viared västra och
norra samt Hällered.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Ärendet läggs till handlingarna.
§ 305
2012/KS0299 007
Rapport – granskning av intern kontroll 2011 för Stadskansliet
Kommunstyrelsen antog en Intern kontrollplan den 4 oktober 2011 för Stadskansliet
som gällde för år 2011. En rapport om resultatet av granskningen samt en bedömning av den genomförda kontrollen har utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Upprättad redovisning av den interna kontrollen under 2011 godkänns och läggs till
handlingarna.
§ 306
2012/KS0410 042 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Budgetuppföljning för Kommunfullmäktige 2012.

(Kommunfullmäktige beräknas hålla sig inom den ram på 10 mnkr
under 2012 som tilldelats) (2012/KS0410 042)
b)

Granskning av öppenvårdsinsatser. (Stadsrevisionen har genomfört en

uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom
Individ- och familjeomsorg barn och familj. De konstaterar att det
pågår ett arbete med att fastställa hur utvecklings- och uppföljning av
öppenvårdsinsatser ska genomföras. Stadsdelnämnderna ska senast 31
maj lämna svar till Stadsrevisionen) (2012KS0218 007)
c)

Inbjudan till Earth Hour City Challange 2013. (Överlämnas till Miljöoch konsumentnämnden för handläggning) (2012/KS0385 106)
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§ 307
2012/KS0421 005
Ny IT-plattform
Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på programvaror från många
olika leverantörer, samt vissa egenutvecklade lösningar. Detta medför utmaningar
kring integrationer mellan system och risker med personal som har unik kunskap.
Delar av IT-plattformen har inte support eller underhållsavtal.
Borås Stad har under många år haft en IT-miljö baserad på en Novell plattform. En
rad tecken pekar på att framtiden för Novell plattformen är osäker samtidigt som
miljön under flera år har drabbats av stora driftsstörningar och varit instabil.
Kommunledningen har med anledning av detta beslutat att genomföra en förstudie
som syftar till att identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska driftstörningarna samt skapa en stabil IT-miljö.
En förstudie har tagits fram av konsult där bl.a. en rad workshops har genomförts
med olika grupper av kommunens personal.
Den initiala investeringen för de delar som omfattas av utredningen är enligt antaganden i rapporten 58,1 Mkr och den årliga löpande ökningen av kostnad är 16,5
Mkr/år, samt under projekttiden ytterligare 4,1 Mkr/år för befintlig programvara
som behöver finnas kvar till hela migreringen är klar och där efter kan avvecklas.
Kostnaderna fördelar på flera år. Beslut fattas i respektive års budget.
Efter fullmäktigebeslut och upphandling beräknas införandet av en ny IT-plattform
påbörjas vid årsskiftet 2012/2013 och vara klart efter ca 18 månader.
I rapporten påpekas vikten av att ta till vara de effektivitetsvinster som den nya ITplattformen möjliggör. Kommunstyrelsen kommer att göra en analys av den ekonomiska nyttan som t.ex. ökad tid för arbete med fungerande IT-miljö, sparad tid
med effektivare arbetsrutiner etc. Det är av stor vikt att tillvarata de effektivitetsvinster som den nya IT-miljön möjliggör för att inte öka kommunens kostnader för
administration.
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet kl 16.34–16.44.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten utgör grund för IT-plattform och upphandling.
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§ 308
2011/KS0764 026
Personal- och förhandling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Utvärdering 2011 av Plan för likabehandling 2011-2013.

(Samtliga nämnder har följt upp sina planerade åtgärder och
utvärderat möjligheten att nå de mål som finns uppsatta i Planen för
likabehandling 2011-2013) (2011/KS0764 026)
§ 309
2012/KS0338 807
Enhjulingscyklist söker projektpengar
Jesper Lissmark Hult har erbjudit Borås Stad att vara med och sponsra hans cykelfärd på enhjuling från Nordkap till Tarife i Spanien. Ett förslag till svarsskrivelse har
utarbetats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Kommunstyrelsen svarar med avböjande av erbjudandet Jesper Lissmark Hult enligt
förslag.
§ 310
2012/KS0401 600
Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola
och gymnasieskola
Skollagen föreskriver att varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. I
skollagen har kravet på kvalitetsredovisning tagits bort och ersatts av ett krav på att
det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Utvecklingsenheten har tagit fram en modell för redovisning av kvalitetsarbetet, där
kvalitetsrapporter som belyser olika områden tas fram fortlöpande under verksamhetsåret. Rapporterna omfattar samtliga skolformer. Rapporterna fördelas över
en tvåårscykel där en del av dem skrivs årligen och andra vartannat år. Rapporterna
skickas till stadsdelsnämnderna och till Utbildningsnämnden.
Kvalitetsrapporterna ersätter tidigare kvalitetsredovisning i Borås Stad.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Skolornas rapportering av betygsprognoser och åtgärdsplan ersätts av de
Kvalitetsrapporter som tas fram av Utvecklingsenheten. Rapporteringen ska även
omfatta terminsbetyg. Betyg redovisas 2 ggr/läsår.
Rapporterna skickas till Kommunstyrelsen från och med höstterminen 2012.
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Översyn av vilka eventuella ytterligare områden som ska följas upp görs i samband
med arbetet med att ta fram målområden och indikatorer för Vision 2025.
§ 311
2012/KS0324 611 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Kvalitetsgranskning av kommunernas resursfördelning och arbete mot
segregationens negativa effekter i skolväsendet. (Skolinspektionen

