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Nr 121
SvarSvar
på interpellation
av Annette
Carlson
(M) (M)
på interpellation
av Annette
Carlson
till Lena
Palmén
(S); Hemlagad
i hemtill Lena
Palmén
(S); Hemlagad
mat imat
hemtjänsten
2015-11-24tjänsten
Dnr. 2015/KS0556 732
Annette Carlson har ställt en interpellation till mig om hemlagad mat i hemtjänsten.
Maten och måltiderna har en viktig funktion för den äldre genom att den stärker den
äldres hälsa och ökar det fysiska och psykiska välbefinnandet. Av tradition har också
måltiden en viktig social funktion för människan. Maten och miljön i samband med
måltiden är viktig också för den äldre och genom att stimulera och underhålla
näringsintaget bibehålls aptiten och risken för problem med undernäring minskar
samt livskvaliteten ökar.
2013-10-07 beslutade Kommunfullmäktige att inriktningen för matdistribution i
Borås Stad ska utgå utifrån individens behov varför det ska finnas ett antal alternativa
lösningar.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband med övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang inom kommunen.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
Om inte ovanstående alternativ fungerar för brukaren erbjuds färsk kyld mat från
upphandlad leverantör som första alternativ. Det finns individuella behov som ger
stöd för varm matdistribution.
Hur stor andel har biståndsbedömd matlagning i hemmet?
År
2012
2013
2014
2015 tom oktober

Antal personer med insatsen matdistribution
1176
965
897
633

Vi kan se en tydlig trend att antalet som får färsk kyld mat eller varm matdistribution
till hemmet minskar i enlighet med fullmäktigebeslutet, detta ger en indikation på att
flera får idag sitt huvudmål tillgodosett på annat sätt än matdistribution.
I äldreomsorgens verksamhetsystem kan vi följa insatsen hjälp vid måltider i hemmet,
denna insats kan då handla om hjälp av enklare måltider, t ex frukost men också hjälp
att laga huvudmålet. Detsamma gäller ledsagning, vi kan inte ta fram statistik i vilket
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syfte ledsagning har beviljats utan en manuell uppföljning. I det nya verksamhetssystemet TES får vi möjligheter att följa upp de olika alternativen.
Vad blev resultatet av försöksverksamheten och vilka slutsatser drogs?
Det finns en rapport från denna försöksverksamhet. Brukarna (20 personer)har varit
mycket nöjda eller ganska nöjda med att få hjälp med att laga mat i hemmet och de
har även till stor del varit delaktiga i planering, inköp och tillagning. På frågan om
brukaren vill fortsätta laga mat i hemmet svarar 66,7 % ja.
Personalen angav i flera fall att tiden var otillräcklig och att de var stressade över att
tiden och planeringen inte alltid var tillräcklig. Den tid som personalen ägnat åt att
lagat mat har varierat mellan 20 min och 2 timmar och i medeltal ca 1 timma/ gång då
inköp och tillredningen av maten genomfördes. Personal berättar att det varit
stimulerande att se hur brukaren uppskattat att åter få lagad mat.
Är du och de rödgröna beredda att, liksom i Munkedal, ersätta kyld mat med
matlagning i hemmet?
Jag anser att kommunfullmäktiges beslut 2013 är ett steg i den riktningen och vi är
redan på väg i den riktningen. Vi kan se att antal personer med matdistribution
minskar samt att antalet personer med insatsen hjälp vid måltider ökar.
Bedömer du att det skulle finnas en merkostnad med en sådan reform, och hur
stor skulle den då kunna vara?
Hittills har vi inte fått några indikationer från ansvariga nämnder att den förskjutning
som redan skett från matdistribution till insatsen hjälp vid måltider i hemmet skulle
innebära en merkostnad.
Då vi ges nu möjligheter i det nya verksamhetssystemet TES att följa upp olika
alternativ av insatser för att tillgodose behovet av måltider ska vi naturlitvis göra detta.
Jag vill inte spekulera i kostnaderna, vi behöver göra en analys utifrån olika perspektiv,
inte bara den ekonomiska utan också utifrån brukar- och medarbetarperspektivet.
Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 18 och 19 november 2015 beslutades att Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet
inom hemtjänsten.(FP)
Lena Palmén
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2002-03-18 § 26
2002/KS0249 001
KC/E

Motion av Maj Steen (M); Avveckling av
kommunens egen revision.

Under beredning.

KF 2005-04-21 § 49
2005/KS0393 050
J

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal
vid upphandling.

Under beredning.

KF 2006-08-17 § 107
2006/KS0558 821
E

Motion av Kerstin Koivisto (Väg) om
iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa.

Klart för godkännande.

KF 2007-11-21--22 § 151
2007/KS0847 107
KC/E

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads
camping.

Under beredning.

KF 2008-01-24 § 2
2008/KS0132 107
KC/SP

Motion av Kjell Classon (S); Bygg
seniorbostäder.

Under beredning.

KF 2008-02-21 § 19
2008/KS0225 050
J

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa
avtal! Nej till löneapartheid i Borås!

Under beredning.

KF 2009-01-22 § 2
2009/KS0111 614
E

Motion av Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke
Johansson (S); Utbildning för vindkraft i Borås
Stad.

Under beredning.

KF 2009-02-19 § 16
2009/KS0175 700
E

Motion av Anders Österberg (S);
Jämlikhetsutredning – Ja tack!

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0403 420
E

Motion av Anders Österberg (S); Mindre partiklar
och fler levande människor - det är rätt bra.

Under beredning.

KF 2009-05-14 § 66
2009/KS0404 822
E

Motion av Anders Österberg (S); Anpassa
byggnaderna efter människan och inte
människan efter byggnaderna.

Klart för godkännande.

KF 2009-09-17 § 115
2009/KS0588 107
E

Motion av Leila Pekkala (S); Den bästa energin
är den som inte används.

Klart för godkännande.

KF 2009-10-15 § 130
2009/KS0661 317
SP

Motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på
stjärnorna.

Under beredning.

KF 2009-11-25--26 § 153
2009/KS0748 173
E

Motion av William Petzäll (SD); Sprinklers i
äldreboenden.

Under beredning.
Kostnadsberäkning
behöver kompletteras.

KF 2009-12-17 § 178
2009/KS0815 532
SP

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik.

Under beredning.

KF 2010-02-25 § 15
2010/KS0204 219
SP

Motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen.

KS 26 oktober 2015
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0363 332
E

Motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon
(S) och Anders Österberg (S); Lek är en barnslig
rättighet II.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0364 829
E

Motion av Anders Österberg (S) och Ingwer
Kliche (S); Let´s dance.

Klart för godkännande.

KF 2010-05-20 § 52
2010/KS0373 050
E

Motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden.

Under beredning.
Lyfts ihop med nya
upphandlingsregler
(Görs 2015)

KF 2010-06-17 § 69
2010/KS0516 110
Vn

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar.

Under beredning.

KF 2010-08-19 § 95
2010/KS0559 349
E

Motion av Lennart Andreasson (V); Kommunala
vattenhål.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0640 824
E

Motion av Mats Brandt (C); Alla goda ting äro
tre.

Klart för godkännande.

KF 2010-09-23 § 111
2010/KS0686 532
SP

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik.

Under beredning.

KF 2011-03-24 § 34
2011/KS0277 530
SP

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica
Johansson (C); Samlat Resecentrum.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0299 139
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman-Carlsson (KD); Bra Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare värdegrundsarbete!

KS 2015-10-26

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0326 003
J

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av
lokal ordningsföreskrift.

Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2011/KS0377 040
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0584
SP

Motion av Eike Jünke (M), Olle Engström (M)
och Annette Carlson (M); Fri parkering för en
levande stadskärna.

Under beredning.

KF 2011-08-18 § 94
2011/KS0585 821
E

Motion av Annette Carlson (M) och Alfio Franco
(M); Ett säkert och tryggt Borås även för våra
barn och ungdomar.

Lokalförsörjningsnämnden
har lämnat svar på remiss.
Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0602 050
E

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social
hänsyn vid upphandling.

Tekniska nämnden har
lämnat svar på remiss.
Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0612 050
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Skattemedel
skall användas effektivt – inför utmaningsrätt!

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0661 219
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.

Under beredning.

KF 2011-09-22 § 120
2011/KS0662 024
PF

Motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M); Verkliga lönekostnader.

Klar för godkännande.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0122 331
SP

Motion av Heiti Ernits (MP); Stadsodling för ett
hållbarare Borås.

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0126 311
SP

Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig
(KD); Gräv ner för att satsa på miljön och bygga
nytt!

Under beredning.

KF 2012-01-26 § 2
2012/KS0129 701
KU

Motion av Patrik Cerny (FP), Annette Carlson
(M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD);
Barnrättsstrategi och Pinocciogrupp – ett måste
för en aktiv barnkommun!

Under beredning.
På remiss

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0204 403
SP

Motion av Thomas Ågren (MP); Uppdaterade
klimatmål för Borås Stad.

Under beredning.

KF 2012-02-23 § 21
2012/KS0206 107
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M); Miljövänliga
framtida tätortsbussar.

Under beredning.

KF 2012-03-15 § 38
2012/KS0270 822
E

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0332 730
KU

Motion av Mirjam Jakobsson (MP); Tydligare
beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på
äldreboenden.

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0335 370
E

Motion av Heiti Ernits (MP); Utreda möjligheterna för industriell symbios i Borås.

Klart för godkännande.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0337 710
E

Motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig
om barnen i förskolan?

Under beredning.

KF 2012-04-12 § 57
2012/KS0339 311
SP

Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen.

KF 18 november 2015.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0378 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0379 023
PF

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2012/KS0394 312
SP

Motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gångoch cykelvägar behövs i Borås.

KF 18 november 2015

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0472 714
E

Motion av Annette Carlson (M); En barnomsorg
för alla!

Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.
Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0487 107
E

Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfenning
(KD); Ett gemensamt bostadsbolag med bättre
möjligheter.

Under beredning.

KF 2012-06-20 § 81
2012/KS0489 027
PF

Motion av Joakim Malmberg (FP); Inför traineeprogram i Borås Stad.

Klar för godkännande..

KF 2012-08-16 § 106
2012/KS/KS0539 459
E

Motion av Annette Carlson (M), Pirita Isegran
(M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie
Ekström (FP); Fimpa rätt!

Klar för godkännande.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0555 216
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim
Malmberg (FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument ”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås”!

KF 18 november 2015

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0599 627
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam modellen även
i Borås!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna.

KF 2012-09-20 § 118
2012/KS0600 005
E

Motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny
(FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Internet på äldreboenden för en
mer innehållsrik vardag.

Under beredning.
Remiss besvarad av
Stadsdelsnämnderna

2012-12-20 § 146
2012/KS0771 001
KC/E

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD);
Inför fristående revision.

Under beredning.

2012-12-20 § 146
2012/KS0772 827
E

Motion av Anna Christensen (M); Fritidsgårdar
med profilinriktning.

Under beredning.
Remiss besvarad av
stadsdelsnämnderna och
Ungdomsrådet.

2013-02-21 § 16
2013/KS0189 107
E

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads
camping på entreprenad!

Under beredning.

2013-03-21 § 27
2013/KS0281 106
KC/SP

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-03-21 § 27
2013/KS0283 866
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Dags att införa
1 %-regeln för konstnärligt utsmyckning och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av
offentliga byggnader och platser i Borås.

Klart för godkännande.

2013-04-25 § 40
2013/KS0354 770
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Äldres rätt att åldras med värdighet.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS/357 730
KU

Motion av Nancy Kindblad (M);
Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig.

Klart för beslut.

2013-04-25 § 40
2013/KS0358 514
SP

Motion av Hanna Werner (MP);
Cykelparkeringar.

Under beredning.

2013-04-25 § 40
2013/KS0360 429
SP

Motion av Annette Carlson;
När vågar Borås spola WC:n

KF 18 november 2015.

2013-05-23 § 55
2013/KS0412 739
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Minska matsvinnet i
äldreomsorgen

Under beredning.

2013-05-23 § 55
2013/KS0415 100
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänster –
en kvalitetskontroll värdig namnet

Klart för beslut.

2013-06-19 § 69
2013/KS0433 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C); Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling

Klart för godkännande.

2013-06-19 § 69
2013/KS0444 105
KC/KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Flagga för våra minoriteter!

Under beredning.

2013-06-19 § 69
2013/KS0475 732
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för alla

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0540 739
KU

Motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!

Under beredning.
KS 2015-10-26

2013-08-22 § 92
2013/KS0541 614
KC/PF

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Att bygga broar

Klar för godkännande.

2013-08-22 § 92
2013/KS0543 514
SP

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad

Under beredning.

2013-06-22 § 92
2013/KS0542 514
SP

Motion av Hans Gustavsson (KD); Släpp parkeringen fri – det är sommar!

Under beredning.

2013-08-22 § 92
2013/KS0544 110
Val

Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M); Elektronisk röstning

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2013-08-22 § 92
2013/KS0546 269
SP

Motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP); Etablera en textilvandringsled med
miljö- och industritema

KF 18 november 2015.

2013-09-19 § 111
2013/KS0607 700
KU

Motion av Patric Cerny (FP);
Länge leve kärleken!

Under beredning.

2013-09-19 § 111
2013/KS0609 110
J

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och
rösta

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0629
N

Motion av Annette Carlson (M) och Hamid Fard
(FP); Kulturkompetens.nu

Under beredning.
På remiss..

2013-10-24 § 124
2013/KS0661 700
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Arbeta smartare
mot våld i nära relationer

Klar för godkännande.

2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0664 311
SP

Motion av Nils-Åke Björklund (M) och Annette
Carlson (M); Trafikflöden till Viareds industriområde

Under beredning.

2013-10-24 § 124
2013/KS0668
E

Motion av Bengt Wahlgren (FP); Borås Symfoniorkesters framtid

Klart för godkännande.

2013-11-20—21 § 141
2013/KS0728 050
E

Motion av Kerstin Hermansson (C); Giftfri vardag kräver handling

Klart för godkännande.

2013-12-19 § 150
2013/KS0792 311
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Södra torget – förtjänar mer än bussar

Under beredning.

2013-12-19 § 150
2013/KS0793 220
SP

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Inför en Trästadsstrategi i
Borås!

Under beredning.

2014-01-16 § 2
2014/KS109 027
PF

Motion av Ann-Marie Ekström (FP) och Falco
Güldenpfennig (KD); Ta fram en HBTQ-policy!

Under beredning.

2014-02-20 § 17
2014/KS0164 299
E

Motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser för invånarna i
Borås kommun.

Klart för godkännande.

2014-02-20 § 17
2014/KS0192 456
E

Motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M); Lätt att göra rätt.

Under beredning.
Inväntar avfallsplan.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-02-120 § 17
2014/KS0193 291
E

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia
Andersson (C); Ny idrottshall på Myråsskolan!

Under beredning.
Remiss besvarad av
Lokalförsörjningsnämnden,
Stadsdelsnämnd Öster och
Fritids- och
folkhälsonämnden.

2014-03-20 § 30
2014/KS0266 208
PF

Motion av Morgan Hjalmarsson (F); Kostnadsfria
pedagogiska måltider i förskolan!

Klar för godkännande.

2014-03-20 § 30
2014/KS0291 828
E

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangshall i Eventområdet i Knalleland

Under beredning.

2014-03-20 § 30
2014KS0292 299
E

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs!

Återremiss KF 2015-01-15.
Lokalförsörjningsnämnden
startat förstudie. Ingår i
budget 2016.

2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

2014-04-24 § 41
2014/KS0322 403
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ingen
vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!

KF 18 november 2015.

2014-04-24 § 41
2014/KS0329 701
KU

Motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin
Martinsson (M) och Annette Carlsson; Livsviktiga projekt mot ungdomars psykiska ohälsa

Under beredning.
På remiss.

2014-04-24 § 41
2014/KS0340 023
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster i
förskolan!

Klar för godkännande.

2014-04-24 § 41
2014/KS0346 027
PF

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen

KF november 2015.

2014-04-24 § 41
2014/KS0348 105
I

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C); Samlad marknadsföring i Borås!

Under beredning.
Remiss klar.

2014-05-21 § 58
2014/KS0389 141
N

Motion av Annette Carlsson (M) och LarsGunnar Comén (M); Tjänstegarantier i näringslivet.

Under beredning.
På remiss

2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny
konkurrenspolicy för Borås Stad.

Under beredning.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0429 733
PF

Motion av Ida Legnemark (V); Förbättra villkoren
i Daglig verksamhet.

Klar för godkännande.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0441 027
PF

Motion av Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth
(V); Hbtq-certifiera Borås

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0455 602
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Fler speciallärare på skolorna i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar
KF december 2015

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0456 624
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför elevhälsogaranti i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar
KF december 2015.

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0457 023
PF

Motion av Patric Cerny (FP); Karriärtjänster
inom socialtjänsten!

KS november 2015

2014-05-21 § 58
Dnr 2014/KS0461 291
E

Motion av Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan.

Under beredning.
Lokalförsörjningsnämnden
och Stadsdelsnämnden
Norr har yttrat sig.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0499 107
E

Motion av Joakim Malmberg (FP) och Alexander
Andersson (C); Ny återvinningscentral i Sandared!

Under beredning.
Inväntar avfallsplan.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0518 212
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson )FP); Förtäta
Borås stadskärna!

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0526 219
SP

Motion av Eike Jünke (M); Avfallshanteringen
ska vara en del av samhällsplaneringen!

KS 26 oktober 2015.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS527 005
PF

Motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Fritt trådlöst nätverk i centrum!

Under beredning.

2014-06-18 § 73
Dnr 2014/KS0529 312
SP

Motion av Annette Carlson (M) och Monica
Hermansson-Friedman (M); Strandpromenad
mellan Asklanda och Skalle badplats.

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0545 317
E

Motion av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia
Andersson (C); Lys upp banvallen!

Klart för godkännande.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0578 231
SP

Motion av Ida Legenmark (V); Bygg framtidens
Borås!

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0580 319
E

Motion av Marianne Fridén (M); Människor möts
i Borås.

Under beredning.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0584 319
E

Motion av Anna Christensen (M); Fler papperskorgar för en renare och vackrare stad.

