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Borås Stad

Ämne: VB: allm. frågestund

Från: Per‐Olof <perolof@frahn.se>  
Skickat: den 17 mars 2022 10:31 
Till: Borås Stad <boras.stad@boras.se> 
Ämne: allm. frågestund 

Allmänhetens frågestund 23/3. Vill ställa följande fråga: Upplever att många fastigheter låter sina häckar och buskage växa långt in på gångbanor. Har vi ingen funktion i samhället som ser över denna situation och ger fastighetsägarna direktiv  
ZjQcmQRYFpfptBannerStart 
ZjQcmQRYFpfptBannerEnd 

Allmänhetens frågestund 23/3. 

Vill ställa följande fråga: 

Upplever att många fastigheter låter sina häckar och buskage växa långt in på gångbanor. 
Har vi ingen funktion i samhället som ser över denna situation och ger fastighetsägarna direktiv om vad som 
gäller? Borde vara förenat med vitesföreläggande och omedelbar åtgärd. 

Per-Olof Fråhn 
Tursagatan Borås 
0706592208 

Är dessvärre bortrest nästa vecka och förväntar mig svar per e-post. 
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Detta meddelande kommer från en extern avsändare.
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.

Från: maria fredriksson
Till: Borås Stad
Ärende: Allmänhetens frågestund
Datum: den 23 mars 2022 05:34:51
Bilagor: image0.png

Hej.
Jag heter mia fredriksson och ämnar närvara på kommunfullmäktige i kväll.
Skickar därav in min fråga nedan.
Med vänlig hälsning,
 mia fredriksson
073-8372211




Man har sedan 2012, då Borås Stad fick information från Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten,
vetat om att det kan bli allvarliga konsekvenser på både bebyggelse och vatten- och
avloppsförsörjning vid en kraftig översvämning i Borås.

Man säger att man ska investera i förebyggande åtgärder så att översvämingarna inte ska bli så
allvarliga, men när man väljer Tolken till vattentäkt förlorar man den bästa möjligheten att
tillfälligt minska mängden vatten som kommer in till Borås.

Här skriver Håkan Alexandersson länstyrelsen att en framgångsrik strategi för att inte Borås ska
hamna under vatten är att använda en samordnad reglerstrategi i viskan för att inte dämma upp så 
högt vatten i onödan.

Men Borås energi och miljö har tydligt visat i sina reglerstrategier att de behöver hålla en högre
dämningsnivå vintertid och längre in på våren eftersom tolken annars sjunker för lågt sommartid,
eftersom sjön 
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har en väldigt låg tillrinning.
Det innebär alltså att man snarare försämrar Borås förutsättningar att skydda sig mot
översvämning.
Man gör alltså motsatt det länstyrelsen rekommenderar.

Vi förstår att BEM inte tänker i dessa banor,
Det är inte deras uppdrag. men ni som politiker har ett ansvar att titta mer övergripande på Borås
bästa.
Hur har ni tänkt kring detta?
Med vänlig hälsning,
Mia fredriksson.
073-8372211



Detta meddelande kommer från en extern avsändare.
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.

Från: Mikael Ahremark
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Borås Stad
Ärende: Allmänhetens frågestund
Datum: den 23 mars 2022 07:15:55
Bilagor: image001.png

Hej,

Hittade två mailadresser till samma sak, så därför skickas detta till båda, för säkerhets skull. 

Min fråga som jag skulle vilja ställa är följande:

Om det skulle framkomma att underlaget inte innehåller alla aspekter så som t.ex om att Viskans
översvämningsrisker i Borås stad inte är tillräckligt belysta och analyserade i underlagen, eller att
Tolken inte skulle vara det mest kostnadseffektiva eller det miljömässigt bästa alternativet. Är
Borås politiker då benägna att backa ett steg för att komplettera analyserna och ta förnyad
politisk ställning till vilket/vilka alternativ man vill gå vidare med?

Jag tror nog att Ulf Olsson bäst svarar på den.

Jag kommer att närvara under mötet och kan läsa den själv.

Mvh Mikael

Mikael Ahremark
Senior Instructor

Learning Services
BDGS SD CLS LS Del IP BB & Core
Mobile: +46 709 874958
mikael.ahremark@ericsson.com

Ericsson
Lindholmspiren 11
417 56, Göteborg
Sweden
ericsson.com

Our commitment to Technology for Good and Diversity and Inclusion contributes to positive change.
Follow us on: Facebook LinkedIn Twitter
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MOTION KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2022-03-24 

Det mullrar i oasen 

Alla städer med självaktning har förskönat sin stadsbild med mindre eller större parker och 
grönområden. Så även Borås. 