genomför en kvalitetsgranskning av Kommunernas resursfördelning
och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet. Borås
Stad är en av 30 kommuner som valts ut. Granskningen genomförs
hösten 2012. Ärendet har överförts till Stadsdelnämnden Norr för
handläggning) (2012/KS0324 611)
b)

Miljö/skola. (En privatperson har skrivit till kommunalrådet Lena
Palmén (S) med frågor om vad Borås Stad gör för att stärka kvalitén i
skolan och förhindra utflyttningen från de kommunala skolorna, samt
om möjligheten att få jobba på en skola som ligger närmare bostaden.
Lena Palmén (S) har besvarat skrivelsen) (2012/KS0386 609)

c)

Tydlig redovisning av skolornas utveckling till Kommunstyrelsen
(2011/KS0351 600)

d)

Tillsyn av fristående förskolor i stadsdel Norr. (Stadsdelsnämnden Norr

har genomfört tillsyn vid de fristående förskolorna inom sitt geografiska
område) (2012/KS0402 712)
§ 312
2012/KS0314 219
Boendemiljö i Viskafors
På kommunens mark, Rydboholm 1:399, i Viskafors står en förfallen garagelänga
som omedelbart bör rivas. Kostnaden för rivningen beräknas till 50 000 kronor.
Pengar tas från Markavdelningens budget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att riva byggnaden.
Medel för rivning tas ur Markavdelningens budget.
§ 313