Klart för godkännande.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0587 700
PF

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!

Klart för godkännande.

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0597 040
E

Motion av Tomas Wingren (MP); Frigör Borås
Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen.

Under beredning.
Inväntar nya
placeringsregeler..
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-08-14 § 94
Dnr 2014/KS0598 780
KU

Motion av Tomas Wingren (MP); Inför tandborstning på förskola och fritids.

Under beredning
Remissrunda klar
KF december 2015.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0632 809
E

Motion av Ida Legnemark (V); Inför lagliga graffitiväggar.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0644 214
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2
m fl).

KS oktober/november
2015. KF
november/december 2015.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0649 003
J

Motion av Lennart Andreasson; Förbud mot en
obefintlig kommunal företeelse.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0653 759
E

Motion av Sara Degerman Carlsson (KD); Mer
medmänsklighet i Borås!

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0654 739
KU

Motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för personer med permobil.

Under beredning.
Remissrunda klar.
KF december 2015

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS657 312
SP

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Bygg
gångbana Rydboholm – Borås!

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0662 612
E

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda möjligheten att inrätta en ”prova på” verksamhet för
tonåringar liknande idrottsskola som redan finns
för barn.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0663 739
KU

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utred möjligheten att inrätta ”äldrekollo”.

Under beredning.
Remiss klart.
KF november 2015

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0664 759
KU

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten
att inrätta informations- och utbildningskvällar för
hemlösa på härbärget Kastanjen.

Under beredning.
Remissrunda klar.
KF november 2015

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0671 406
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås
sjöar.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0672 700
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Schysta relationer – ett riktigt framgångsrikt projekt.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0673 531
SP

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M)
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbussarna.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0674 821
E

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); Investera i en näridrottsplats vid
Storsjön.

Under beredning.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0675 512
SP

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm.

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0676 609
KU

Motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M); Arbeta
för en narkotikafri skola i Borås.

Under beredning.
Remissrunda klar
KF december 2015.

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0677 739
KU

Motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga
Mosse.

Under beredning.
Remissrunda klar.
KF december 2015

2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0678 370
E

Motion av Kerstin Hermansson (C); Solceller
som tak på parkeringsplatser!

Under beredning.

2014-11-20 § 137
Dnr 2014/KS0796 102
KC

Motion av Johan Österlund (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Minska antalet fullmäktigeledamöter.

Under beredning.

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0089 820
E

Motion av Lennart Andreasson (V); Upprustning
av friluftsområdet kring Kolbränningen.

Under beredning.

2015-01-15 § 2
Dnr 2015/KS0097 041
E

Motion av Christer Spets (SD), Tony Strandgård
(SD), Patric Silferklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andras Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut.

Under beredning

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0174 610
KU

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD); Betyg i årskurs 4 –
Borås bör delta i försöksverksamheten!

Under beredning.
På remiss.

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0208 370
E

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander
Andersson (C); Möjliggör markbaserad solkraft!

Under beredning.

2015-02-19 § 30
Dnr 2015/KS0209 108
KU

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka
våldsbejakande extremism!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0299 310
E

Motion av Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V); Bredda Borås matutbud.

Klart för godkännande.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0300 822
E

Motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S)
och Tommy Josefsson (V); Ljusrum till Borås
Stadsparksbad.

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0304 701
KU

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Handlinsplan mot
otrygghet!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0305 534
E

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation
– för snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0306 289
E

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Sanering av klotter
inom 24 timmar!

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2015 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0307 701
KU

Motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M)
och Urban Svenkvist (M); Trygghetsvandringar
2.0 – för ökad trygghet i närmiljön!

Under beredning.
På remiss.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivsverksamheten!

Under beredning.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0318 609
KU

Motion av Kerstin Hermansson (C); Mordenisera
upptagningsområdena för skolan!

Under beredning.
På remiss.

2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0319
E

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmersson (FP); Särredovisa verksamhet som
konkurrerar!

Under beredning.

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0362 611
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad.

KF november 2015.

2015-04-16 § 63
Dnr 2015/KS0363 230
SP

Motion av Tom Andersson (MP); Förenkla bygglov och slopa bygglovtaxan vid installation av
solenergianläggningar.

Under beredning
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-05-31--2015-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0420 700
KU

Motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Genomför en genomlysning av socialtjänsten.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0 421 700
KU

Motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Inför socialtjänsten
online.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0422 751
KU

Motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Stärk familjehemmen!

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0423 023
PF

Motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten!

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0453 609
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Entreprenörskap i för- och grundskolan.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0454 107
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); Pengar till
verksamhet, inte avgifter.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0455 754
E

Motion av Ida Legemark (V): Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0456 216
SP

Motion av Ida Legemark (V); Evenemagsfält i
Borås.

KF 2015-05-28 § 80
Dnr 2015/KS0457 105
KC

Motion av Fredrich Legemark (V); Kommunala
flaggdagar för de nationella minoriteterna.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0460 028
PF

Motion av Andreas Bäckman (SD); Undersök
möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0467 111
J

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att
sänka rösträttsåldern.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0490 312
SP

Motion av Anna Christensen (M); Borås som
cykelstad.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0497 009
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut - även för äldre!

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0498 531
SP

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik pendling och arbetsresor.

KF 2015-08-20 § 118
Dnr 2015/KS0497 009
KU

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut - även för äldre!

Behandling
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2015-05-31--2015-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

KF 2015-08-20 § 118
Dnr 2015/KS0553 409
SP

Motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V); Minska mängden plastpåsar i Borås.

KF 2015-08-20 § 118
Dnr 2015/KS0552 050
E

Motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och
Hanna Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid
upphandling.

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0609 611
KU

Motion av Anna Svalander (FP); Inför en spetsutbildning i matematik på en av Borås grundskolor.

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0610 020
PF

Motion av Ida Legemark (V); Pröva sex timmars
arbetsdag för högre kvalitet i äldreomsorgen!

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0612 512
E

Motion av Pirita Isegran (M); Ta fram ett lokalt
trafikhinder!

KF 2015-09-17 § 136
Dnr 2015/KS0618 619
KU

Motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn
Qvarnström (SD); Att införa en
skol/näring/föreningslivsdag samt implementera
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0621 722
KU

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom
hemtjänsten.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0651 253
M

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25
procent av fastighetsbeståndet.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0689 611
KU

Motion av Falco Güldenpfennig (KD) och Ingela
Hallgren (KD): Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0690 514
E

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela
Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD): Fri
parkering för ökad tillgänglighet.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0691 611
E

Motion av Anna Svalander (FP) om att frångå
kösystemet till de fristående skolorna i Borås så
att dessa också kan ta emot nyanlända elever.

KF 2015-10 15 § 156
Dnr 2015/KS0693 059
E

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som
bojkottar varor producerade på ockuperad mark
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vd: Ekonomistyrning
andläggare: Martin Jakobsson

STADRESS

1 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 123
Borgensavgifter för
borgensåtaganden 2015
Borgensavgifter
för nya
nya externa
externa borgensåta2015-11-03
Dnr:2015/KS0736 045S
ganden
2015
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid
utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att kommunen
inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. En förmånlig utlåning från kommunen till ett
företag eller organisation kan även vara ett otillåtet statsstöd, enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till externa parter, som kan anses verka i konkurrens, behöver därför marknadsprissättas. Avgiftens storlek ska omprövas vid varje låneomsättning, eftersom avgiften ska
avspegla en marknadsmässighet.
Till följd av ovanstående beslutade Kommunfullmäktige den 15 januari 2015 om borgensavgifter från och med maj 2015 på befintliga externa borgensåtaganden för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka, Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid
samt Stiftelsen Svensk Blå Stjärnans djursjukhus.
Under hösten 2015 har Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt två lån
vilka inryms i Borås Stads ursprungliga borgensåtagande. Borgensavgift behöver fastställas för
den omsatta delen (Borås Stad går i borgen för 80 % av den omsatta lånevolymen 22 300 607
kronor, d v s 17 840 485 kronor).
I enlighet med delegationsbeslut 30+36/2015 dnr 2015/KS0044 föreslås 0,53 % - enheter i
borgensavgift. För att bedöma det marknadsmässiga värdet av borgen har Skogslid ombetts ta
in två offerter på varje lån, en offert med kommunal borgen, och en offert utan. Offerterna
visar en prisdifferens på 0,53 % - enheter, vilket kan anses utgöra en marknadsmässig borgensavgift.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borgensavgift med 0,53 % - enheter påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid för
borgensåtaganden hänförliga till omsatta lån på 13 100 607 kronor och 9 200 000 kronor.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Dnr 2015/KS0707

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Evelina Pirs
Kommunfullmäktige

Nr 124
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
Taxor för
2015-11-05
Dnr:SÄRF:s
2015/KS0707 myndighetsutövning
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring
SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2016 med cirka 3 % med hänsyn till förbundets ökade kostnader för genomförandet av dessa tjänster. Aktuella
taxor för SÄRF är:
• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
• Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
• Hantering av tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå ändring av de av direktionen
tidigare beslutade taxorna, och föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
SÄRF:s förslag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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BESÖKSADRESS
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Kvalitet och utveckling
isette Elander
Kommunfullmäktige

Nr 125
Rapportering av
av ej
ej verkställda
verkställda gynnande
Rapportering
gynnande bibiståndsbeslut
ståndsbeslut
SoL och
t.o.m. den 30
enligt
SoL ochenligt
LSS t.o.m.
denLSS
30 september
2015
september
2015
2015-11-09
Dnr: 2015/KS0357 739
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.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken
typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras
som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
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.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2015
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Stadsdelsnämnd Väster
Äldreomsorgen
IFO Barn och familj

x
x

Kontaktfamilj

244

M

x

”

225

M

x

”

216

M

x

”

212

K

x

”

212

M

x

”

186

M

x

”

104

M

x

Kontaktperson

240

M

x

”

208

K

x

”

195

M

x

”

186

M

x

”

125

M

x

”

102

M

x

”

99

M

x

”

98

M

x

Permanent bostad

621

M

x

”

254

M

x

”

251

M

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2015
Nämnd

IFO Barn och familj

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

x

Permanent bostad

222

M

x

”

121

K

x

”

111

M

x

”

113

M

x

Trygghetslarm

128

K

x

”

101

K

x

Kontaktperson

411

M

x

”

410

M

x

”

371

M

x

”

350

M

x

”

350

M

x

”

238

M

x

”

233

M

x

”

182

K

x

”

129

M

x

”

125

M

x

Kontaktfamilj

380

K

x

”

380

K

x

Kontaktfamilj

252

M

x

”

246

M

x

”

229

M

x

”

208

K

x

Öppenvård

184

K

x

”

181

K

x

”

181

M

x

”

178

K
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2015
Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Typ av insats

x

Öppenvård

153

M

x

”

147

M

x

”

147

M

x

”

96

M

x

”

96

M

x

”

96

M

x

”

96

M

x

”

93

K

x

Permanent bostad

x

”

x

”

x

Kontaktfamilj

250

K

x

”

378

M

x

Öppenvård

96

K

x

Bostad med särskild
service

296

M

x

”

296

K

x

”

663

M

x

Kontaktperson

258

K

x

”

273

K

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

IFO Barn och familj

Sociala omsorgsnämnden

Arbetslivsnämnden
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Analys
Stadsdelövergripande
IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per
månad. Inom området öppenvård dominerar två typer av insatser, kontaktfamilj/person och olika former av öppenvårdsinsatser via interna eller externa
leverantörer. Utöver öppenvårdsinsatser förekommer beslut om placeringar på hem
för vård eller boende eller i familjehem. I hem för vård eller boende inkluderas även
Ungdomsboenden.
För aktuell period är det 46 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte verkställts
inom tre månader, varav 13 beslut avser öppenvårdsinsats via Dialogcentrum, 15
beslut om tillsättande av kontaktperson och 18 beslut om kontaktfamilj
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång till men verkställighet
kan inte alltid uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att relation och personkemin dem emellan ska fungera fullgott. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda
handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem.
Rekryteringsvägar kan vara via annonsering i olika media, kontaktpersoner som
rekommenderar etc en bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller
företagsbesök, via sociala media m m. Förvaltningens kommunikatör medverkar
och skapar ett attraktivt informations- och annonserings material.
Inom äldreomsorgen finns 12 beslut som faller utanför aktuell tidsgräns.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 september femton ej verkställda
gynnande beslut, sju beslut gällde kontaktfamilj och åtta gällande kontaktperson.
Tre av de ej verkställda besluten gäller barn/unga där beslutet tidigare har varit
verkställt, men där det skett avbrott under beslutsperioden. Avbrotten kan i allmänhet
antingen bero på att uppdragstagaren avsäger sig fortsatt uppdrag eller att barnet/den
unge inte trivs ihop med kontaktfamiljen/personen.
Flera av de barn och ungdomar som beviljas bistånd i form av kontaktfamilj/person
har omfattande problematik, vilket ställer stora krav på uppdragstagarna och detta gör
det mer svårt att rekrytera uppdragstagare.
Under 2015 har fler öppenvårdsinsatser, bl. a. i form av Dialogcentrum, beviljats än
tidigare. Detta har medfört att det under en tid varit kö dit och flera beslut
rapporterades föregående kvartal som ej verkställda. Dessa beslut är nu verkställda
och det är i dagsläget ingen kö till Dialogcentrum.
Av de 15 barnen/ungdomarna som väntar på att få sitt beslut verkställt har fem av
dem någon annan form av insats pågående, vanligtvis bistånd genom Dialogcentrum.
Fem barn/unga, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj,
kontaktperson eller Dialogcentrum, har under det senaste kvartalet fått beslutet
verkställt. Fyra familjer som väntat mer än tre månader på att få beslutet verkställt har
det senaste kvartalet återtagit sin ansökan.
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Stadsdelsnämnden Öster
Barn och familj hade den 30 september hade 28 gynnande beslut som ej verkställts
inom tre månader.
10 ärenden gäller ansökan om kontaktperson och där har två beslut verkställts under
perioden och ett ärende har avslutats utan att verkställas då ansökan har återtagits. I
fyra ärenden finns utsedda kontaktpersoner och processen pågår för uppstart. I ett
ärende har sökanden önskemål om en särskild kontaktperson och arbete pågår för att
undersöka personens lämplighet för uppdraget. I övriga två ärenden fortgår arbetet
med att rekrytera lämpliga kontaktpersoner.
Sex ärenden gäller kontaktfamilj och där har tre beslut verkställts under perioden. I
två ärenden har en matchad kontaktfamilj erbjudits men sökandena har tackat nej och
vill vänta på annat erbjudande. I det återstående ärendet finns en annan välfungerande
öppenvårdsinsats och träff är inbokad med sökanden för att se om behovet av
kontaktfamilj fortfarande kvarstår.
Av de 12 ärenden som gäller öppenvård i form av samtalsstöd så har fyra gamla
beslut verkställts under perioden, en ansökan har återtagits och övriga kommer att
verkställas inom kort. Dialogcentrum, som anlitas för samtalsstöd, har haft kö under
en lång period.
Äldreomsorgen hade den 30 september nio gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader. Sju av dessa gäller ansökan om permanent bostad och där har fyra
verkställts under perioden men då dessa haft särskilda önskemål har 3-månadersregeln
inte kunnat hållas. De tre andra har fått erbjudanden som de tackat nej till av olika
anledningar men vill ändå stå kvar med sina ansökningar. Två beslut gäller
trygghetslarm där den ena sökanden fått erbjudande men tackat nej tillsvidare och den
andra sökanden fått det verkställt under perioden.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj hade 30 september tre gynnande beslut som inte är verkställda inom
tre månader. Två beslut rör tillsättande av kontaktfamilj och i båda fallen saknas
lämpliga uppdragstagare. I ett ärende saknas ledig plats hos Dialogcentrum.
Äldreomsorgen har tre ej verkställda beslut och samtliga gäller vård och
omsorgsboende. Två av dessa vill endast till Agamemnon och en vill till somatiskt
boende trots en demensdiagnos.
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen/Socialpsykiatri
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid september månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut om bostad med
särskild service. Två personer har tackat nej till plats på kommunens boende men
accepterat plats hos extern utförare. Beslut i form av korttidsplats verkställs tills beslut
om bostad med särskild service kan verkställas.
Den tredje personen har tackat nej till erbjudande om placering på extern plats ett
flertal gånger i avvaktan på ledig plats i kommunens regi. Personen har nu tackat ja till
en plats i kommunens regi, där renovering är påbörjad.
Funktionshinderverksamheten

B 1240

Kontaktperson enligt SoL
Två beslut har rapporterats som ej verkställda. En person har tackat nej till ett
erbjudande och är nu osäker på om hon vill ha insatsen. Skälet till att det andra
beslutet inte verkställts är att lämplig kontaktperson saknas.

2015-11-30
Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Bilaga
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Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt LSS t.o.m. 30 september 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2015
Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

x

Kontaktperson

852

M

x

”

153

M

x

”

128

K

x

”

791

M

x

”

395

M

x

”

214

M

x

”

1702

M

x

”

132

K

x

”

140

M

x

”

181

M

x

”

153

K

x

”

92

K

x

”

135

M

x

”

304

M

x

”

112

M

x

”

104

M

x

Ledsagarservice

171

M

x

Korttidsvistelse

231

M

x

”

153

M

x

”

394

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 september 2015
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej
verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden
forts.