En av de större och mest frekventerade parkerna i staden är Annelundsparken. Här finns en 
mängd olika promenadstigar, bänkar för vila, solande och avkoppling, lekplats, växter i 
mångfald och även en restaurang. Här möter man löpande och gående motionärer i olika 
åldrar, barnfamiljer på promenad, inte sällan med barnvagn, folk utrustade med fikakorg, 
naturfotografer och hundägare rastande sina fyrbenta vänner. 

För de sistnämnda finns det dock smolk i glädjebägaren. Delar av parken går precis utmed 
Borås trafiktätaste väg, R40-motorvägen genom staden, och bullret är mycket störande för 
både människor men kanske allra främst för hundarna. Det finns inget skydd mot detta 
buller, längs vissa delar av den väg i parken som går närmast utmed R40 är det helt öppet 
och där finns inte ens några träd eller buskar. 

För att avhjälpa denna olägenhet föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Att sätta upp ett bullerplank i parken längs med stadsmotorvägen. 

Hans Gustafsson 
Kristdemokraterna 
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Kommunfullmäktige 
2022-03-24 

Fråga till kommunalrådet Anna Svalander (L): Gör Borås tillräckligt för att öka 
likvärdigheten och säkerställa att varje fritidshem har tillräckligt många behöriga 
lärare? 

Fritidshemmen har ett tydligt uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande. Men under 
hela mandatperioden har vi i Grundskolenämnden fått rapporter om låg likvärdighet och stora 
variationer mellan Borås fritidshem avseende kvalitet, lärarbehörighet, gruppstorlek och lokaler. 

Sedan den 1 juli 2019 gäller ett, av riksdagen infört, krav på legitimation för få bedriva och ansvara 
för undervisning i fritidshem. Anledning till införandet är bland annat att Skolinspektionen har 
identifierat brister i många granskade fritidshem och att rektorer tenderar att inte prioritera denna 
verksamhet. 

Men att anställa behöriga lärare Borås till fritidshem har visat sig svårt. Vid februarinämnden fick vi 
redovisat att endast 37% av personalen i Borås skolors fritidshem är behöriga. 

Situationen framåt kan bli än mer utmanande genom att Borås Högskola har fått indragen 
examensrätt för utbildningen grundlärare med inriktning mot fritidshem. 

Min fråga till kommunalrådet Anna Svalander (L): 

1. Gör Borås tillräckligt för att öka likvärdigheten och säkerställa att varje fritidshem har
tillräckligt många behöriga lärare?

Martin Nilsson (M) 
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Kommunfullmäktige 
2022-03-24 

Fråga till Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L):  

Ska Borås Stad upphandla RAM-avtal för vård- och omsorgsboende? 

Det råder brist på vård- och omsorgsboenden i Borås och kommunen kan inte erbjuda plats inom de 
lagstadgade tre månaderna. Moderaterna har, tillsammans med Kristdemokraterna, lämnat förslag 
på hur kommunen skulle kunna öka antalet äldreboendeplatser i Borås genom att upphandla RAM-
avtal. 

I budget 2020 beslutade Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa 
RAM-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. I årsredovisningen för 2020 framgår 
det att utredningen är genomförd och politisk beredning pågår. I utredningen framgår det att det är 
möjligt att upphandla vård- och omsorgsboende via RAM-avtal. 

Mitt-S-styret har nu haft utredningen under politisk beredning i snart två år och vi ser inga nya planer 
på att bygga vård- och omsorgsboenden utöver det som planeras på Kristineberg. Detta boende 
kommer endast lösa det kortsiktiga behovet. 

Vi moderater ser att det finns en lösning som skulle gynna boråsaren. Lösningen är att upphandla 
vård- och omsorgsboende via RAM-avtal. Det är enligt ovanstående utredning möjligt och det finns 
företag som är beredda att på redan detaljplanelagd mark bygga vård- och omsorgsboenden i Borås. 

Min fråga till Vård- och äldrenämndens ordförande Johan Wikander (L) är:  

Anser du att Borås Stad ska RAM-upphandla platser för vård- och omsorgsboende? 

Annette Carlson (M) 
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Fråga      Kommunfullmäktige 
2022-03-24

Fråga till ansvarigt kommunalråd: Vilka åtgärder kommer att vidtas mot 
bakgrund av stadsrevisionens rapport gällande barnkonventionen?