2012/KS0348 292
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Förstudie Boråshallen
Fritids- och folkhälsonämnden har begärt 250 000 kronor till förstudie av Boråshallen i syfte att utveckla hallen till en modern och anpassad idrotts- och evenemangsarena.
Fritids- och folkhälsonämnden har tillsammans med Borås Basket gått igenom och
presenterat de behov som finns för att utveckla hallen och verksamheten. Nämnden
avser att tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden och i nära samarbete med
berörda föreningar och entreprenörer utreda och lämna förslag till åtgärder som gör
Boråshallen till en anpassad och modern idrottsarena.
Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget att inleda en förstudie om Boråshallens
framtida utvecklingen. Anläggningen är Borås flaggskepp inom de stora inomhusidrotterna och kommer så att vara under många år. Någon genomgripande uppdatering har heller inte gjorts under alla de år som anläggningen varit i drift.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Lokalförsörjningsnämnden beviljas 250 000 kronor till förstudie av Boråshallen.
Beloppet tas ur Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader och utgifter.
§ 314
2012/KS0049 108
Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
Kommunstyrelsen föreslår att fordringar avseende hemtjänstavgifter, bygglovsavgifter och hyror om en sammanlagd summa av 394 096 kronor avskrivs.
Fordringarna uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till
föreslagen avskrivning är att fordringarna inte inkommit trots vidtagna inbetalningsåtgärder. Gäldenärerna saknar antingen utmätningsbara tillgångar, är avlidna eller
oklart fordringsförhållande föreligger.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Fordringar om en sammanlagd summa 394 096 kronor avskrivs.
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§ 315
2012/KS0369 826
Upphandling av konstgräsplan
Fritids- och folkhälsonämnden har begärt ett anslag på 7 800 000 kronor för
anläggande av två st konstgräsplaner. I investeringsbudget 2012 finns 10 300 000
kronor tillgängligt för anläggande av två nya konstgräsplaner.
De två tillkommande konstgräsplanerna kommer att anläggas i Fristad och på Kransmossen. Beräknad utgift för var och en av planerna är 3 900 000 kronor.. Detta är en
klart lägre nivå än vad som tidigare beräknats för en konstgräsplan. Fritids- och
folkhälsonämnden har gjort genomarbetade upphandlingsunderlag och tillsammans
med den samordnade upphandlingen har priserna kunnat hållas nere med bibehållen
kvalitet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett investeringsanslag på 7 800 000 kronor för
anläggande av konstgräsplaner i Fristad och på Kransmossen.
§ 316
2012/KS0406 311
Anslagsframställan för utbyggnad av väg 42 öster Sjöbo (Förbifart
Sjöbo)
Tekniska nämnden har begärt ett investeringsanslag på 152,7 miljoner kronor för utbyggnad av väg 42 öster Sjöbo även benämnd Förbifart Sjöbo. Avsatt i kommunens
balansräkning finns 128 miljoner kronor och upptaget i investeringsbudget 2012
finns 36 miljoner kronor dvs sammantaget 164 miljoner kronor för hela projektet
Kommunen beslutade 2006 att på egen hand finansiera och bygga om riksväg 42 i en
ny sträckning förbi stadsdelen Sjöbo.
Projektet omfattar nybyggnad av väg 42 öster Sjöbo, ca 400 meter fyrfältig väg och ca
2 600 m tvåfältig väg, delvis i befintlig Däckvägen. Vägen kommer att passera Älvsborgsbanan på en ca 200 meter lång bro. Utefter sträckan byggs fyra nya cirkulationsplatser. Den första, från söder, i befintlig korsning väg 42/Campinggatan, den andra
blir en ny korsning mellan väg 42 och den befintliga Fristadsvägen, den tredje byggs
mitt på Däckvägen för att komma in till det planerade verksamhetsområdet Nordskogen och den fjärde byggs i Långesten där nya väg 42 ansluter till den befintliga
vägen. Projektet inrymmer även utbyggnad av ca 2 400 m nya gång- och cykelvägar
samt 3 planskilda passager för gång- och cykeltrafik över/under väg och en ny gångoch cykelbro över Älvsborgsbanan som ersättning för en befintlig plankorsning som
stängs.
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Efter utbyggnaden kommer ca 400 m av nya väg 42 att förvaltas av kommunen och
ca 2600 m kommer att bli statlig väg. Vidare kommer 4 av 5 konstbyggnader, 900 m
gång- och cykelbana, samtliga nya lokalgator samt 450 meter bullerskydd och
barriärer att bli kommunala anläggningar. I samband med överlämnandet av den nya
vägen till staten kommer ca 730 meter av befintlig väg genom Sjöbo att överföras
från statligt till kommunalt huvudmannaskap.
Projektet Förbifart Sjöbo har varit ute på anbudsräkning och efter utvärdering av
inkomna anbud kan konstateras att projektet väl inryms i de medel som finns till
förfogande. För den del som avser det statliga väghållaransvaret beräknas totalutgiften till 118,9 miljoner kronor. Denna del finansieras av avsatta medel i
kommunens balansräkning och kommer därefter inte synas bland kommunens
räkenskaper och inte heller generera några drift- och kapitalkostnader. För den
kommunala delen som är kostnadsberäknad till 33,7 miljoner kronor sker finansiering
ur kommunens investeringsbudget och beräknas ge ökade drift- och kapitalkostnader
på 1,8 miljoner kronor årligen som får tas med i Tekniska nämndens budget för
2014.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 152 670 000 kronor för
utbyggnad av väg 42 öster Sjöbo.
§ 317