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

x

Korttidsvistelse

223

K

x

”

132

K

x

Daglig verksamhet

670

M

x

”

153

K

x

”

680

M

x

”

145

M

x

”

118

M

x

”

114

M

x

Bostad med särskild
service för vuxna

499

M

x

”

304

K

x

”

355

M

x

”

350

K

x

”

324

M

x

”

349

M

x

”

300

K

x

”

203

M

x

”

168

M

x

”

160

K

x

”

300

M

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
Vid september månads utgång rapporterades 16 beslut som ej verkställda. Av dessa
rapporterades 10 beslut för första gången, fem av besluten har fått avbrott i
verkställigheten under andra kvartalet 2015. Det har ännu inte varit möjligt att hitta
lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
Tre personer har tackat nej till erbjudande. Ett beslut ska omprövas.
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För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som
kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en
kontaktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Ledsagarservice enligt LSS
Ett beslut har rapporterats. Beslutet har fått avbrott i verkställigheten under andra
kvartalet 2015. Insatsen är delvis verkställd.
Korttidsvistelse enligt LSS
Fem beslut rapporterades som ej verkställda. Två av besluten rapporterades för första
gången. Skäl till att besluten ännu ej verkställts är resursbrist, t.ex. saknar ledig bostad.
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid september månads utgång rapporterades 6 beslut som ej verkställda. Fyra av
besluten rapporterades för första gången, varav ett verkställs i oktober.
För en deltagare har försök med studiebesök på arbetsplats gjorts, men deltagaren har
inte kommit p.g.a. sjukdom. Insatsen kommer eventuellt att avslutas. Ett beslut kan
inte verkställas p.g.a. att deltagaren är sjuk. För en deltagare letas vaktmästeriarbeten.
Inget arbete som kan matcha de behov och de hinder som uppgetts har hittats än.
För två av deltagarna kommer behovet av insats eventuellt inte att kvarstå, då en
uppger att hen ska börja på Komvux och en vill fortsätta att gå på folkhögskola.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
11 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS. Tre av besluten
rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
En person har erbjudits boende, svar inväntas. Tre personer har tackat nej till
erbjudande, varav en person erbjudits fyra olika LSS-boenden. En person har under
några månader provat att bo på ett boende, det passade inte hen som valt att flytta
från sin bostad. Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit
lediga inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas
behov utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.
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2015-11-16

Dnr 2015/KS0634 007

Handläggare: Carl Morberg
Kommunfullmäktige

Nr 126
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens
uppsiktsplikt över
över KomKommunfullmunfullmäktiges
som
intei budget
ingår i
mäktiges
uppdraguppdrag
som inte
ingår
2015-11-09
budget Dnr. 2015/KS0634 007
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium
som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.
I bilagan till detta ärende finns en rapport om de uppdrag som har skapats på detta
sätt under perioden 2015-01-15 – 2015-10-15.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
Perioden 2015-01-15 – 2015-10-15
Ärende

Uppdrag

Status

Kommen

§Ärende
5 2014/KS0273 739 Rapportering
av
Sociala omsorgsnämnden
uppdras att utreda
Avslutat
Uppdrag
Status
Kommentar
ej verkställda gynnande biståndsbeslut
vilka åtgärder som krävs för att vända trenden
enligt
SoL och LSS739
den 30 september
med allt fleruppdras
beslut somAvslutat
ej verkställs samtÅtgärdförslag
att
§ 5 2014/KS0273
Sociala omsorgsnämnden
har inkommit
2014
återkomma
till Kommunstyrelsen med åtgärdsRapportering av ej verkställatt utreda vilka
åtgärder som
till Kommunstyrelsen enligt
förslagtrenden
senast den
da gynnande biståndsbeslut
krävs för att vända
med31 mars 2015.
aviserad tidsperiod.
enligt SoL och LSS den 30
september 2014

allt fler beslut som ej verkställs
samt att återkomma till Kom§ 6 2014/KS0076 101 Redovisning
från med
Kommunstyrelsen
munstyrelsen
åtgärdsförslag uppdras att vidta åtgärder
Kommunstyrelsen av inneliggande
o 31 för
att2015.
besvara framtida motioner inom ett år.
senastt den
mars

Avslutat

m maj månad 2014 avgivna motioner
§ 6 2014/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t
om maj månad 2014 avgivna
motioner

Kommunstyrelsen uppdras även att vidta åtgärder
för attatt
besvara såAvslutat
många som möjligt
av
Behandlat
av KommunstyKommunstyrelsen
uppdras
t.o.m. maj månad 2014 avgivna
relsen den 31augusti 2015
vidta åtgärderinneliggande
för att besvara
motioner
ett år.
framtida motioner
inominom
ett år.
Dnr 2015/KS0489

(Initiativärende; Effektiviserad beredning av motioner

Kommunstyrelsen uppdras även
att vidta åtgärder för att besvara
så många som möjligt av inneliggande t.o.m. maj månad 2014
avgivna motioner inom ett år.

§ 11 2012/KS0604 021
Åtgärder för att förebygga
oegentligheter, korruption och
ekonomisk brottslighet vid
upphandling

Kommunstyrelsen ges uppdraget
att utreda förutsättningarna för
inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall
av oegentligheter och korruption,
samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.

Pågår

§ 14 2014/KS0805 104
Utbetalning av partistöd

Kommunstyrelsen får i uppdrag
Avslutat
att under februari månad 2015
utbetala det partistöd som
fastställts i Budget 2015.
Utbetalningen är en förskottsbetalning. Någon reducering av
de belopp som skall utbetalas skall
inte ske för 2015.

Ärende på väg upp till
Kommunstyrelsen.

Partistödet utbetalat under
februari 2015
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Ärende

Uppdrag

§ 19 2011/KS0709 020 Svar
på motion av Sara
Degerman-Carlsson (KD);
Borås Stad – en arbetsgivare
som tar ansvar

Arbetslivsnämnden får i uppdrag Avslutat
att utreda förutsättningarna för
ett systematiskt strukturerat
arbete med målsättning att öka
anställning av personer med
funktionshinder i hela Borås Stad.
Utredningen ska prioritera unga
med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder, då denna
grupp har mest att vinna på ett
minskat utanförskap.

§ 20 2013/KS0185 270 Svar
på motion av Bengt Wahlgren
(FP); Låga hyror motverkar
bostadssegregationen

Kommunfullmäktige uppdrar åt
Samhällsbyggnadsnämnden
att administrera ett forskningsprojekt enligt tankarna i denna
skrivelse.

§ 22 2014/KS0108 738 Svar
på motion av Patric Cerny
(FP); Broddar till ålderspensionärer!
För ökad trygghet under
vinter-halvåret

Fritid- och folkhälsonämnden får Pågår
i uppdrag att erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis broddar
att gälla från senast den 1 januari
2016.
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Status

Pågår

Kommentar
Arbetslivsnämnden har som
uppdrag, att arbeta för att
personer med funktionsnedsättning skall beredas
möjlighet till ett arbete
inom Borås stad, nämnden
har redan en prioritet på
ungdomar, så motionen ligger helt i linje med Arbetslivsnämndens uppdrag och
ambition.
Samhällsbyggnadsnämnden
fick 2015-01-15 i uppdrag
av Kommunfullmäktige att
administrera ett forskningsprojekt med målet att producera hyreslägenheter av
modern och rimlig standard
till ett lågt pris. Samhällsbyggnadsnämnden arbetar för
närvarande med att ta fram
lämpliga arbetsformer för
projektets genomförande.
Samhällsbyggnadsnämnden
har tidigare bedrivit ett
forskningsprojekt (Innovationsplattform Norrby)
i syfte att ta fram modeller
för hållbar stadsutveckling.
För att så effektivt
som möjligt kunna slutföra
vårt nya uppdrag enligt
motionens intentioner så ses
möjligheterna att använda
sig av redan upparbetade
kanaler och metoder därför
över
Upphandling pågår.
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Ärende

Uppdrag

§ 23 2014/KS0313 730 Svar Uppdra åt Kommunstyrelsen att
på motion av Annette Carlson utreda äldreomsorgen i enlighet
(M); Inventering av äldreom- med motionens intentioner.
sorgen

Status

Kommentar

Avslutat

”Ett gott liv var dag” beslutades av Kommunstyrelsen 16 juni 2014.
Genomgången ska löpa
parallellt med pågående
arbete i verksamheterna.
Projektet startades i juni
2014 och ett år senare – i
juni 2015 – avslutades. 47
förbättringsförslag har presenterats i dels en politisk
handlingsplan samt en verkställighetsplan. Uppföljning
jan och juni 2016.

§ 26 2014/KS0328 773 Svar
på motion av Mattias Karlsson
(M) och Annette Carlson (M);
Livräddning via SMS

Uppdra åt Kommunstyrelsen
Avvaktande
att undersöka möjligheterna att ansluta till och införa
SMS-livräddare i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner.

§ 61 2014/KS0523 824
Svar på motion av Sven-Erik
Håkansson (C) och Alexander
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters
stationsområde

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.

§ 74 2013/KS0356 023 Svar
på motion av Joakim Malmberg (FP); Inför studentmedarbetarsystem i Borås!

Borås Stad inför studentmedarbe- Avslutat
tarsystem enligt vad som beskrivits
i motionen.

Förhandlingsdelegationen
har antagit kollektivavtal för
studentmedarbetare

§ 75 2013/KS0730 618
Svar på motion av Annette
Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén
(M); Praktik på gymnasiets
alla Program

Ge Utbildningsnämnden i
uppdrag att införa en veckas
obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen.

En utredning i ärendet har
expedierats till Kommunstyrelsens diarium 2015-0924, “Utbildningsnämndens
uppdrag i Borås Stads
budget 2015 - Utreda hur
och om möjligt införa en
veckas praktik även på de
högskoleförberedande programmen”.

Pågår

Avslutat

Kollar fortlöpande med
Västra Götalandsregionen.

Utredning pågår.
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Ärende

Uppdrag

§ 76 2014/KS0381 612 Svar
på motion av Maria Lindgren
(M), Björn Bergqvist (M) och
Annette Carlson (M); Ge alla
gymnasieelever kunskapen och
chansen att prova på att starta
eget

Skolledningen på respektive skola Pågår
ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har
det som ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta och driva
UFföretag. Samtliga Borås Stads
gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UFföretagande.
Personalredovisningen ska utgöra Pågår
grund för analys, uppföljning och
åtgärder. Uppmana nämnder att
ägna särskild uppmärksamhet åt
de utmaningar som redovisas.
Kommunstyrelsen ansvarar för
återrapportering av hur nämnder
uppmärksammat de utmaningar
som redovisas. Återrapportering
sker hösten 2016.

§ 87 2014/KS0843 020
Personalekonomisk redovisning för 2014

§ 94 2014/KS0534 618 Svar
på motion av Per Carlsson
(S) och Sofia Bohlin (S);
APL-platser

Borås Stad och dess kommunala
bolag skall erbjuda elever från
yrkesförberedande gymnasieprogram APL platser.

Status

Kommentar
Arbetet pågår med att se
över studieplaner. Alla förvaltningens gymnasieskolor
har möjlighet att starta
och driva UF-företag exkl.
introduktionsprogrammet.

Brev till förvaltningarna
inom kort som påminnelse
att uppmärksamma utmaningarna.

Pågår

Ansvariga för att arbeta med
frågan har utsetts. Kartläggning av behov pågår, varefter erforderliga kontakt tas.

Pågår

Utredningen pågår och
beräknas klar till angiven
tidpunkt.

Dialog skall föras mellan stadens
förvaltningar, bolag och skolledningarna på de kommunala
gymnasieskolorna inför varje
läsår, för att på så vis säkerställa
att gymnasieskolornas behov att
APL- platser tillgodoses.
Utbildningsnämnden skall i sin
ordinarie verksamhet löpande
initiera en dialog mellan stadens
förvaltningar och bolag och de
kommunala gymnasieskolorna för
att säkerställa att gymnasieskolans
behov av APL-platser tillgodoses.
§ 116 2014/KS0592 739 Svar
på motion av Bengt Wahlgren
(FP) och Patric Cerny (FP);
Stöd till unga dementa ute i
samhället och deras anhöriga

B 1248

Sociala omsorgsnämnden får i
uppdrag att utreda behovet av
ytterligare stöd till unga dementa
samt föreslå åtgärder för stöd till
dem och deras anhöriga. Uppdraget ska vara genomfört senast den
30 november 2015.
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Ärende

Uppdrag

Status

Kommentar

§ 132 2014/KS0524 001 Svar
på motion av Annette Carlson
(M); Avskaffa stadsdelsnämnderna

Uppdra åt Kommunstyrelsen att
Pågår
initiera ett arbete med att ta fram
en ny organisation utan stadsdelsnämnder.

Se organisationsöversynen

§ 152 2014/KS0364 514 Svar
på motion av Monica Johansson (C); Fri parkering för och
utökade möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan

Uppdra åt Borås kommuns
Pågår
Parkerings AB, genom Borås Stadshus AB, att införa fri parkering
för och utökade möjligheter till
laddning av elbilar i enlighet med
den omfattning som anges och i
övrigt i enlighet med motionens
intentioner.

Uppdraget kommer att
vara genomfört och avslutat
under kvartal 1, 2016

§ 153 2014/KS0528 317
Svar på motion av Monica
Hermansson Friedman (M);
Solcellsbelys mera

Uppdrag åt berörda nämnder och Pågår
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.

LFF har testprojekt och
planerar för fler och större
2016 och 2017
• Dammsvedjan SoL
Boende
• 2 förskolor 2016
• Stadsparksbadet.
• Parkeringsbolaget planerar för parkeringen på
Vulcanus 2016.
• AB Bostäder har två
som anses lönsamma.
• Viskaforshem har ett
projekt som utvärderas.
Sensorstyrda belysningar ingår som krav LFF´s
standarder, till byggentreprenörerna för nybyggda
projekt.
Vissa verksamheter tycker
inte att detta fungerar bra
(förskolor).
LFF påpekar att det är
energibesparing att använda
sensorstyrd belysning så
detta ökar hela tiden, även i
de objekt som de förvaltar
och då byter de ut system
löpande vid renoveringsbehov.
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Ärende

Uppdrag

Status

Kommentar

§ 154 2015/KS0361 005 Svar
på motion av Leif Häggblom
(SD); Digitalisering av löneunderlag

I första hand undersöka
möjligheterna till att ge förtroendevalda en direkt-inloggning till
Borås Stads lönesystem. Där man
personligen med lösenord fyller i
sina kriterier till löneunderlag.

Pågår

Kravspecifikation behöver
tas fram och lämnas till
leverantören av personal-/
lönesystemet.

Om nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för kostsam
lösning. I andra hand undersöka
möjligheterna att via en enklare
app få möjlighet att rapportera in
löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i sina
kriterier till löneunderlag.
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Kommunfullmäktige

Nr 127
Kommunfullmäktiges
sammanträdesdagar 2016
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar
2015-11-05
Dnr. 2015/KS0676 006
2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2016:
28 januari, 25 februari (allmänhetens frågestund), 17 mars, 28 april (årsredovisning), 26 maj
(allmänhetens frågestund), 16 juni, 18 augusti, 29 september (allmänhetens frågestund), 20 oktober,
23 (onsdag) och 24 november (budget) samt 21 december (onsdag) allmänhetens frågestund.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 28 april med början
kl 13.00, den 25 februari, 26 maj, 29 september och den 21 december (onsdag) kl 17.00, den 23
och 24 november kl 09.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige
beslutat om.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Kommunfullmäktige

Nr 128
Svar
påmotion
motion
Annette
Carlson
(M), Morgan HjalSvar på
avav
Annette
Carlson
(M), Morgan
Hjalmarsson
(FP),
Kerstin
Hermansson (C) och
marsson
(FP),
Kerstin
Hermansson
och Sara DegerSara Degerman-Carlsson
(KD);
”Bra Kompis
man-Carlsson
(KD); ”Bra
Kompis
riktat även till äldre
riktat även
elevervärdegrundsarbete!”
- för ett starkare
elever
- förtill
ettäldre
starkare
värdegrundsarbete!”
2015-10-20
Dnr. 2011/KS0299

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman- Carlsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2011-03-29 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att Bra Kompis arbetet riktat till äldre elever återupptas
- att en styrgrupp bildas för Bra Kompis- arbetet och får i uppdrag att presentera en
utbildningsplan
- att Borås Stads ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden och
Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden tillstyrker
motionen. Ungdomsrådet tillstyrker motionen med tillägg att arbetet inte skall se
ut som tidigare utan nya modeller ska tas fram samt att Ungdomsrådet önskar
ingå i styrgruppen för arbetet.
För sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga. Remissvar i helhet finns
tillgängliga på Stadskansliet, Kvalitet och utveckling.
I nämndernas svar framgår tydligt att värdegrundsarbetet mot de äldre eleverna
bör återupptas och stärkas. Utifrån nämndernas svar kan antas att med äldre
elever avses elever i grundskolans år 7-9 samt gymnasieelever. Det är viktigt att
hitta modeller för arbetet som ökar spridningen för värdegrundsarbetet till alla
barn och elever. I nämndernas svar framhålls vikten av samverkan mellan olika
aktörer för att säkra ett bra värdegrundsarbete.
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Kvalitet och utveckling
: Eva-Maria Sandin tfn 35 82 02

2015-10-26

2011/KS0299
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Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i Borås
Stad. En naturlig arena för värdegrundsarbetet är skolan, där kan alla barn och
ungdomar kan nås. Kommunstyrelsen menar vidare att resorna till Auschwitz är
ett etablerat arbetssätt för värdegrundsarbete och att dessa därför ska
återupprättas. För att säkra en bättre spridning av upplevelserna och den
kunskap eleverna får med sig ifrån resorna till Auschwitz, krävs det att skolorna
genomför utbildningsinsatser efter resornas genomförande.
I budgeten för 2016 föreslås att 500 000 kronor avsätts för att utveckla
värdegrundsarbetet riktat till äldre elever. En del i arbetet är att genomföra
resorna till Auschwitz. När det gäller resorna till Auschwitz förutsätter
Kommunstyrelsen att villkoren för medföljande personal utgår ifrån gällande
avtal.
Stadsdelsnämnden Norr får, utifrån sitt kommungemensamma skoluppdrag,
ansvar för att organisera och följa upp värdegrundsarbetet och resorna i
samverkan med berörda nämnder och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Bra Kompis riktat även till äldre elever - för ett starkare värdegrundsarbete!
I Borås Stad bedrivs ett Bra Kompis-arbete. Tidigare innehöll värdegrundsarbetet även en del som
riktade sig till äldre elever. Arbetet utgick från Förintelsen, nazistisk och nynazistisk människosyn etc.
Dessa utgångspunkter och att överblicka tidsdimensionerna – det förflutna, nuet och framtiden –
skapade insikt i nazismens gärningar och senare händelser i historien. Vi tänker bl a på folkmord i forna
Sovjetunionen, Kambodja och i f d Jugoslavien.
Arbetet innehöll värderingsövningar och diskussioner. Bland annat diskuterades offerrollen,
förövarperspektivet och åskådarrollen. Syftet med dessa diskussioner var att visa att det inte alltid är lätt
att ta ställning och göra kopplingar till dagens problem. Målet för hela arbetet var självklart att
motverka främlingsfientlighet och rasism.
Tanken var att eleverna sedan blev en resurs på gymnasiet, en sorts ambassadörer för mänskliga
rättigheter. Denna resurs skulle öka ju fler årskullar som började på gymnasiet.
I slutet av förra året publicerade Forum för Levande Historia sin attitydundersökning "Den
mångtydiga intoleransen". I undersökningen deltog 4 674 elever från 154 gymnasieskolor.
Resultaten var skrämmande. Cirka en femtedel av eleverna har en negativ attityd till judar,
muslimer, invandrare och homosexuella. Inställningen gentemot homosexuella har förbättrats sedan
den senaste undersökningen, medan attityder mot judar har försämrats.
Den undersökningen understryker att det är hög tid för Borås att återuppta Bra Kompis-arbetet riktat
till äldre elever. Självklart behöver det inte vara exakt som förut, även om konceptet var väl
utarbetat och visade sig fungera.
Vi yrkar
•
•
•

att Bra Kompis-arbetet riktat till äldre elever återupptas
att en styrgrupp bildas för Bra Kompis-arbetet och får i uppdrag att presentera en
utbildningsplan
att Borås Stads ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen.