Stadsrevisionen har nyligen granskat Borås stads arbete med att uppfylla 
barnkonventionen. Rapporten utmynnar i en svidande kritik. Bland annat skrivs 
följande: 
Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som 
rättighetsbärare inte har fått genomslagskraft i stadens verksamheter. 
Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller 
i arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik vad gäller genomförande av 
barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. 
På det stora hela saknas därutöver uppföljning av Kommunstyrelsens och 
nämndernas arbete med barnkonventionen.

Utifrån ovanstående frågar jag: 

Vilka åtgärder avser ansvarigt kommunalråd att vidta för att Borås stad ska uppfylla 
den lagstadgade barnkonventionen? 

Magnus Sjödahl KD
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Kommunfullmäktige 
2022-03-24 

Fråga till Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson (S): 

Ska Borås Stad upphandla RAM-avtal gällande LSS-boenden? 

Moderaterna konstaterar att det råder brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporter som 
läggs fram till Kommunstyrelsen är det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS som ännu inte har kunnat genomföras p.g.a. brist på anpassade gruppbostäder. Det innebär att  
kommunen inte klarar det lagstadgade uppdraget att tillhandahålla bostäder för denna grupp. 

I budet 2020 beslutade Kommunfullmäktige att kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa 
RAM-avtal för vård- och omsorgsboenden samt LSS-boenden. I årsredovisningen för 2020 framgår 
det att utredningen är genomförd och är under politisk beredning. I utredningen framgår det att det 
är möjligt att upphandla LSS-boenden. 

Mitt-S-styret har haft utredningen under politisk beredning i snart två år och vi ser inga nya planer på 
att bygga fler LSS-boenden. I tidigare kommunfullmäktigedebatter har vi hört att det krävs minst 4 
nya boenden per år och att produktionstakten för närvarande ligger på 2 boenden per år.  

Vi moderater ser att det finns en lösning som skulle gynna boråsaren. Lösningen är att upphandla 
LSS-boenden via RAM-avtal. Det är enligt ovanstående utredning möjligt.  

Min fråga till Sociala omsorgsnämndens ordförande Yvonne Persson (S) är: 

Anser du att Borås Stad ska RAM-upphandla LSS-boenden? 

Annette Carlson (M) 
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Från: Carl Morberg
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson
Datum: den 23 mars 2022 09:05:36

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson

Jag läste i BT att ni avser att bygga om Södra Torget och ge det en utformning anpassad
till en ny linjesträckning av linje 1. Den linjesträckning ni avser anpassa torgets
ombyggnad efter har inte behandlats politisk, trots att den avser bryta mot ett giltigt
fullmäktigebeslut. 

Det finns inga politiska beslut tagna om en ny linjesträckning och inga politiska beslut
tagna om torgets utformning. 

Mina frågor är:

1. Tycker du att det är rimligt att bygga om Södra Torget för en ny linjesträckning innan vi
tagit några politiska beslut om detsamma.
2. Tycker du att det är att respektera fullmäktiges beslut om en ny konsultutredning, genom
att föregripa utredningen och redan nu bygga om torget för en linjesträckning som varken
är politiskt behandlad eller beslutad?
3. Tycker du inte det är rimligt att låta konsulten få utföra sitt uppdrag innan vi bygger om
torget?
4. Om det är säkerheten på torget som är det akuta problemet, vore det då inte smartare att
redan nu flytta linje 1 från Södra Torget till en hållplats i korsningen Allégatan/Åsbogatan?
Det löser trängselproblemen på torget omgående, och konsulten kan få arbetsro att ta fram
förslag på hur vi ska trafikera city med en snabb och tillgänglig kollektivtrafik.
5. Om Södra Torget byggs om utan ett politiskt beslut om utformningen, hur ska då en
kommuninvånare kunna överklaga det beslutet?

Borås 23 mars 2022
Lennart Andreasson (V)
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Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-02-21: 

E5: Nya isytor i Borås 

Vänsterpartiet välkomnar förslaget som innebär att nya isytor tillskapas i Borås. Vi ser detta som en 
viktig förändring för att förbättra berörda idrottsföreningars möjlighet till en bra verksamhet. Vår 
principiella uppfattning är att lokaler som kommunen har användning av över tid bör ägas av staden. 
Här finns emellertid skäl att göra en annan bedömning. Vänsterpartiet har särskilt beaktat den 
strategiska placeringen av den nya ishallen och det faktum att isytorna snabbt kan komma på plats 
då placeringen inte ställer krav på en detaljplaneändring. Med dessa överväganden som bakgrund 
har vi landat i ett ställningstagande där vi står bakom förslaget till beslut. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-03-07: 

KU4: Hemlöshetskartläggning 2021 

Vänsterpartiet ser med oro på det faktum att många boråsare befinner sig i hemlöshet. 
Vänsterpartiet har tidigare i motioner lagt fram förslag på åtgärder för att komma åt denna 
problematik – tyvärr har kommunfullmäktige röstat nej till våra förslag. Vi ser fram emot att 
programmet mot hemlöshet kommer att revideras och kommer i den processen att återkomma med 
förslag på hur hemlösheten kan minska. 