2012/KS0411 042
2012/KS0404 042
Delårsrapport januari – april 2012 från nämnderna och de kommunala
bolagen
Resultatet före extraordinära poster för Borås Stad beräknas till +115,5 miljoner
kronor, dvs 17,5 miljoner kronor bättre än budgeten för 2012 som ur ett finansiellt
perspektiv är relativt låga 98,0 miljoner kronor.
Förändringen av eget kapital beräknas till +139,8 miljoner kronor då försäljning av
mark och tomträtter innebär extraordinära intäkter på f n 24,3 miljoner kronor.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget till 38,9 miljoner kronor
bättre än budget tack vare bättre utfall för inkomster från avtalade pensioner och
arbetade timmar under fjärde kvartalet 2011. Detta innebär att nivån även höjs för
innevarande år 2012.
Finansnettot beräknas i dagsläget till 36,0 miljoner kronor vilket är 6,0 miljoner
kronor bättre än budget.
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Resultatet är förstärkt med 20,0 miljoner kronor ur stabiliseringsfonden. I budget
2011 lades en plan att 20 miljoner kronor ur stabiliseringsfonden årligen under 20112014 skulle förstärka det finansiella resultatet för att sedan fasas ut i takt med att
skatteunderlagets utveckling på egen hand gör att vi når våra finansiella mål.
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Ett undantag är
Borås Energi och Miljö AB som beräknar ett årsresultat på +31 miljoner kronor mot
budgeterade +40 miljoner kronor. Till största del beror det lägre resultatet på sämre
elpris och låga marknadsnoteringar för elcertifikat. Dessutom inträffade en brand på
Ryaverket i början på året.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Delårsrapport januari-april 2012 för nämnderna och de kommunala bolagen
godkänns.
Stadsdelsnämnden norrs kommunbidrag för den kommungemensamma
verksamheten ökas med 3 250 000 kronor och kommunbidraget för stadsdelsverksamheten minskas med motsvarande med anledning av att ansvaret för
ensamkommande barn flyttas till den kommungemensamma ramen.
§ 318
2009/KS0577 291
Om - och tillbyggnad av Bergdalskolan
Lokalförsörjningsnämnden har den 24 april lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen
om om- och tillbyggnad av Bergdalskolan samt utökning med tillagningskök för
68 154 000 kronor. I senaste investeringsbudget har avsatts 69,4 miljoner kronor för
detta projekt.
Stadsdelsnämnden Norr har den 24 maj tillstyrkt förslaget.
Almåsskolan berörs av en mindre ombyggnad att den används som evakuering under
byggtiden. Denna ombyggnad kan sedan användas av gymnasiet.
Utbildningsnämndens presidium har tillstyrkt denna del.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Lokalförsörjningsnämndens förslag till om- och tillbyggnad av Bergdalskolan för en
utgift på 68 154 000 kronor godkänns.
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§ 319
2012/KS0050 108
Delegationsbeslut; avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 11 maj 2012
(ärendenummer 1/2012).
§ 320
2012/KS0397 805 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna
a)

Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunalt anläggningslån 2013.

(Sjömarkens IF beviljas dispens att påbörja bygget av sin träningsanläggning innan KF fattar beslut om anläggningslån 2013.
Föreningens ansökan om anläggningslån kommer att behandlas
tillsammans med övriga föreningars) (2012/KS0397 805)
b)

Länsstyrelsen Västra Götalands län, regional satsning mot cannabis
2012. (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för
handläggning)(2012/KS0392 761)

c)

Socialstyrelsen, remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om
socialnämndens ansvar för barn och unga som tas emot i familjehem,
jourhem eller hem för vård eller boende. (Ärendet är översänt till
Stadsdelsnämnden Väster för handläggning) (2012/KS0387 750)

d)

Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Borås Stad. (Förvalt-

ningsrätten har avslagit kommunens överklagande. Kunskapsskolans
tillstånd utökas till att omfatta även årskurs 4 och 5)
(2011/KS0205 611)
§ 321
2012/KS0462 531
Initiativärende: Bussar till Backabo
Kommunalrådet Annette Carlson (M) har i ett initiativärende till Kommunstyrelsen föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar: Borås Stad tillskriver
Västtrafik om vilka alternativa lösningar som skulle kunna vara möjliga
gällande kollektivtrafik i Backabo, se bilaga.
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) yrkar avslag på Annette Carlsons förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Ulf Olssons avslagsyrkande och dels till Annette Carlsons förslag och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Ulf
Olssons avslagsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat bifalla Annette Carlsons förslag”.
Omröstning
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Per Carlsson (S), Krister
Maconi (SD), Kjell Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP) och Ulf Olsson (S) samt nej av Hamid Fard (FP), Falco
Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Annette
Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):

Annette Carlsons förslag avslås.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Hamid Fard (FP) till förmån för Annette
Carlsons förslag.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Per Carlsson (S)
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2012-06-04, § 321

INITIATIVÄRENDE
till Kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni 2012

Det har till Borås Stad inkommit en fråga från allmänheten där man
vill veta varför Backabo, mellan Sandared och Sjömarken, står utan
kollektivtrafik? I dagsläget kör en buss till Sjömarkenskolan och
vänder. En buss går även till Sandareds idrottsplats som sedan
vänder tillbaka mot Borås. Frågeställaren ställer sig undrande till
varför inte bussarna kan köra sträckan över Backabo också?
Vi allianspartier anser att Borås Stad skall ta till sig förslaget och
tillskriva Västtrafik om vilka alternativa lösningar som skulle
kunna vara möjliga. Med andra ord förespråkar vi en utredning av
de framförda bristerna.
Med anledning av ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen
besluta att:
Borås Stad tillskriver Västtrafik om vilka alternativa lösningar som
skulle kunna vara möjliga gällande kollektivtrafik i Backabo.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Hamid Fard

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