Borås 2011-03-29
Annette Carlson (M)

Morgan Hjalmarsson (FP)

Kerstin Hermansson (C)

Sara Degerman Carlsson (KD)
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Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning

(Nämndernas yttrande i helhet finns tillgängligt på Stadskansliet, Kvalitet och
utveckling)
Stadsdelsnämnden Norr
SDN Norr anser att alla insatser som motverkar främlingsfientlighet och rasism är
positiva och men att det är viktigt att arbetet sker i samverkan med andra aktörer.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster delar motionärens uppfattning om att
värdegrundsarbetet med de äldre eleverna måste stärkas. För att uppnå
målet att motverka främlingsfientlighet är det viktigt att säkra en bättre
spridning av de upplevelser och den information piloterna får med sig, om
resorna till Auschwitz ska återupptas.
Stadsdelsnämnden Öster
Sedan flera år tillbaka bedriver Borås Stad värdegrundsarbetet Bra Kompis inom
grundskolan. Att föra detta vidare till äldre elever ser motionärerna som viktigt i ett
långsiktigt värdegrundsarbete. Att införa en styrgrupp samt att ungdomsrådet i
Borås är med blir garant för fortsatt arbete.
Utbildningsnämnden
För Utbildningsnämnden är det självklart att alla elever har rätt till goda kunskaper
och en god utbildning. Alla elever ska lyckas i skolan, oavsett bakgrund. Detta är
skolans viktigaste värdegrundsuppdrag.
I Borås Stad bedrivs ett värdegrundsarbete benämnd Bra Kompis. Tidigare riktade
sig arbetet även mot äldre elever. Enligt förslaget ska denna målgrupp åter
omfattas av värdegrundsarbetet. Motionärerna föreslår också att en särskild
styrgrupp för Bra kompis-arbetet ska bildas och få i uppdrag att ta fram en plan
samt att Borås Stads ungdomsråd inbjuds att delta i planeringen.
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget att Bra kompis-arbetet återupptas när det
gäller målgruppen äldre elever. Nämnden kommer att tillsätta en grupp som ska ta
fram en plan för värdegrundsarbetet inom nämndens verksamhetsområde.
Ungdomsrådet kommer att inbjuds att delta i detta arbete.
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Ungdomsrådet
Runtom i Borås Stad bedrivs värdegrundsarbete på olika sätt, en av modellerna
som används i värdegrundsarbetet är Bra Kompis. I motionen föreslås att Bra
Kompis arbetet återupptas för de äldre eleverna, att en styrgrupp bildas för Bra
Kompis arbetet och får i uppdrag att presentera en utbildningsplan samt att Borås
Stads Ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen.
Ungdomsrådet anser det viktigt att barn och ungas tankar tas tillvara i beslut som
rör deras liv, inte bara för barn och unga är framtiden utan för att barn och unga är
experter på nutiden.
Ungdomsrådet är medvetna om att det pågår värdegrundsarbete runt om i
kommunen men saknar ett centralt dokument som kan vara vägledande och
stödjande för nämnderna i deras arbete. Ungdomsrådet anser att ett sådant
dokument bör beskriva ” vad ” värdegrundsarbetet i Borås Stad skall inbegripa, på
vilket sätt arbetet utformas, dvs. ” hur ” bör lämnas åt nämnderna att besluta. Det
bör vara upp till enskilda skolor/fritidsgårdar att besluta hur de vill arbeta för att
nå uppsatta mål.
Ungdomsrådet tillstyrker förslaget med tillägget att arbetet inte skall se ut som
tidigare utan att nya modeller skall tas fram samt att Ungdomsrådet önskar ingå i
styrgruppen för arbetet, inte enbart planeringen.
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Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Nr 129
Svarpåpåmotion
motionavavAnne-Marie
Anne-MarieEkström
Ekström(FP),
(FP),Anna
Svar
Anna Christensen
(M), Sven-Erik
Håkansson
Christensen
(M), Sven-Erik
Håkansson
(C) och Hans
(C)
och
Hans
Gustavsson
(KD);
Ett
enat
Gustavsson (KD); Ett enat Hässleholmen Hässleholmen
2015-10-12
Dnr. 2012/KS0339
Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD) har motionerat om att uppdra åt Tekniska nämnden att
 Se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen
 Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i detta arbete.
Motionärerna skriver att vägen används som genomfartsled till Brämhult, att vägen
delar området Hässleholmen i två delar med skolor/förskolor på båda sidor och affärscentrum Hässle torg på ena sidan vägen. Motionärerna hänvisar till en undersökning där de boende upplever att gatan utgör en barriär mellan kvarteren och att trafikanterna inte respekterar hastighetsbegränsningen. Det finns ett antal gångtunnlar och
en förhöjning i gatan vid Hässle torg. Dessvärre finns det många som inte använder
tunnlar då man kanske tycker att det är obehagligt eller av ren bekvämlighet och istället tex går rakt över gatan eller utmed gatan som saknar trottoarer för att komma till
busshållplats vid Fjärdingskolan. Ingen särskild hastighetsbegränsning gäller utanför
skolorna. Motionärerna menar att det är ett under att ingen olycka inträffat hittills.
Hela trafiksituationen behöver ses över för att minska genomfartstrafiken och bidra
till att Hässleholmen blir ett enat område.
Motionen har 2012 varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämnd
Öster och Tekniska nämnden. Mycket har genomförts kring att tex minska olycksrisker, men mer kan göras.
Tekniska nämnden föreslog att Samhällsbyggnadsnämnden skulle få i uppdrag att
tillsammans med Tekniska nämnden se över hela trafiksituationen på Hässleholmen.
Nämnden informerade också om åtgärder som är gjorda bl.a. hastighetssänkning,
förhöjt övergångsställe, nya busshållplatser, ändrat utformning av parkering, ny inoch utfart, anlagt ny gång- och cykelväg, skärmat gångytor mot körytor, beskärning av
buskar, belysning, vägvisning, klottersanering och separering av trafikantgrupperna
gående och cyklande genom tunnlar. Att förändra Åsvägens funktion så radikalt som
motionärerna föreslår kräver en översyn av trafiknätet inom ett större område av de
östra stadsdelarna. Går det att förändra funktionen på Åsvägen och finna alternativa
vägar för den trafik som Åsvägen idag rimligen ska bära? Ansvaret för en sådan studie
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menar Tekniska nämnden vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvaret
för den övergripande trafikplaneringen i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden vill tillstyrka motionen med tillägget att Samhällsbyggnadsförvaltningen bör vara med i arbetet med att se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen. Nämnden menar att det inte räcker med genomförandeåtgärder när det gäller att komma till rätta med trafikproblemen kring Åsvägen i Hässleholmen, utan att problemet kring att minska de barriäreffekter som idag upplevs
och förbättra trafiksituationen måste utredas på ett övergripande plan.
Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker motionen och ser positivt på att det görs en översyn
av trafiksituationen gällande Åsvägen på Hässleholmen. Vägen delar området och
skolor, förskolor och boenden finns på båda sidor om vägen. Trafiken är intensiv och
hastigheten upplevs som hög. Utmed vägen finns gångtunnlar och ett övergångsställe
vid torget som inte alltid används utan människor väljer andra ställen att korsa den
starkt trafikerade vägen. För att besöka torget, skolor och förskolor måste boende ta
sig genom gångtunnlar eller via upphöjda övergångsstället mitt för torget. Gångtunnlarna upplevs av många otrygga vissa tider på dygnet. Människor är ibland bekväma
och tänker inte på riskerna utan väljer kortaste vägen till sitt mål, tex utmed vägen till
busshållplatserna trots avsaknad av trottoarer. Nämnden ser det av stor vikt att en
översyn görs av trafiksituationen på Åsvägen och att boenden på Hässleholmen får
vara delaktiga i arbetet kring trafiksituationen.
Efter remissrundan har en omorganisation genomförts mellan nämndernas ansvarsområden, vilket innebär att Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande trafikplanering och Tekniska nämnden har ansvaret för mer detaljerad trafikplanering.
Svaret på motionen bör ses i kombination med svar på en annan motion: Utveckling
av Hässleholmen 2010/KS0204, från Kjell Classon (S).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra åt Tekniska nämnden att i samarbete med Kommunstyrelsen utreda trafiksituationen kring Åsvägen i Hässleholmen. De boende och verksamma i stadsdelen ska ges möjlighet
att delta i arbetet.
Motionen bifalles.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Ett enat Hässleholmen
Åsvägen går från Hultamotet vid Rv40 och genom Hässleholmen till Smörhulegatan. Vägen
används som genomfartsled till Brämhult av många trafikanter och hastigheten är begränsad
till 50 km i timmen.
Vägen delar området Hässleholmen i två delar. Skolor och förskolor ligger på båda sidor om
gatan samt affärscentrumet Hässle torg ligger på ena sidan vägen. Vid en undersökning gjord
av AB Bostäder, Kommundelskontoret Brämhult och Hyresgästföreningen, som presenterades
2007, framförde de boende att de upplevde att gatan utgör en barriär mellan kvarteren och att
trafikanterna inte respekterar hastighetsbegränsningen.
Det finns ett antal gångtunnlar under Åsvägen och dessutom en förhöjning i gatan vid Hässle
torg. Dessvärre är det många som inte använder dessa. Orsakerna kan vara att man tycker att
det är obehagligt att gå genom tunneln eller att det är av ren bekvämlighet. Vid
Fjärdingskolan till exempel går personer rakt över gatan och/eller utmed gatan som saknar
trottoarer för att komma till busshållplatsen. Det är ett under att ingen olycka inträffat hittills!
Ingen särskild hastighetsbegränsning gäller idag utanför skolorna.
Hela trafiksituationen behöver ses över för att minska genomfartstrafiken och bidra till att
Hässleholmen blir ett enat område. Trafiken från Brämhult in till centrala staden kan
exempelvis ledas via Smörhulegatan ut på Rv40. Ytterligare åtgärd kan vara att införa
hastighetsbegränsning till 30 km/tim mellan Smörhulegatan och förbi Fjärdingskolan.
Med anledning av ovanstående yrkar jag därför att Kommunfullmäktige i Borås stad beslutar
att uppdra åt Tekniska nämnden att:
‐
‐

Se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen.
Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i detta arbete.

Anne-Marie Ekström (FP)
Anna Christensen (M)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)
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Motion om ett enat Hässleholmen

Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0339
Tekniska nämndens beslut
Föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Tekniska
nämnden se över hela trafiksituationen på Hässleholmen.
Tekniska nämndens yttrande:
Åsvägen, matargatan genom hela Hässleholmen är ursprungligen planerad och
utformad för 70 km/h. Detta var också den högsta tillåtna hastigheten i området från
början av 1970-talet fram till 1990-talet, då dåvarande trafiknämnden tog initiativ till
en sänkning av den högsta tillåtna hastigheten från 70 till 50 km/h. Man kan tycka
vad man vill om detta men en av tankarna bakom utformningen var att man skulle få
snabba och säkra matar- vägar till och inom stora bostadsområden som till exempel
Åsvägen och Lars Kaggsgatan. Fotgängares och cyklisters säkerhet var, ansåg man,
tillgodosedd genom de planfria korsningarna i form av gång- och cykeltunnlar som
var anlagda, en vid korsningen Åsvägen/Brämhultsvägen/Solvarvsgatan,en mitt
emellan Distansgatan och Våglängdsgatans södra ände, en strax öster om
Gäsenevägen och en väster om Hybergsvägen. Tilltron till denna lösning var stor. Nu
med facit i hand kan vi konstatera att människor gärna utsätter sig för stor fara genom
att i plan korsa gatan på diagonalen rakt över gångtunneln hellre än att välja en några
meter längre och naturligtvis säkrare väg genom tunneln.
Åt denna inställning kan Tekniska förvaltningen inget mer göra än att skärma
gångytor från körytor. Detta är också gjort så långt som det låter sig göras.
Förvaltningen har också försökt att med olika medel göra så att gående och cyklande
känner sig säkrare i tunnlarna genom beskärning av buskage, bättre belysning, tydlig
vägvisning, klottersanering och separering av trafikantgrupperna gående och cyklande
genom tunnlarna.
Förutom ovan nämnda hastighetssänkning och andra åtgärder, har Tekniska
förvaltningen genomfört flera större trafiksäkerhetshöjande åtgärder. På Åsvägen i
höjd med Hässle torg har vi ett förhöjt övergångsställe anlagts och nya busshållplatser
på ömse sidor om detta. I samarbete med AB Bostäder har vi ändrat utformningen på
parkeringen vid Hässle torg och anlagt en ny ut- och infart från Åsvägen till
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Våglängsgatan väster om Gäsenevägen. Senare har också en gång- och cykelbana
anlagts utmed Åsvägens norra sida mellan Hybergsvägen och Gäsenevägen.
Under de tio senaste åren har även Dammgatan mellan Kyrkvägen och
motorvägen/Rv 40 byggts för att underlätta för de som bor i den nordöstra delen av
Brämhult att köra bil in till stadens centrum via Rv40.
Ombyggnationen av Hybergsvägens anslutning till Åsvägen och Smörhulegatan genom en
cirkulationsplats var också den avsedd att underlätta för övriga brämhultsbor att på samma
sätt komma till centrum via Smörhulegatan och motorvägen. Cirkulationsplatsen i
korsningen Åsvägen/Brämhultsvägen/Solvarvsgatan byggdes bland annat för att minska
kötider under högtrafik för de som skall ut till Hultamotet och Rv 40 från lasarettsområdet.
Förvaltningen har haft på förslag att på den aktuella sträckan av Åsvägen, bygga så
kallade timglashållplatser, busshållplatser där bussen hindrar all trafik när den står och
tar upp och släpper av passagerare, men efter argument från Räddningstjänsten har
dessa planer inte fullföljts.
Sedan Åsvägen anlades på tidigt sjuttiotal har således tidigare Gatukontoret numera
Tekniska förvaltningen varit med och bidragit till många förändringar för att försöka
anpassa Åsvägen till den funktion den har idag.
Gatunätet inom Hässleholmen kommer säkert att vara i förändring också under
många år framöver, men att göra som motionärerna föreslår, att sänka tillåten
hastighet på Åsvägen till 30 kmh, är ingen fungerande lösning, då acceptansen hos
och efterlevnaden av trafikanterna för reglering av en hastighet kräver att
utformningen av gaturummet överensstämmer med den beslutade hastigheten. Vare
sig Fjärdingsskolan eller Bodaskolan ligger i direkt anslutning till Åsvägen. Barnens
skolvägar till dessa är väl utformade och rationellt dragna gång- och cykelvägar med
planfria gång- och cykeltunnlar, varför en hastighetssänkning förbi dessa inte kan
anses vara befogad av skälet att barnen skulle behöva korsa Åsvägen i plan.
Dagens utformning gynnar också kollektivtrafiken attraktivitet och utryckningsfordon
genom bättre framkomlighet och därmed kortare res- och insatstider.
Att förändra Åsvägens funktion så radikalt som motionärerna föreslår kräver en
översyn av trafiknätet inom ett större område av de östra stadsdelarna.
Går det att förändra funktionen på Åsvägen och finna alternativa vägar för den trafik
som Åsvägen i dag rimligen skall bära?
Ansvaret för en sådan studie vilar på Samhällsbyggnadsförvaltningen som har
ansvaret för den övergripande trafikplaneringen i kommunen.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Ordförande
Gunnar Isackson
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Yttrande över motion - Ett enat Hässleholmen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2012/KS0339