I tillägg till detta vill vi lyfta fram betydelsen av att stadens arbete gentemot personer i akut 
hemlöshet (situation 1) utvecklas. I individ- och familjeomsorgsnämnden har Vänsterpartiet tagit 
initiativ till att akutboendet på Badhusgatans öppettider förlängs, så att personer i hemlöshet kan 
vistas där en större del av dygnets timmar. Vi har också lyft fram betydelsen av att socialtjänsten har 
ett uppsökande arbete gentemot denna målgrupp för att man snabbt ska kunna identifiera vilka 
åtgärder samhället kan vidta för att ge den enskilde stöd i hans eller hennes svåra situation. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg 
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Borås 
2022-03-07 

Kommunstyrelsen 
KU4. Hemlöshetskartläggning 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna noterar skrivelsen att hemlöshetskartläggningen visar på att den akuta 

hemlösheten i Borås ”ligger stabilt och har inte ökat trots att befolkningsmängden ökat”. 

Sverigedemokraterna vill påminna den styrande konstellationen i Borås om det utbredda 

skuggsamhälle som existerar i Borås, där många individer undanhåller sig kontakt med 

svenska myndigheter och kommunen. Detta medför en oerhört utmanande uppgift att 

kartlägga den faktiska hemlösheten, när många individer som inte har rätt att upprätthålla 

sig i Sverige gör detta genom svarta kontrakt, vänner och familj. 

Vidare noterar Sverigedemokraterna att arbetet med att revidera hemlöshetskartläggningen 

är en förändring som vi ser som positiv, än dock sen att genomföra. Vi har vid tidigare 

tillfällen poängterat att kartläggningarna är bristande samt att rapporten saknar analytiska 

inslag kring hur hemlösheten kan motverkas.  

Vi emotser en positiv förändring i linje med vår tidigare kritik. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 
2022-02-21 

PROTOKOLLSANTECKNING 

KU1 - Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), 
Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås 

Motionen lyfter en angelägen fråga som Moderaterna i grunden anser inte är en fråga för 
Kommunfullmäktige att fatta beslut om. Det är vår bestämda uppfattning att mensskydd ska 
finnas där flickor och kvinnor dagligen befinner sig och har utgått från att så sker. Redan idag har 
förvaltningarna möjlighet att tillhandahålla mensskydd på toaletterna. Remissvaren avseende 
Vänsterpartiets motion visar dock att det inte är självklart att mensskydd finns inom skola, kultur 
eller fritid.  

För att få insikt om ifall det är ekonomin som varit orsaken till att mensskydd inte tillhandahålls 
idag står vi bakom Kommunstyrelsens förslag att Fritids- och folkhälsonämnden, 
Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att testa 
menssäkrade toaletter i sina verksamheter för att få besked om vilka kostnaderna blir. Därefter 
kan det bedömas ifall det kan behövas budgetförstärkningar för att det ska finnas mensskydd 
inom skola, kultur och fritid. 

Moderaterna 

Annette Carlson 
Martin Nilsson 
Lars-Gunnar Comén 
Hasse Ikävalko 

Bilaga till § 56 Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): 
Menssäkra Borås


	§ 33 Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00291_1
	§ 33 Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00291_2
	§ 33 Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00291_3
	§ 35 1. Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00304_1
	§ 35 2. Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00310_1
	Det mullrar i oasen

	§ 37 1. Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00308_1
	§ 37 2. Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00306_1
	§ 37 3. Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00309_1
	§ 37 4. Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00307_1
	§ 37 5. Inkommen handling till Kommunstyrelsen. 2022-00305_1
	§ 41 220221 E5 Protokollsanteckning Nya isytor i Borås
	§ 44 220307 KU4 Hemlöshetskartläggning 2021
	§ 44 KU4 Protokollsanteckning SD
	§ 56 2022-02-21 PA KU1 M Svar på motion menssäkra Borås
	PROTOKOLLSANTECKNING
	KU1 - Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås