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen om ett enat
Hässleholmen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen förslås att kommunfullmäktige i Borås ska ge Tekniska nämnden i
uppdrag att se över trafiksituationen på Åsvägen på Hässleholmen. Motionärerna
yrkar att innevånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i arbetet.
Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på att det görs en översyn av
trafiksituationen gällande Åsvägen på Hässleholmen.
Åsvägen delar området och skolor, förskolor och boenden finns på båda sidor
om vägen. Trafiken är intensiv och hastigheten upplevs som hög.
Utmed vägen finns gångtunnlar och ett övergångsställe vid torget som inte alltid
används utan människor väljer andra ställen att korsa den starkt trafikerade
vägen.
Nämnden ser det av stor vikt att boenden på Hässleholmen får vara delaktiga i
arbetat kring trafiksituationen.
Nämndens yttrande i sin helhet
I motionen yrkar motionärerna att kommunfullmäktige i Borås ska ge Tekniska
nämnden i uppdrag att se över trafiksituationen gällande Åsvägen på
Hässleholmen. Motionärerna önskar att innevånarna på Hässleholmen ges
möjlighet att delta i arbetet.
Åsvägen delar området Hässleholmen, det finns boenden, förskolor och skolor
utmed båda sidorna av vägen. För att besöka torget, skolor och förskolor måste
boenden ta sig genom gångtunnlar eller via upphöjda övergångsstället mitt för
torget. Gångtunnlarna upplevs av många otrygga vissa tider på dygnet.
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Människor är ibland bekväma och tänker inte på riskerna utan väljer kortaste
vägen till sitt mål.
Åsvägen är en genomfartsled mot Brämhult. Trafiken är intensiv och hastigheten
upplevs som hög, hastigheten är begränsad till 50 km/tim. Vid busshållplatserna
går människor över- och utmed vägen trots avsaknad av trottoarer. Hela
trafiksituationen längs Åsvägen är riskfylld för gångtrafikanter.
Trafikverket och NTF förespråkar 30 km/tim på gator och vägar i närheten av
skolor där många gåenden och cyklister rör sig. Riksdagen ser med hänvisning till
FN:s konvention om barns rättigheter trafiksäkerhetsinsatser som skyddar barn
mycket angelägna.
Nämnder ser stor oro på att det kan ske olyckor när barn och vuxna korsar
vägen på ej markerade platser.
Tidigare träffar med boenden i området har frågan om trafiksituationen
diskuterats, hur tryggheten ska förbättras längs vägen. Nämnden ser det som
viktigt att de som bor på Hässleholmen blir lyssnade på och delaktiga i arbetet.
Stadsdelsnämnder ser mot bakgrund av trafiksituationen på Åsvägen det av stor
vikt att en översyn görs.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande
Rita Johansson
Stadsdelschef
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qvist
Kommunfullmäktige

Nr 130
Svar på motion av Lennart Andreasson (V):
Svar på motion av Lennart Andreasson (V):
Med sikte på stjärnorna
Med sikteDnr.
på2009/KS0661
stjärnorna
317

2015-11-02

Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
oktober 2009 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen utarbetar ett program med normer och regler
för utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Motionen har under år 2012 varit remitterad till samtliga nämnder och bolag
utom Revisorskollegiet, samt remitterad till Ungdomsrådet. Sedan dess har hållits
allmänt val så nämndernas sammansättning har förändrats sedan dess. De motiv
som framkommit kan dock användas för att bedöma beslut om motionen.
Inkomna remissvar, se bilaga med sammanställning av inkomna remissvar,
resulterade i att 6 tillstyrkte, 3 avstyrkte, 1 ansåg motionen besvarad och övriga
instanser har ej svarat eller har avstått från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden ansåg motionen besvarad eftersom det av
Samhällsbyggnadsnämnden redan 2011 fastslagits Riktlinjer för stadsmiljön.
Tekniska nämnden, Stadsdelsnämnd Öster och Borås Stads ungdomsråd
avstyrkte motionen med hänvisning till att regler redan finns.
Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnd Norr, Stadsdelsnämnd Väster samt Lokalförsörjningsnämnden
tillstyrkte. Miljö- och konsumentnämnden såg positivt på en policy för
utomhusbelysning och ljusramper för reklamändamål, vilket kan vara ett stöd vid
detaljplanering, bygglovgivning och tillsyn vid klagomål på störning från
belysning. Nämnden tyckte att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett uppdrag att
ta fram ett förslag. Stadsdelsnämnd Väster ansåg att de finns behov av
komplettering av de riktlinjer för stadsmiljön som Samhällsbyggnadsnämnden
antog 2011. Komplettering bör ske med regler och information om hur
belysning utformas för att undvika ljusförorening. Lokalförsörjningsnämnden
ansåg att ljusföroreningar kan orsaka ett flertal problem av miljö och estetisk art,
samt att utarbeta program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål.
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qvist
Kommunstyrelsen anser att det bör vara ett delat ansvar att påtala behov av
ändrade regler, men att det behöver vara en sammanhållande nämnds uppdrag,
tex Samhällsbyggnadsnämnden, att kontinuerligt följa upp behov av att
komplettera regler (tex Riktlinjer för stadsmiljön) vad gäller hur belysning kan
utformas för att undvika ljusförorening.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen,
Samt bifalla motionen.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) samt Anna Svalander (FP) till förmån för
Annette Carlsons alternativa förslag, se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef Strategisk samhällsplanering
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Lennart Andreasson (V): Med
sikte på stjärnorna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen,
Förklara motionen besvarad
För Moderaterna
Annette Carlson

För Folkpartiet Liberalerna
Anna Svalander

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson (V):
Med sikte på stjärnorna
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2009
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen utarbetar ett program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Motionen har under år 2012 varit remitterad till samtliga nämnder och bolag utom
Revisorskollegiet, samt remitterad till Ungdomsrådet. Sedan dess har hållits ett nyval så
nämndernas sammansättning har förändrats sedan dess. De motiv som framkommit kan dock
användas för att bedöma beslut om motionen.
Inkomna remissvar, se bilaga med sammanställning av inkomna remissvar, resulterade i att 6
tillstyrkte, 3 avstyrkte, 1 ansåg motionen besvarad och övriga instanser har ej svarat eller har
avstått från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden ansåg motionen besvarad eftersom det av
Samhällsbyggnadsnämnden redan 2011 fastslagits Riktlinjer för stadsmiljön.
Tekniska nämnden, Stadsdelsnämnd Öster och Borås Stads ungdomsråd avstyrkte motionen med
hänvisning till att regler redan finns.
Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnd
Norr, Stadsdelsnämnd Väster samt Lokalförsörjningsnämnden tillstyrkte. Miljö- och
konsumentnämnden såg positivt på en policy för utomhusbelysning och ljusramper för
reklamändamål, vilket kan vara ett stöd vid detaljplanering, bygglovgivning och tillsyn vid
klagomål på störning från belysning. Nämnden tyckte att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett
uppdrag att ta fram ett förslag. Stadsdelsnämnd Väster ansåg att de finns behov av komplettering
av de riktlinjer för stadsmiljön som Samhällsbyggnadsnämnden antog 2011. Komplettering bör
ske med regler och information om hur belysning utformas för att undvika ljusförorening.
Lokalförsörjningsnämnden ansåg att ljusföroreningar kan orsaka ett flertal problem av miljö och
estetisk art, samt att utarbeta program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål.
Kommunstyrelsen anser att det bör vara ett delat ansvar att påtala behov av ändrade regler, men
att det behöver vara en sammanhållande nämnds uppdrag, tex Samhällsbyggnadsnämnden, att
kontinuerligt följa upp behov av att komplettera regler (tex Riktlinjer för stadsmiljön) vad gäller
hur belysning kan utformas för att undvika ljusförorening.

SP1

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen,
Förklara motionen besvarad
B 1268
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion med sikte på stjärnorna.

Det är en mycket viktig del av vår kultur att se stjärnorna. Värden ändras när mörkret faller!
Nästan alla religioner är förbundna med himlen. Det räcker inte att se stjärnorna på Internet
och i tidningarna. Alla människor, särskilt barn, ska ha en möjlighet att se Vintergatan.
Jenik Hollan, Copernicusobservatoriet i Brno
99 % av västra Europas befolkning kan inte se en riktig stjärnhimmel. Över hälften kan aldrig
se Vintergatan. Orsaken till detta är det som forskarna kallar ”ljusförorening”, vilket rör
framför allt företeelser som uppåtriktat och sidriktat ljus.
Ljusförorening förorsakar ett flertal problem:
 belysning stör ekologiska system. Vetenskapliga belägg finns för hur insekter,
fåglar och groddjur störs av missriktat och missbrukat ljus.
 Den allt ymnigare belysningen medför onödig energiförbrukning.
 Ljusförorening är i vissa fall en säkerhetsrisk. Människor blir bländade i t ex
trafiken. Ljusförorening kan även framkalla ökad stress.
 Ljusförorening stör människors nattsömn.
 Ljusföroreningar berör och hotar miljöer och estetiska värden, sidriktat och
uppåtriktat ljus är påträngande och inkräktande företeelser i stadsbild och livsmiljö.
Eftersom fenomenet ljusförorening existerar även i Borås, finns det anledning att ta itu med
problematiken. Vi behöver ha regler för hur utomhusbelysning ska utformas för att i
möjligaste mån försköna staden och undvika de negativa konsekvenser som beskrivs ovan. Vi
har även en trend med alltfler ljustavlor med reklambudskap. Dessa står ofta placerade intill
stora genomfartleder och stjäl uppmärksamhet från bilisterna samtidigt som de står för en
visuell nedsmutsning av stadsmiljön.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
-

att kommunen utarbetar ett program med normer och regler för utomhusbelysning och
placering av ljusramper för reklamändamål.

Borås den 9 oktober 2009
Lennart Andreasson ( V )
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Nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning angående Motion med sikte på stjärnorna
Arbetslivsnämnden
Avstår från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden
Anser motionen besvarad i och med att Samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni
2011 fastslagit Riktlinjer för Stadsmiljön. Nämnden poängterar trygghetsaspekten
för de människor som vistas utomhus efter mörkrets intrång, men avråder från att
ta fram ytterligare dokument som hanterar samma fråga.
Kulturnämnden
Tillstyrker. Delar motionärens syn på den s k ljusföroreningens negativa
konsekvenser. Anser att belysningsprogram för Borås Stad ska utarbetas med sund
användning av ljus, samt innehålla förslag på ljussättning ur trygghetssynpunkt och
även på platser, objekt och miljöer som staden av estetiska skäl särskilt vill lyfta
fram.
Lokalförsörjningsnämnden
Tillstyrker. Nämnden anser att ljusföroreningar kan orsaka ett flertal problem av
miljö och estetisk art, samt att utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Miljö- och konsumentnämnden
Ser positivt på en policy för utomhusbelysning och ljusramper för reklamändamål.
Den kan vara ett stöd vid detaljplanering, bygglovprövning och tillsyn vid klagomål
på störningar från belysning. Tycker att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett
uppdrag att ta fram ett förslag. (Svaret tolkas som tillstyrkan.)
Samhällsbyggnadsnämnden
Har ej avgivit yttrande.
Servicenämnden
Avstår från yttrande.
Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker. Bra att ett program med normer för utomhusbelysning och placering
av ljusramper för reklamändamål tas fram.
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Stadsdelsnämnden Norr
Tillstyrker. Hänvisar till nya Plan- och bygglagen som gäller från 2011 i vilken bl a
framgår lovplikt vid hälso- och miljörisker som t ex bländningsrisker eller andra
störningar. Nämnden framhåller även Miljöbalkens krav på samråd, främst vid
större projekt. Samråd sker mellan Samhällsbyggnadsförvalning, fastighetsägare,
Miljöförvalning och i vissa fall Trafikverket. Nämnden anser det positivt med ett
program eller annat styrdokument för utomhusbelysning och ljusramper för
reklamändamål och menar att frågan om vilken typ av styrdokument som passar
bäst att ta fram bör diskuteras med Stadskansliet, Kvalitet och utveckling samt
Informaionsenheten.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Väster
Tillstyrker förslaget om att Borås Stad utformar regler och information om hur
man undviker ljusförorening. Påpekar att Samhällsbyggnadsnämnden 2011 antog
riktlinjer för stadsmiljön, i vilken ingår riktlinjer för stadens belysning samt stadens
skyltar, men att det finns behov av komplettering med regler och information om
hur belysning utformas för att undvika ljusförorening. Upplyser om att det i fall
där det kan vara störande krävs bygglov för reklamskyltning.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Öster
Avstyrker motionen mot bakgrund att Samhällsbyggnadsnämnden i ett tidigare
beslut fastställt riktlinjer för stadens belysning och ljusmiljöer som
överensstämmer med motionärens förslag.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen tillstyrks.
Tekniska nämnden
Gatubelysning omfattas redan idag av ett regelverk och ytterligare regler erfordras
ej och avstyrker därför motionen.
Reservation från minoritetsgruppen
Riktlinjer kan behövas för LED-skyltar, ljusramper och effektbelysning varför
motionen tillstyrkes till denna del. Riktlinjer kan inrymmas i stadsmiljöprogrammet
och tillämpas vid bygglovgivning.
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Utbildningsnämnden
Avstår från yttrande.
BoråsBorås AB
Avstår från yttrande.
Borås Djurpark AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Elnät AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Energi och Miljö AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås kommuns Parkerings AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Lokaltrafik AB
Avstår från yttrande.
AB Bostäder
Avstår från yttrande.
Upplyser om att bolagets utomhusbelysning de senaste åren förnyats i flera
bostadsområden med inriktning på både bättre belysning ur trygghetssynpunkt och
på mer energieffektiv belysning.
Fristadbostäder AB
Har ej avgivit yttrande.
Industribyggnader i Borås AB
Har ej avgivit yttrande.
AB Sandhultsbostäder
Har ej avgivit yttrande.
AB Toarpshus
Har ej avgivit yttrande.
Viskaforshem AB
Har ej avgivit yttrande.
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Borås Stads Ungdomsråd
Avstyrker motionen, med hänvisning till Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön som
antagits i juni 2011, vilken beskriver hur stadens ljussättning, golv eller
uteserveringar ska se ut. Ungdomsrådet ser det positivt att det finns riktlinjer för
effektiv användning av utomhusbelysning.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Har ej avgivit yttrande.
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2013/KS0360 429

Kommunfullmäktige
Nr 131
Svar på motion av Annette Carlson (M):
När vågar Borås spola WC:n
2015-10-12

Dnr. 2013/KS0360 429

Svar på motion av Annette Carlson (M): När vågar Borås
spola WC:n
Annette Carlson (M) har 25 april 2013 lämnat motion När vågar Borås spola
WC:n. Motionen föreslår att vid byggande 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, samt
att genom information påverka privatpersoner och byggentreprenörer att välja
ekologiska lösningar när det gäller nybyggnationer av avlopp, toalett- och
hushållsavfall.
Motionen har sänts på remiss till Borås Energi och Miljö AB, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och konsumentnämnden.
Borås Energi och Miljö AB anser att förslaget är bra i det avseendet att man
framhäver alternativa miljövänliga lösningar. Systemet är dock ännu inte
utvecklat för annat än småskaliga lösningar och är således ännu inte ett alternativ
för en stor stad som Borås. Bolaget svarar att Borås Stad nu gör en stor
miljöinvestering genom att bygga ett nytt avloppsreningsverk. Investeringen i
detta verk ska säkerställa att avloppshanteringen blir ett miljöeffektivt system för
hela staden för lång tid framöver.
Samhällsbyggnadsnämnden svarar att förutsatt att infrastrukturen finns ser man
inga hinder för att Borås Energi och Miljö AB provar alternativa lösningar för
stadens tekniska system. Nämnden framhåller att det inte framgår av motionen
hur man ser utvecklingen för befintligt bostadsbestånd. Eftersom Samhällsbyggnadsnämnden samråder med Miljö- och konsumentnämnden samt Borås Energi
och Miljö AB i samband med detaljplaner har de möjlighet att driva lösningar
med alternativa VA-system i samband med planprocess.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen men betonar vikten av att
alla led i avloppshanteringen är lösta för att få ett kretsloppsanpassat system.
Avfallsplanen bör kompletteras med en strategi om hur olika avloppsfraktioner
från källsorterade avloppssystem ska ta som hand och återföras till kretsloppet.
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Kommunfullmäktige godkände i september 2010 Vattenresursprogrammet. I
detta fick Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med VA-ansvarig
nämnd/bolag uppdraget att upprätta en VA-plan. Avsikten är att motionens
innehåll behandlas i arbetet med denna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

B 1275

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015



















































B 1276

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

B 1277

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

B 1278

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

B 1279

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

B 1280

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

B 1281

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

B 1282

2015-11-16

2013/KS0541 614

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

Kommunfullmäktige

Nr 132
Svar
påmotion
motion
av Marie
Fridén
(M) och
Svar på
av Marie
Fridén (M)
och Alexis
Mouschopanis (M): Att
Alexis
Mouschopanis (M): Att bygga broar
bygga broar
2015-08-14

Dnr. 2013/KS0541 641

Ärendet
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den
22 augusti 2013 lämnat motion om att bygga broar.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att
utveckla samarbetet med Borås Stad och Högskolan i Borås för att tillvarata lokal kompetens.
Överväganden
Det finns idag ett väl fungerande samarbete mellan Borås Stad och Högskolan i Borås.
Borås Stad erbjuder t ex via de studentinriktade webbsidorna möjlighet till examensjobb och
praktik. Professionsföreläsningar ges inom ramen för flera utbildningsprogram. Mentorskap
erbjuds och studiebesök genomförs också kontinuerligt.
Den årligen återkommande konferensen Mötesplats sociala medier är ett annat exempel på
arrangemang som grundar sig på ett gott samarbete mellan Borås Stad och Högskolan i Borås.
Samarbetet med Högskolan i Borås är viktigt för Borås Stads framtida kompetensförsörjning och
för att tillvarata lokal kompetens. Det pågår därför ett ständigt utvecklingsarbete för att utveckla
samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås.
Behovet av kompetens kan dock inte fullt ut tillgodoses genom de utbildningar Högskolan i Borås
tillhandahåller. De kommunala uppdragen och de kompetenser som behövs för att möta behovet
av kommunala tjänster och service spänner över ett så stort område att det inte är rimligt att en
enda högskola kan tillhandahålla all den kompetens som behövs för att säkerställa
kompetensförsörjningen inom kommunen. Det är därför viktigt att poängtera att samarbetet
behöver stärkas även gentemot andra lärosäten. Det krävs också aktiv medverkan från samtliga
förvaltningar och bolag för att ytterligare utveckla samarbetet med Högskolan i Borås och för att
ytterligare kunna utveckla uppsatsdatabasen, ge förslag på praktikplatser, arrangera gemensamma
föreläsningar och verksamhetsbesök.
Bedömning
Borås Stad och Högskolan i Borås har ett gemensamt intresse i ett fortsatt gott samarbete för att
tillvarata lokal kompetens. För att lyckas krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete, ett arbete som
redan pågår.
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Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
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2013-08-22

ATT BYGGA BROAR

Högskolan i Borås har över 13 000 studenter. Att få fler av de
nyutexaminerade studenterna att stanna i Borås är en utmaning. En utmaning
som vi som moderater tycker staden borde bli bättre på att ta sig an. Vi
vill att Borås utvecklar samarbetet med Högskolan i Borås för bättre
tillvaratagande av lokal kompetens.
På boras.se finns det idag en sida där förvaltningarna ger förslag på olika
uppsatsämnen relaterade till respektive kommunala verksamheter. Vi föreslår
att denna tjänst utvecklas ytterligare, exempelvis skulle det kunna skapas
en
databas
där
specifika
utredningsuppdrag
eller
forskningsfrågor
presenteras.
Databasen
skulle
även
kunna
innehålla
förslag
på
praktikplatser. Vidare skulle kommun och högskola i större utsträckning
kunna utbyta erfarenheter genom att arrangera gemensamma föreläsningar.
Studenter skulle kunna bjudas in till verksamhetsbesök på kommunen som en
del av den ordinarie undervisningen.
Staden kan som arbetsgivare tydligare kommunicera vilka kompetenser som
kommer efterfrågas framgent. På så sätt kan fler av Högskolans utbildningar
anpassas till efterfrågan från framtida arbetsgivare och studenterna blir
bättre förberedda för arbetslivet.
Ett bättre samarbete mellan stad och lärosäte leder till att studenterna
upptäcker vilka jobbmöjligheter som finns och kommunen ges möjligheten att
rekrytera kompetent personal. Studenter stannar om de erbjuds arbete inom
sin profession. Företag vill etablera sig där studenter och kunskap finns.
Kopplingen mellan tillväxt, företagsetablering och kunskap är med andra ord
stark.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta:
– Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att
utveckla samarbetet mellan Borås Stad och Högskolan i Borås för att
tillvarata lokal kompetens.

Marie Fridén (M)
Alexis Mouschopanis (M)
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Dnr 2014/KS0322 403

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist

Nr 133
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Ingen
vindkraft
Borås Energi
och Miljö
AB!
Svar på
motion för
av Morgan
Hjalmarsson
(FP):
2015-10-12

Dnr. 2014/KS0322 403

Ingen vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads Miljömål ändras så att punkten 10b stryks, samt
att ägardirektivet för BEMAB ändras så att punkten 3 ”Bolaget skall” första punkten
lyder som följer: producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i
enlighet med kommunens miljömål och hållbarhetstanken, vilken även innefattar
ekonomiska och affärsmässiga principer.
Kommunstyrelsen anser att första förslaget bör diskuteras i samband med revidering
av miljömål, samt att andra förslaget om ägardirektivet bör följa miljömålen och revideras samtidigt som nya miljömål beslutas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) samt Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons
alternativa förslag (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällplanering
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MOTION
Morgan Hjalmarsson

2014-04-03
Kommunfullmäktige

Ingen vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!
2007 behandlade Kommunfullmäktige två motioner som handlade om att BEMAB skulle ges
i uppdrag att bygga vindkraftverk. Samma år fick BEMAB i uppdrag av Kommunfullmäktige
att undersöka möjligheterna till etablering av vindkraft. Bolaget har sedan dess i varierande
omfattning arbetat med frågan, men ännu har BEMAB inte byggt några vindkraftverk.
I Borås Stads Miljömål står att läsa under punkten 10b att minst 70 GWh vindkraft ska
produceras i Borås varje år, och att ansvaret för detta åligger BEMAB.
I ägardirektiven för BEMAB framgår att bolaget ska satsa på förnyelsebara energikällor.
BEMAB:s styrelse beslutade den 26 september 2013 att under förutsättning av
Kommunfullmäktiges beslut uppföra tre vindkraftverk i Rångedalaområdet, till en kostnad av
81 miljoner kronor.
Vindkraften är en energikälla som visar sig vara kopplad till allt fler problemställningar.
Grundläggande är huruvida det finns ekonomi i vindkraften, vilket det inte har visat sig
finnas. Genom systemet med elcertifikat subventioneras vindkraften kraftigt, 30 – 40 procent
av vindkraftens intäkter kommer från subventioner. Att Borås Stad i det läget skulle gå in och
investera i en energiform som inte är samhällsekonomiskt lönsam känns främmande.
Dessutom finns det flera exempel på kommunala investeringar i vindkraft som är
förlustaffärer för kommunerna, exempelvis Karlstad/Hammarö och Samkraft AB.
En annan grundläggande fråga som behöver ställas är huruvida vindkraften har de positiva
miljöeffekter som ofta förespeglas. Svaret är klart nej. Den svenska energiproduktionen består
i dagsläget huvudsakligen av kärnkraft och vattenkraft. Ny vindkraft ersätter således inte
någon energiform förknippad med fossila utsläpp. Vindkraften bidrar således inte till några
minskningar av klimatpåverkande utsläpp.
Miljöfrågan kan också belysas på ett annat sätt, nämligen den om hur vindkraften inverkar på
närmiljön. Vindkraften kräver ofta stora ingrepp i naturen genom skogsgator. Dessutom
påverkas djurlivet negativt.
De människor som bor i närheten till vindkraftverk påverkas också negativt. Buller från
verken kan göra att vissa inte kan vistas ute, blinkande lampor och skuggor stör och det blir
en försämring av landskapsbilden. Dessutom kan det bli svårt att sälja fastigheter som är
belastade med vindkraft, så i ett område som exploateras kan fastighetspriserna sjunka.
För människors skull, för miljöns skull, för djurlivets skull och för ekonomins skull är det
uppenbart att vi inte ska bidra till att Borås Stad bygger vindkraft. För Folkpartiet Liberalerna
är livsmiljön för våra invånare och sunda ekonomiska villkor det viktigaste. Klimatneutral el
finns att köpa på marknaden, då i princip hela den svenska energiproduktionen är
B 1287
klimatneutral. Därav finns ingen anledning för Borås Stad att engagera sig i ett ekonomiskt
äventyr av detta slag.

Miljöfrågan kan också belysas på ett annat sätt, nämligen den om hur vindkraften inverkar på
närmiljön. Vindkraften kräver ofta stora ingrepp i naturen genom skogsgator. Dessutom
påverkas djurlivet negativt.
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De människor som bor i närheten till vindkraftverk påverkas också negativt. Buller från
verken kan göra att vissa inte kan vistas ute, blinkande lampor och skuggor stör och det blir
en försämring av landskapsbilden. Dessutom kan det bli svårt att sälja fastigheter som är
belastade med vindkraft, så i ett område som exploateras kan fastighetspriserna sjunka.
För människors skull, för miljöns skull, för djurlivets skull och för ekonomins skull är det
uppenbart att vi inte ska bidra till att Borås Stad bygger vindkraft. För Folkpartiet Liberalerna
är livsmiljön för våra invånare och sunda ekonomiska villkor det viktigaste. Klimatneutral el
finns att köpa på marknaden, då i princip hela den svenska energiproduktionen är
klimatneutral. Därav finns ingen anledning för Borås Stad att engagera sig i ett ekonomiskt
äventyr av detta slag.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag Kommunfullmäktige besluta att
MOTION
- Borås
Stads Miljömål ändras så, att punkten 10b stryks
Morgan
Hjalmarsson
-

Ägardirektivet för BEMAB ändras så att under punkten 3, ”Bolaget skall” första
punkten, lyder som följer: producera och distribuera energi med minsta möjliga
miljöpåverkan i enlighet med kommunens miljömål och hållbarhetstanken, vilken även
innefattar ekonomiska och affärsmässiga principer.

För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
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2014-04-03
Kommunfullmäktige

SP13

kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ingen
vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads Miljömål ändras så att punkten 10b stryks, samt
att ägardirektivet för BEMAB ändras så att punkten 3 ”Bolaget skall” första punkten lyder
som följer: producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med
kommunens miljömål och hållbarhetstanken, vilken även innefattar ekonomiska och
affärsmässiga principer.
Kommunstyrelsen anser att första förslaget, om miljömålen, ligger väl i linje med den
utveckling som skett på senare tid. Borås Energi och Miljö AB har hos Kommunstyrelsen
begärt att få återta sin tidigare begäran om investering i vindkraft i Rångedala. Återtagandet
kommer sig av investeringen inte är möjlig på affärsmässig grund. Det är en bra indikation på
att miljömålet 10b inte är rimligt. Samtidigt har vindkraftens negativa inverkan på människor
och närmiljö blivit än tydligare eftersom dagens verk är mycket höga, 150 meter och uppåt,
och innebär att industriområden bildas där så stora verk i grupp etableras. Det motiverar att
kommunen inte ska låsa sig i storskalig vindkraft som elproduktion i miljömålen.
Det andra förslaget, om att revidera ägardirektiven för BEMAB, betonar ekonomiska och
affärsmässiga principer, vilka måste ligga till grund för företagets verksamhet även inom
miljöområdet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen
KOMMUNSTYRELSEN
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Sida
1(2)
2015-10-12

Dnr 2014/KS0346

Nr 134
Svar på motion Mattias
Karlsson(M) och
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M): ställ krav på HLR-utbildning i
funktionsnedsättningsomsorgen
Svar på motion Mattias Karlsson(M) och Annette Carlson (M):
2015-10-12

Dnr. 2014/KS0346
ställ krav på
HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen

Ärendet
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlsson (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 lämnat motion om att ställa krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen.
I motionen föreslås uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera personalens
utbildning kring HLR (hjärt- och lungräddning). Samt verka för att all personal inom
funktionsnedsättningsomsorgen på en regelbunden basis ska genomföra en HLRutbildning.
Motionen har varit remitterad till Social omsorgsnämnden. Nämnden beslutade att
avstyrka motionen.
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden avstyrker ett generellt beslut om HLR utbildning för alla
medarbetare inom funktionshinderverksamheten. Sociala omsorgsnämnden menar att
samtliga medarbetare inom verksamheten inte har behov av HLR utbildning gentemot målgruppen funktionsnedsatta.
Sociala omsorgsnämnden avstyrker även en inventering av personalens utbildning
kring HLR eftersom utbildningsinsatser inom kompetensområdet inte är ett prioriterat område inom nämndens uppdrag.
Kunskapen i HLR finns redan inom nämndens ansvar inom enheten för hälso- och
sjukvård. Ansvariga chefer inom nämndens olika verksamhetsområden ansvarar för
medarbetarnas kompetensutveckling och det är också de som avgör om medarbetarna
behöver HLR utbildning beroende på brukarnas behov. För de medarbetare som
är/blir aktuella för särskild utbildningssatsning i HLR samverkar aktuell enhetschef
med enheten för hälso- och sjukvård för att tillgodose utbildningsbehovet.
Överväganden
Det är cirka 10 000 personer som varje år drabbas av hjärtstopp. Så lite som 300500(3-5%) överlever hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. De flesta är gamla eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom.
Men en stor andel av de som drabbas är varken gamla eller har någon hjärtsjukdom,
man vet helt enkelt inte varför dessa personer dör i plötsligt hjärtstopp. Funktionsnedsatta personer är inte överrepresenterade i gruppen som drabbas.
Borås Stads förvaltningar ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Behovet av utbildning och annan kompetensutveckling ska kartläggas varje år och alla medarbetare
ska ha en individuell kompetensplan. Varje förvaltning och bolag förväntas ta fram
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sin egen kompetensutvecklingsplan som väver samman verksamhetsplan och medarbetarnas individuella utvecklingsplaner.
Resultatet av behovskartläggning och analys blir det utbildningsbehov som styr innehållet i kompetensutvecklingsplanen. Det innebär att utbildningsinsatser prioriteras,
rangordnas och genomförs utifrån de behov som finns hos verksamhet och enskilda
medarbetare. Nämnder och styrelser ska avsätta resurser för planens genomförande.
Frågan om utbildning i hjärt- och lungräddning bör därmed hanteras på samma sätt
som övriga utbildningsbehov och vara en del i den samlade bedömningen av kompetensutvecklingsinsatser.
Bedömning
Nämnder och styrelser ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Planen bygger på
kartläggning och behov av insatser för både verksamhet och enskilda medarbetare.
I den delen har också nämnder och styrelser uppgiften att bedöma i vilken omfattning
utbildningar i hjärt- och lungräddning ska genomföras. Sociala omsorgsnämnden har i
sitt yttrande visat att nämnden inte insett att HLR kan behövas i fler situationer än vid
boendet. En olycka kan inträffa var som helst. Att fler personer i de personalgrupper
som dagligen möter brukare kan HLR är en trygghet för alla.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef
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I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. På närmare 5000 av
dessa hinner man påbörja behandling. Det är dock bara runt 500 personer som räddas till livet
utanför sjukhusens omsorg.
I Borås stad saknar många inom personalen HLR-(hjärt och lungräddning)-utbildning, men än
mer anmärkningsvärt är att personal som jobbar med omsorgen för funktionsnedsatta saknar
denna utbildning.
Borås stad har redan idag upphandlat HLR-utbildare som håller i kurser inom HLR, men ändå
så saknas kompetensen hos många av dom anställda inom funktionsnedsättningsomsorgen. En
del av de anställda har inte undersköterskeutbildning och saknar därför tillräcklig kunskap
kring HLR. Moderaterna i Borås anser att detta är ett arbetsmiljöproblem för personalen. För
de drabbade kan det även vara skillnaden mellan liv och död. Moderaterna vill därför att
Borås stad inventerar vilka i personalen som har genomfört kursen och utbildar
omsorgspersonal som saknar HLR-utbildning. Om utbildningen av samtliga inom
funktionsnedsättningsomsorgen kan leda till att ett liv kan rädda, till att en människa kan
överleva ett hjärtstopp, så är det en framgång. Vi bör ge alla anställda inom detta yrkesområde
möjligheten att kunna göra sitt yttersta för att rädda en annan människas liv.
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

POSTADRESS

501 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 135
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv);
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv);
Möjligheten att inrätta informations- och utbildningsMöjligheten att inrätta informations- och utkvällar
för hemlösa
härbärget
Kastanjen
bildningskvällar
för på
hemlösa
på härbärget
2015-10-12

Dnr. Dnr 2014/KS0664

Kastanjen

Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla Borås
stads härbärge och hitta en form som kan erbjuda informations- och utbildningskvällar för ökad livskunskap som en hjälp att bryta utanförskap.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden.

Sociala omsorgsnämnden
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndensyttrande i sin helhet

I motionen efterfrågas en utredning av Sociala omsorgsnämnden hur utbildnings-och
informationskvällar skulle kunna ske på bästa sätt på härbärget Kastanjen. Om den
befintliga personalen på härbärget ihop med frivilliga insatser och ideella organisationer kan hitta en form att bistå med detta. Utbildningsinsatserna skulle bidra till att
bryta destruktiva mönster och utanförskap.
Trots de goda intentionerna ser Sociala omsorgsnämnden att det måste finnas andra
vägar att uppnå dessa mål än att använda Kastanjens personal, eftersom det där inte
finns några resurser utöver härbärgets nuvarande uppdrag. Det finns redan idag en
struktur för samhällsinformation inom de frivilliga organisationerna och de
ekumeniska samfunden som skulle kunna utvecklas med stöd från kommunen
exempelvis genom föreningsbidrag.

Arbetslivsnämnden
Nämndens beslut

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
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Nämndens yttrande i sin helhet

I motionen efterfrågas en utredning av Sociala omsorgsnämnden hur utbildnings- och
informationskvällar skulle kunna ske på bästa sätt på härbärget. Om den befintliga
personalen på härbärget ihop med frivillig insatser och ideella organisationer kan hitta
en form att bistå med detta. Utbildningsinsatserna skulle bidra till att bryta destruktiva
mönster och utanförskap.
Bedömning

De två nämnder som beretts möjlighet att yttra sig över motionen tillstyrker denna.
I svaren framgår att utbildningsinsatser skulle bidra till att bryta destruktiva mönster
och utanförskap.
Sociala omsorgsnämnden har som en av sina uppgifter att arbeta mot hemlöshet.
Kommunstyrelsen bedömer därför att Sociala omsorgsnämnden tillsammans med
Arbetslivsnämnden och frivilliga organisationer planerar för att erbjuda informationsoch utbildningskvällar för hemlösa utifrån behov.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Till Borås Stads kommunfullmäktige
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2014-09-21

Motion angående möjligheten att inrätta informations- och utbildningskvällar för
hemlösa på härberget Kastanjen.
Borås stad har sedan november 2013 ett Härbärge för hemlösa. Härbärget Kastanjen har använts
och varit fullbelagt i princip ända sedan start. Behovet av någonstans att sova är stort och som
världen ser ut just nu och med EU:s öppna gränser har också många av stadens tiggare tagit sin
tillflykt hit på nätterna.
Att ingen skall behöva sova ute under bar himmel mot sin vilja, i vår stad, är en självklarthet och att
ingen heller på grund av detta skall frysa ihjäl är grundläggande. Därför är vi glad över stadens
härbärge och hoppas att de 16 sängplatserna t.om. kan bli ännu några fler.
Men vi ser också att detta är något som i dagsläget bara handlar om överlevnad och mönster av
utanförskap bibehålls. Vi skulle därför vilja bidra till att bryta destruktiva mönster. Många av de
som sover på vårt härbärge har låg utbildningsnivå och många av tiggarna har mycket lite kunskap
om vårt samhälle, hur man hanterar en hushållsekonomi, planerar sin kost, hur utbildningsväsendet
fungerar, familjeplanering med mera, med mera.
Vi skulle därför vilja att kommunen erbjuder någon form av utbildningskvällar på härbärget. Vi
skulle vilja se att Sociala omsorgsnämnden utreder hur detta bäst kan ske. Om den befintliga
personalen på härbärget ihop med frivillig insatser och idéella organisationer kan hitta en form att
bistå med detta.
Jag föreslår därför att
Borås kommunfullmäktige ger Sociala omsorgsnämnden i uppdrag:
att utveckla Borås stads härbärge och hitta en form som kan erbjuda informations- och
utbildningskvällar för ökad livskunskap som en hjälp att bryta utanförskap.
Kerstin Koivisto
för Boråsvalet
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Personal och förhandling
Handläggare: Annica Dahlen
Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Nr 136
Svar på motion av Patric Cerny (FP): om att ta fram ett
Svar påför
motion
av Patric Cerny
(FP);Stads
att tasocialsystem
karriärtjänster
för Borås
fram ett system för karriärtjänster för Borås
sekreterare
Stads socialsekreterare
2015-08-14
Dnr. 2014/KS0457 023
Ärendet
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat
motion om att ta fram ett system för karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen tar fram ett system för karriärtjänster för
Borås Stads socialsekreterare.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Stadsdelsnämnderna Norr,
Väster, Öster samt Sociala omsorgsnämnden.
Arbetslivsnämnden
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora
resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar
effektiviteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten
men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet och
det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Nämnden ser motionen
som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa samt
omfattningen behöver närmare utredas.

Stadsdelsnämnd Norr
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora
resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten. Olika åtgärder har vidtagits inom socialtjänsten i Borås Stad för att få en rimlig personalomsättning. Ett VFU-center (verksamhetsförlagd utbildning) för socionomstuderande har inrättats i Borås. Detta har redan resulterat i att personal kunnat
rekryteras denna väg. Mentorstjänster som skall handleda VFU-studenter och nyanställda under introduktion har inrättats, vilket dels är ett sätt att förbättra introduktionen och på så sätt minska personalrörligheten.
Socialtjänstens anställda är övervägande kvinnor, vars karriärvägar är begränsade.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt att satsa på den kvinnodominerande
yrkesgruppen och att verka för att öka lönerna och på så sätt även motverka den höga
omsättningen av socionomer. Detta anser nämnden dock kan utföras på annat sätt än
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genom föreslagna karriärtjänster enligt motionen. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker
därför motionen.
Stadsdelsnämnd Väster
Verksamheten delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer.
Stora resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar
effektiviteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörligheten och det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Verksamheten ser dock motionen som positiv. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa
samt omfattningen behöver närmare utredas. Förvaltningens förslag är att Kommunstyrelsen ger individ- och familjeomsorgen inom Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag
att utreda och lämna ett förslag till karriärtjänster för socionomer.
Stadsdelsnämnd Öster
I motionen föreslås att karriärtjänster inom socialtjänsten inrättas. Stadsdelsnämnden
Öster delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora resurser
går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten.
Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även
kvaliteten i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet och det
finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster. Nämnden ser dock
motionen som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i
dessa samt omfattningen behöver närmare utredas.
Sociala omsorgsnämnden
Nämnden delar motionärens oro för personalomsättningen för socionomer. Stora resurser går åt till kontinuerlig nyrekrytering och introduktion, vilket påverkar effektiviteten
och kontinuiteten. Karriärtjänster är ett bland flera sätt att påverka dels personalrörligheten men även kvalitén i arbetet. Flera åtgärder görs redan för att minska personalrörlighet
och det finns även exempel på karriärtjänster såsom mentorstjänster och metodutvecklare. Nämnden ser dock motionen som positiv och tillstyrker denna. Formen av karriärtjänster, innehållet i dessa samt omfattningen behöver närmare utredas. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att ge Individ- och familjeomsorgen inom Stadsdelsnämnd Väster i
uppdrag att utreda och lämna ett förslag till karriärtjänster för socionomer.
Överväganden
Personalomsättningen bland socialsekreterare är hög. Flera nämnder redovisar i sina
yttranden att det redan görs en del för att minska personalrörligheten. Det finns bl.a.
exempel på karriärstjänster som mentorstjänster, ett VFU-center (verksamhetsförlagd
utbildning) för socionomstuderande.
Så här långt är dock inte insatserna tillräckliga och Stadsdelsnämnd Norr pekar
dessutom på att det är en kvinnodominerad yrkesgrupp och att verka för att öka
lönerna också är ett sätt att motverka den höga omsättningen av socionomer.
Personalomsättningen bland socionomer har aktualiserats i kommunens centrala
samverkansgrupp mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren (CSG). Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och
löneutveckling tillsammans med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex.
metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster
och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning. Målsättning är att
redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att göra Borås Stad till
en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och förmåga att behålla
erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
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erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
Bedömning
Motionärens förslag om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
ligger i linje med arbetsgruppens pågående arbete.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
-

bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Kommunfullmäktige

Karriärtjänster inom socialtjänsten!

En av kommunens viktigaste verksamheter är inom socialtjänsten. Den är ofta den sista
utposten för utsatta människor, och en mycket viktig funktion i ett samhälle där vi hjälper de
svaga och för tillfället utsatta. I socialtjänsten ingår bland annat omsorgen om missbrukarna,
om våra barn och ungdomar, om de funktionshindrade och om de psykiskt sjuka. Individ- och
familjeomsorgen är en verksamhet som kräver anställda med särskild kompetens och med
stark integritet. För mig som folkpartist är det viktigt att kommunen ser till att behålla sina
anställda inom detta område, så att de kan bygga upp långvariga och förtroendefulla relationer
med de invånare som kan vara i behov av samhällets hjälp.
Dessvärre är det hög omsättning på socionomer i socialtjänsten, vilket är bekymmersamt.
Borås Stads senaste personalekonomiska redovisning ger vid handen att det är inom det
sociala och kurativa arbetet som personalomsättningen är som allra högst.
Personalomsättningen ligger på 17,2 procent, jämfört med snittet för kommunen som helhet
på 9,2 procent. Detta får självfallet konsekvenser för verksamhetens kvalitet!
För att motverka den höga personalomsättningen och samtidigt förbättra kvaliteten i
socialtjänsten föreslår jag att Borås Stad inför karriärtjänster för våra socialsekreterare.
Inspirationen har jag hämtat från systemet med karriärtjänster i skolans värld, och syftet är
detsamma: att kunna göra karriär inom sitt yrke, utan att bli chef eller byta arbetsgivare. Till
dessa karriärtjänster bör det, utöver särskilda arbetsuppgifter, kopplas en ekonomisk
stimulans, i form av en löneförhöjning för de som får dessa tjänster. Omfattningen bör vara
sådan att cirka var sjätte socialsekreterare ska kunna få dessa tjänster, kopplat till en
löneförhöjning med 5000 kronor per månad. Med ett sådant system uppnår vi två saker. För
det första kan vi förbättra villkoren för våra anställda socialsekreterare och därigenom minska
personalomsättningen. För det andra uppnår vi bättre kvalitet i socialtjänsten, med bättre
kontinuitet till gagn för de invånare som kan bygga förtroendefulla relationer till kommunen
på längre sikt.
Förslaget innebär att uppemot 50 socialsekreterare kan få de nya karriärtjänsterna. Med ett
lönepåslag om 5000 kr inklusive PO-pålägg kan Borås Stad få en reform för begränsade
resurser. En skisserad kostnad kan uppgå till drygt 4 miljoner kronor årligen. Det är min
starka övertygelse att bättre arbetsvillkor för våra socialsekreterare skapar en minskad
personalomsättning till gagn för den egna organisationen, men framför allt till gagn för våra
invånare. Jag tror till och med att det kommer att vara en lönsam satsning, då vi behöver lägga
mindre tid på inskolning och kan få bättre utfall av den sociala verksamheten. Det har vi råd
med i Borås!
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram ett system för karriärtjänster för Borås Stads
socialsekreterare i enlighet med motionens intentioner
Patric Cerny
Folkpartiet Liberalerna
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Avdelning: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Kommunfullmäktige
Nr 137
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Svar
på motion
Hjalmarsson (FP):
Ny
detaljplan
förav
delMorgan
av Nordskogen
Ny detaljplan
förm.fl.)
del av Nordskogen (Torpa
(Torpa
Sjöbo 2:2
2015-10-21
Dnr 2014/KS0644
Sjöbo 2:2
m.fl.) 214
Morgan Hjalmarsson (FP) har den 10 september 2014 inlämnat rubricerade motion.
I motionen föreslår Morgan Hjalmarsson (FP) att området vid Nordskogen som är
planlagt för industriändamål omvandlas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ges i
uppdrag att i enlighet med motionens intentioner ta fram en ny detaljplan för rubricerat område med bostadsändamål.
Följande yttranden har inkommit:
Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker motionen. Samhällsbyggnadsnämnden anser
att industri är en lämplig användning av marken. En eventuell ändring av detaljplanen
till bostadsändamål innebär ett omfattande utredningsbehov. Därutöver kan det ge
verksamhetsutövarna på andra sidan rätt att kräva ersättning av kommunen, på grund
av att de kan komma att lida planskada då deras verksamhet måste begränsas. Alternativet till detta är att erbjuda verksamheten en annan plats, eftersom verksamheten är
störande för omgivningen och inte är lämplig för samlokalisering med bostäder.
Tekniska nämnden avstyrker motionen. Tekniska nämnden anser att Nordskogen
inte är lämpligt som bostadsområde och avstyrker motionen att ändra användningssättet till bostäder.
Miljö- och Konsumentnämnden tillstyrker motionen. En sammantagen bedömning
gör att beaktat behovet av bostäder, områdets lokalisering, förutsättningarna för kollektivtrafik och det fortsatta utredningsarbetet vad gäller buller med mera så ställer sig
nämnden positiv till motionens intentioner.
Stadsdelsnämnd Norr avstyrker motionen. Stadsdelsnämnd Norr ställer sig negativ
till att ändra gällande detaljplan från industriändamål till bostäder. Borås är i behov av
nya bostäder för att kunna växa, men stadsdelsnämnden föredrar inventering av möjligt bostadsbyggande inom Rydaområdet istället. Nämnden menar att den nya förbifarten har byggt bort den barriäreffekt som tidigare fanns på Sjöbo. Om staden bebygger med bostäder vid nya förbifarten skulle risken vara stor att det åter byggs in en
barriär i området. Industriområdet behövs för att utveckla staden och idag vet vi inte
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hur morgondagens kunskapsintensiva industri kommer att se ut. Det tidigare behovet
av tillverkningsindustri ersätts mer och mer av tjänstesektorn med nya innovationer
som kräver andra förutsättningar än behov av tunga transporter. Därför är det viktigt
att företag har tillgänglighet till industrimark med olika förutsättningar såsom t.ex.
logistik i Viared och Nordskogen med närhet till centrum och goda kommunikationer.
Borås Djurpark AB avstår från yttrande.
Ungdomsrådet har inte svarat.
Kommunstyrelsens yttrande

Nordskogen ligger i omedelbar anslutning till Kypegårdens friluftsområde, med omfattande service på nära avstånd, lätt tillgänglig via kollektivtrafik eller cykel. I stort
sett bilfri anslutning till centrala Sjöbo och därmed skola och förskola finns redan i
sydväst. Dessa faktorer talar för bostadsbebyggelse i området.
Om Nordskogen enligt gällande plan exploateras med industri och handel kan den
tunga trafiken genom staden förväntas öka. Detta förvärrar problem med barriäreffekter efter Norrbyleden och Kungsleden.
Kommunstyrelsen delar remissinstansernas uppfattning att bostadsbebyggelse på
Nordskogen skulle föra med sig problem i vissa avseenden. Däremot instämmer
Kommunstyrelsen inte i Samhällsbyggnadsnämnden slutsats att bostäder på Nordskogen inte bör komma ifråga.
Istället bör dessa problemområden, såsom buller, barriäreffekter, säkerhetsavstånd
och trafiksäkerhet utredas närmare i ett kommande planarbete.
Kommunstyrelsen anser att området är lämpligt att omvandla till blandstad med flera
möjliga användningsområden, såsom bostäder, verksamhetsområde och centrumbildning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjlighetan att ändra detaljplanen
för Nordskogen i syfte att omvandla området till blandstad med flera möjliga användningsområden, såsom bostäder, verksamhetsområde och centrumbildning.
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Inkomna yttranden i sin helhet
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka motionen, då industri är en lämplig
användning av marken.
Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en motion om att industrimarken på
Nordskogen skulle användas bättre som bostäder. Samhällsbyggnadsnämnden delar
inte denna uppfattning. Närheten till Stena Recykling och Sjöboleden, som är
störande för omgivningen, gör området olämpligt för bostäder.
Planläggningen kan inte ske snabbt, eftersom utredningarna för området varit
anpassade efter att området skall användas för industriändamål. Det går inte att
använda samma utredningar för bedömning om området är lämpligt för bostadsändamål. Företagen i angränsande industriområden har miljötillstånd för sin verksamhet
och att anlägga ett bostadsområde i dess direkta närhet skulle förmodligen påverka
verksamheterna på ett negativt sätt. Att planlägga Nordskogen för bostadsändamål
skulle därmed kunna bli kostsamt för kommunen, eftersom verksamhetsutövarna
skulle kunna tänkas lida planskada eller annars måste erbjudas annan plats.
Genomförandetiden för gällande detaljplan går ut 2023.
Motionen anför bland annat att Borås har bostadsbrist. Det framhålls även att det
geografiska läget, kommunikationerna och närheten till natur gör att området passar
bättre för bostäder. Vidare diskuteras i motionen att även användningen av området
som industriområde skapar negativa effekter för Borås, med ökat trafikflöde med
tung trafik genom centrala Borås, och att det är ett dåligt geografiskt läge för
sällanköpshandel. De negativa effekterna med ökad trafik har utretts i detaljplanen
och konsekvenserna av detta har accepterats.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att bostadsbristen är allvarlig, men att Borås har
andra områden som är mer lämpade för bostadsändamål.
En bättre idé vore att studera hur Sjöbo kan förtätas med mer bostäder och även
verksamheter, till exempel i den strategiska planen för Sjöbo.
Sjöbo är ett stort bostadsområde. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är bra att
det finns arbetsplatser i närheten av bostadsområdena, så att det finns dag- och nattbefolkning i närområdet. Blandningen gör även så att det finns underlag för
kollektivtrafik under dygnets alla timmar. Om Nordskogens industriområde skulle
ändra användning kan befintligt industriområde bli inklämt mellan två
bostadsområden och få minskade möjligheter att utveckla sina verksamheter. Detta är
negativt, eftersom verksamheterna redan har miljötillstånd som reglerar deras verksamheter.
Om området skulle planläggas som bostäder hänger dessa bostäder dåligt ihop med
resten av bebyggelsestrukturen. Bebyggelsen kan komma att upplevas som en isolerad
satellit med många barriärer att ta sig över för de boende som går och cyklar till
stadens centrum. Bussarna går i dagsläget inte förbi området, vilket leder till en högre
grad av bilberoende. Detta är inte i linje med Borås Stads vision 2025.
Användningen som industriområde stämmer dock överens med Borås stads vision
2025, då den bland annat lyfter vikten av att tillhandahålla attraktiv verksamhetsmark.
Nya etableringar på Nordskogen kan även leda till att frigöra andra bättre lämpande
ytor för bostadsändamål på andra ställen i staden. Motionen stämmer inte heller med
spelreglerna i översiktsplanen, till exempel om att ny bebyggelse ska förstärka
områdets möjlighet till handel och service, att verka för samlokalisering av
verksamheter och bostäder som inte stör varandra samt att bebyggelse ska placeras i
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lägen som förstärker underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av transporter
minimeras.
Det finns bättre ställen att förtäta Borås där andelen planlagd mark för bostäder kan
öka utan att attraktiv industrimark minskar samtidigt. Därför anser Samhällsbyggnadsnämnden att motionen ska avstyrkas.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Det finns bättre ställen att förtäta Borås med bostäder.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Det är viktigt att Borås erbjuder attraktiv verksamhetsmark för företag som vill
etableras sig i Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Det är bra att det finns en funktionsblandning med både bostäder och verksamheter i
närheten av Sjöbo. Det är också bra när nya bostadsområden hänger samman med
övriga delar av staden, så att det är enkelt att ta sig till sitt hem genom att gå och cykla
i områden där det finns bebyggelse runt omkring. Det stärker känslan av trygghet.
Tekniska nämnden

Förbifartsvägen öster om Sjöbo som togs i bruk 2014 syftade till att minska barriäreffekten inom området, förbättra trafiksäkerheten och minska miljöstörningarna från
genomfartstrafiken och speciellt den tunga trafiken.
Genom att bygga bostäder öster om den nya riksvägen riskeras att tillskapa samma
problem som var fallet inom Sjöbo tidigare. Service i form av affärer och förskola
finns inom befintligt bostadsområde med tyngdpunkt vid Sjöbo Torg vilket innebär
behov av passage över riksväg 42 för oskyddade trafikanter. Det finns risk för att
bron över väg och järnvägen vid Knalleleden inte till fullo kommer att fylla detta behov.
Tekniska nämnden anser därför att Nordskogen inte är lämpligt som bostadsområde.

Miljö- och konsumentnämnden

Nämnden ställer sig positiv till motionens intentioner och anser att den ska tillstyrkas.
Nordskogen ligger i ett område med fina naturområden i öster och med goda kommunikationer. Närheten till Sjöbo och till Knallelandsområdet, med vilket det finns
goda kommunikationer, talar för en etablering av bostäder på platsen. Det skulle desssutom göra att de tunga transporter som kan förväntas genom stadskärnan vid en
industrietablering kan undvikas.
De problemområden som finns, buller, skyddsavstånd till Stena med mera får hanteras i den fortsatta detaljplaneprocessen. Nämnden vill uppmana Kommunstyrelse att
undersöka möjligheten för ett markbyte i syfte att erbjuda Stena attraktivare lokalisering, eventuellt beläget i närheten av nya EMC som planeras på Sobacken. Det
skulle vara en vinst även för befintliga bostäder på Sjöbo, då vissa av dessa under
perioder besväras av buller.
En sammantagen bedömning gör att beaktat behovet av bostäder, områdets lokalisering, förutsättningarna för kollektivtrafik och det fortsatta utredningsarbetet vad
gäller buller med mera så ställer sig nämnden positiv till motionens intentioner.
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Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr ställer sig negativ till att ändra gällande detaljplan från
industriändamål till bostäder. Borås är i behov av nya bostäder för att kunna växa,
men stadsdelsnämnden föredrar inventering av möjligt bostadsbyggande inom Rydaområdet istället. Nämnden menar att den nya förbifarten har byggt bort den barriäreffekt som tidigare fanns på Sjöbo. Om staden bebygger med bostäder vid nya förbifarten skulle risken vara stor att det åter byggs in en barriär i området. Industriområdet
behövs för att utveckla staden och idag vet vi inte hur morgondagens kunskapsintensiva industri kommer att se ut. Det tidigare behovet av tillverkningsindustri ersätts
mer och mer av tjänstesektorn med nya innovationer som kräver andra förutsättningar än behov av tunga transporter. Därför är det viktigt att företag har tillgänglighet till
industrimark med olika förutsättningar såsom t.ex. logistik i Viared och Nordskogen
med närhet till centrum och goda kommunikationer.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Detaljplanen medför att Sjöbo, Skogsryd, Frufällan och Kypeområdet bygga ihop
med nya gång- och cykelvägar och med kollektivtrafik. Miljöpåverkan av industriområdet beror på utveckling och vilka verksamheter som flyttar där.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ekonomiska konsekvenser för Borås Stad utreds av Samhällsbyggnadsförvaltningen
vid framtagning av detaljplan.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Med nya verksamheter i nordöstra delen av Sjöbo skapas både nya arbetstillfällen och
möjligheter till utveckling av Sjöbo, vilket kan påverka barn och ungdomar på olika
sätt. Barn och ungdomar har inte fått uttrycka sin mening i detta ärende.
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Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.)
Området just öster om nya Förbifart Sjöbo är planlagt som ett industriområde. Folkpartiet vill
ha en ny detaljplan och skapa bostäder på platsen. Skälen för en bostadsetablering är flera:
-

Bostadsbrist i Borås. Här finns möjlighet till en samlad större exploatering
Utmärkt geografiskt läge med möjlighet till goda kommunikationer till centrum
Ett fint läge med absolut närhet till vackra natur- och rekreationsområden
Högt läge och god utsikt över nejden och Öresjö
Kan ske snabbt eftersom området är förberett. Endast ny detaljplan krävs. Dock ska ORingens arrangemang använda området sommaren 2015
Hamnar nära det planerade bostadsområdet vid Tossseryd

Samtidigt som skälen talar för ett bostadsområde finns det skäl som talar emot ett
industriområde:
-

Skapar ökat trafikflöde genom centrala Borås med tunga transporter
Finns industrimark längs RV 40 och nya 27:an tillgänglig
Dåligt geografiskt läge för sällanköpshandel och mindre företag. Dessa vill vi istället
koncentrera till Viared och området vid 27:an

På västra sidan RV 42 ligger Stena Recycling. Dessutom finns den gamla däckfabriken kvar,
med begränsad verksamhet. Till de verksamheterna krävs ett säkerhetsavstånd. Området
behöver avgränsas så att störningar från verksamheten i möjligaste mån minimeras. Det går
att bygga bullervall eller liknande, utöver de naturliga skydd som finns.
Vid en samlad bedömning landar Folkpartiet i att det är betydligt klokare att använda
Nordskogen till bostäder istället för industriändamål. Vi behöver områden som vi i närtid kan
exploatera för en större, samlad, bostadsbebyggelse. Då passar Nordskogen utmärkt. Med
närheten till både staden, Knalleland med dess stora utbud och till rekreationsområden som
Kypeterrängen är vi övertygade om att det skulle bli ett bra bostadsområde. Till detta kan vi
föra en ny förskola och en centrumanläggning med utrymme för exempelvis en
livsmedelsaffär.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att i enlighet med motionens intentioner ta fram en ny
detaljplan för rubricerat område med bostadsändamål
Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet Liberalerna
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Dnr 2014/KS0545

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige
Nr 138
Svar på motion av Alexis Mouschopanis (M) och
Svar på
motion från
Mouschopanis
Cecilia
Andersson
(C);Alexis
Lys upp
banvallen. (M)
och Cecilia
Andersson
(C). Lys upp banvallen.
2015-10-14
Dnr 2014/KS0545
317
Ovanstående motionärer har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt Tekniska nämnden att i samarbete med Fritids-och
folkhälsonämnden utreda möjligheterna att belysa nämnda delar av banvallen.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till idén att belysa banvallen för att berika det
rörliga friluftslivet. Att anlägga och ansvara för driften av ett elljusspår faller dock inte
inom ramen för Tekniska nämndens ansvarsområde. När Borås kommun förvärvade
marken för banvallen och iordningställde ett stråk för rekreation och motion längs
sträckan fanns idéer att få en förbindelse mellan Borås och Ulricehamn vilket idag är
genomfört. Banvallen har genom åren använts på avsett sätt både av cyklister, löpare,
skidåkare och ryttare. Användningssättet av förbindelsen har inte alltid varit
friktionsfritt. Att uppgradera banvallen med belysning innebär också att ta ställning till
hur banvallen ska användas under olika årstider och skötas med hänsyn till
användningssätt.
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen avseende utredning om
möjligheterna till belysning av banvallen mellan Gånghester och Rångedala. Nämnden
föreslår också att man utreder frågan om en tillgänglighetsanpassad rastplats utmed
banvallen, samt iordningsställda parkeringsplatser och informationstavlor
Kommunstyrelsen noterar att båda remissinstanserna är positivt inställda till att utreda
möjligheterna till att belysa banvallen. Tekniska nämnden bedömer dock att detta inte
faller inom ramen för nämndens ansvarsområde vilket kan diskuteras. Som alltid när
det gäller ambitionsökningar och nya satsningar skall detta normalt hanteras i
budgetprocessen och vägas mot andra angelägna behov. Motionärerna föreslår här att
en utredning görs och menar då sannolikt vilka kostnader detta för med sig och vem
är verksamhetsansvarig. Att utreda dessa frågor bör båda nämnderna gemensamt
kunna göra för att därefter avgöra om satsningen skall ingå i nämndens/nämndernas
kommande budgetförslag.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
EkonomiSPchef
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MOTION
ALEXIS MOUSCHOPANIS, CECILIA ANDERSSON

2014-06-24

Lys upp banvallen!
Banvallen i fråga är den gamla järnvägen mellan Borås och Ulricehamn. Den är ju som bekant
idag en populär cykelled mellan Gånghester och Ulricehamn. På sommaren används
banvallen till många aktiviteter där Borås Stad på hemsidan boras.se lyfter fram hur bra
cykelled banvallen är. Många använder banvallen för diverse motion, som promenader eller
löpning.
Men på den mörkare delen av året, som i Sverige är den absolut övervägande delen av året, är
banvallen stilla och öde. Den är nämligen inte alls upplyst.
När det har snöat mycket så brukar det göras längdskidspår på banvallen, men det går ej att
utnyttja kvällstid då de flesta är hemma. För att göra det möjligt att använda banvallen även
kvällstid föreslår vi att den skall förses med belysning på de delar som ligger mellan
samhällena Gånghester, Dalsjöfors och Rångedala.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
Uppdra till Tekniska nämnden att i samverkan med Fritids- och Folkhälsonämnden utreda
möjligheterna att belysa nämnda delar av banvallen
Alexis Mouschopanis (M)

B 1308

Cecilia Andersson (C)

Anna Karlsson, 0768-88 56 59
Kommunstyrelsen
kommunfullmäktiges handlingar

| 10 december 2015

Yttrande över morion ”Lys upp banvallen!”
Kommunstyrelsen diarienummer: 2014/KS0545

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen avseende utredning om
möjligheterna till belysning av banvallen mellan Gånghester och Rångedala.
Nämnden föreslår också att man utreder frågan om en tillgänglighetsanpassad rastplats
utmed banvallen, samt iordningsställda parkeringsplatser och informationstavlor

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden är i princip positiv till alla åtgärder som förbättrar
möjligheterna till rörelse och rekreation för invånarna i Borås stad.
Den före detta banvallen används av en mängd människor som rör sig och motionerar
på olika sätt. Här samsas bland andra, joggare, skidåkare, cyklister, inlines- och
rullskidåkare, ryttare, människor som går stavgång och andra som bara vill ta en helt
vanlig promenad.
Banvallen är därutöver en utmärkt aktivitetsplats för de som vill och har behov av att
träna och röra på sig på ett plant underlag.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till en utredning avseende möjligheterna till
belysning av banvallen mellan Gånghester och Rångedala. Nämnden föreslår också att
man utreder frågan om en tillgänglighetsanpassad rastplats utmed banvallen, samt
iordningsställda parkeringsplatser och informationstavlor.
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Kommunstyrelsen

Nämndens yttrande i helhet
Den före detta banvallen mellan Gånghester och Ulricehamn är ett eldorado inte bara
för joggare och skidåkare, här samsas också cyklister, inlines- och rullskidåkare, ryttare,
stavgångare och andra som bara vill ta en helt vanlig promenad.
Banvallen är också en utmärkt aktivitetsplats för alla de som vill och har behov av att
träna och röra sig på ett plant underlag.
De uppskattade skidspåren körs upp helt ideellt av föreningar i området.
Förvaltningens övervägande
Idag finns utmed banvallen en mycket trevlig grillplats med tillhörande vindskydd vid
Söckemossen mellan Gånghester och Dalsjöfors. Denna rastplats är dock inte
tillgänglighetsanpassad. I samband med att man undersöker möjligheten till belysning
bör man också se över möjligheten till en tillgänglighetsanpassad rastplats.
Det finns idag inga iordningställda parkeringsplatser som hör till banvallen och inte
heller några informationstavlor som visar på lämpliga platser att ”angöra” banvallen,
även detta bör man fundera över vid utredningen.

Ev. reservationer/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Yttrande över motion - Lys upp banvallen
Förslag till beslut
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen avseende utredning om
möjligheterna till belysning av banvallen mellan Gånghester och Rångedala.
Nämnden föreslår också att man utreder frågan om en tillgänglighetsanpassad rastplats
utmed banvallen, samt iordningsställda parkeringsplatser och informationstavlor
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden är i princip positiv till alla åtgärder som förbättrar
möjligheterna till rörelse och rekreation för invånarna i Borås stad.
Den före detta banvallen används av en mängd människor som rör sig och motionerar
på olika sätt. Här samsas bland andra, joggare, skidåkare, cyklister, inlines- och
rullskidåkare, ryttare, människor som går stavgång och andra som bara vill ta en helt
vanlig promenad.
Banvallen är därutöver en utmärkt aktivitetsplats för de som vill och har behov av att
träna och röra på sig på ett plant underlag.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till en utredning avseende möjligheterna till
belysning av banvallen mellan Gånghester och Rångedala. Nämnden föreslår också att
man utreder frågan om en tillgänglighetsanpassad rastplats utmed banvallen, samt
iordningsställda parkeringsplatser och informationstavlor.
Bakgrund

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig om Motionen: Lys upp
Datum
Diarienummer
banvallen!
2014/FF0170 823
2014-09-19
Anna Karlsson, 033 Den före detta banvallen mellan Gånghester och Ulricehamn är ett eldorado inte bara
för joggare och skidåkare, här samsas också cyklister, inlines- och rullskidåkare, ryttare,
stavgångare och andra som bara vill ta en helt vanlig promenad.
Banvallen är också en utmärkt aktivitetsplats för alla de som vill och har behov av att
träna och röra sig på ett plant underlag.
De uppskattade skidspåren körs upp helt ideellt av föreningar i området.
Förvaltningens övervägande
Idag finns utmed banvallen en mycket trevlig grillplats med tillhörande vindskydd vid
Söckemossen mellan Gånghester och Dalsjöfors. Denna rastplats är dock inte
tillgänglighetsanpassad. I samband med att man undersöker möjligheten till belysning
bör man också se över möjligheten till en tillgänglighetsanpassad rastplats.
Det finns idag inga iordningställda parkeringsplatser som hör till banvallen och inte
heller några informationstavlor som visar på lämpliga platser att ”angöra” banvallen,
även detta bör man fundera över vid utredningen.
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Kommunstyrelsen

Motion: Lys upp banvallen!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0545

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ställer sig positiv till idén att belysa banvallen för att berika det
rörliga friluftslivet. Att anlägga och ansvara för driften av ett elljusspår faller dock inte
inom ramen för Tekniska nämndens ansvarsområde.

Tekniska nämndens yttrande

När Borås kommun förvärvade marken för banvallen och iordningställde ett stråk för
rekreation och motion längs sträckan fanns idéer att få en förbindelse mellan Borås
och Ulricehamn vilket idag är genomfört. Banvallen har genom åren använts på avsett
sätt både av cyklister, löpare, skidåkare och ryttare. Användningssättet av förbindelsen
har inte alltid varit friktionsfritt. Att uppgradera banvallen med belysning innebär
också att ta ställning till hur banvallen ska användas under olika årstider och skötas
med hänsyn till användningssätt.
Tekniska nämnden anser att idén i motionen är bra och befrämjar det rörliga
friluftslivet men är inte en uppgift som faller inom ramen för Tekniska nämndens
ansvarsområde.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 139
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv);
Svar påmöjligheten
motion av Kerstin
Koivisto
(Vägv); UtUtreda
att inrätta
”äldrekollo”
2015-10-12
Dnr. 2014/KS0663 att inrätta ”äldrekollo”
reda möjligheten
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås kommunfullmäktige ger Stadsdelsnämnd Öster i uppdrag att utreda möjligheten för Borås Stad att inrätta ”äldrekollo” för att ge äldre en
möjlighet till miljöombyte och att motverka ensamhet.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Centrala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet.
Stadsdelsnämnden Väster samt de båda råden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr och Öster avstyrker förslaget.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen har genomfört en genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten (Ett gott liv var dag). Inledningsvis startade ett omfattande arbete med att samla in
synpunkter på vad som kan höja livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Synpunkter har kommit in från över 1000 personer, varav cirka 240 personer deltog i de sju medborgardialoger som handlade om äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Inom äldreomsorg var det framförallt inom tre områden som
synpunkter framfördes.
¤ likställighet
¤ tillgängliga bostäder
¤ meningsfull vardag
Projektets arbete har resulterat i en politisk handlingsplan som omfattar nio förslag
samt en verkställighetsplan som omfattar 37 förslag. Dessa förslag ska redovisas i juni
2016.
Ett av förslagen är att utveckla Träffpunkt Simonsland till ett servicecenter men också
att utveckla en struktur för kommunens frivilligverksamhet. Stadsdelsnämnden Öster
har detta uppdraget.
Träffpunkt Simonsland har varit igång med sin verksamhet i ca sex månader. Verksamheten som bedrivs är redan etablerad och mycket uppskattad. Här finns utvecklingsmöjligheter när det gäller utbudet av aktiviteter för äldre. Träffpunkten har ca 400
besökare varje dag. Det är dessutom 45 föreningar/organisationer för äldre och per-
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soner med funktionsnedsättning som huserar på träffpunkten vilket ger goda förutsättningar för frivilligsamverkan.
I flera kommuner bedriver frivilligorganisationer ”äldrekollo” under sommaren. I
Borås har Finska PRO, Finska Pingstkyrkan samt föreningen Kultur 75 var för sig
anordnat ”äldrekollo” under sommaren 2015. Här finns Borås Stad med som samverkanspart inom ramen för finskt förvaltningsområde.
Inom ramen för Borås Stads anhörigstöd har vid flera tillfällen anhörigvårdarna erbjudits resor för avkoppling, rekreation och samvaro. Resorna har erbjudits i olika
former, både för anhörigvårdarna att resa själva men även tillsammans med den man
vårdar.
Kommunstyrelsen anser att det redan pågår arbete i den riktning som motionären
föreslår. Det är angeläget att motverka ensamhet bland äldre. I Borås finns det flera
öppna mötesplatser för äldre, det är viktigt att stödja utvecklingen av olika mötesplatser och olika mötestillfällen för äldre Vid mötesplatserna ordnas aktiviteter, utflykter,
föreläsningar och annat utifrån de äldres önskemål. Kommunen ska ha ett brett utbud för att möjliggöra en meningsfull vardag för varje individ, att ge äldre möjlighet
till miljöombyte kan vara en del.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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2014-09-21

Motion angående att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”.
I Borås Vision 2025 inleds det första strategiska målområdet med texten; Människor möts i Borås.
Vi vet att det är en stor del av vår befolkning som verkligen längtar efter att få tillfälle att mötas,
men som tyvärr många gånger saknar möjligheten. Ensamheten bland äldre är en av vår tids svåra
gissel och orsakar mycket lidande psykiskt och därmed också, ibland, fysiskt.
Boråsvalet vill motverka ensamhet bland våra äldre och försöka ge tillbaka något till den generation
som byggt upp vår stad genom att skapa mötesplatser på sommaren i form av ”äldrekollo”. Vi är
övertygade om att detta också skulle kunna påverka hälsan på ett positivt sätt.
Genomförandet kan ske i kommunens regi och / eller i samarbete med frivillighetsorganisationer.
Jag föreslår att:
Borås kommunfullmäktige ger Stadsdelsnämnd Öster i uppdrag att utreda möjligheten för Borås
Stad att inrätta ”äldrekollo” för att ge äldre en möjlighet till miljöombyte och att motverka
ensamhet.
Kerstin Koivisto
för Boråsvalet
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Motion angående att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0663

Kommunala funktionshinderrådets beslut
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen med följande tillägg;
Kommunala funktionshinderrådet ser positivt på förslaget men påtalar att det även
kan behövas liknande verksamhet för yngre personer med funktionsnedsättning.

Enligt uppdrag
Eva Andreasson
Sekreterare
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Remiss, motion: Utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen ”Utreda möjligheten att inrätta
äldrekollo”.
Nämndens yttrande
I motionen förslås att möjligheten att inrätta ett ”äldrekollo” ska utredas.
Stadsdelsnämnden Öster är medveten om vikten av sociala kontakter och mötesplatser för
att minska känslan av ensamhet vilket kan leda till ohälsa hos äldre. Nämnden anser att
arbetet utförs utifrån Vision 2025 och det strategiska målområdet ”Människor möts i
Borås”. Nämnden har tre öppna mötesplatser i stadsdelen belägna på Trandared, Brämhult
och Dalsjöfors dit alla äldre hälsas välkomna. Här ordnas aktiviteter, utflykter, föreläsningar
och annat utifrån de äldres önskemål. Nyligen genomförde nämnden en enkätundersökning
för att kartlägga de äldres behov och önskemål om aktiviteter samt mötesplatsernas
öppettider. Utifrån svarsresultatet fortsätter Stadsdelsnämnden Öster att utveckla
aktiviteterna utifrån de synpunkter som inkommit.
Borås Stad kommer under våren 2015 öppna en kommungemensam öppen träffpunkt i
nyrenoverade lokaler i Simonsland för alla som önskar mötas i Borås Stad. Denna träffpunkt
kommer att inrymma en mängd olika kommunala verksamheter exempelvis syninstruktör
och anhörigkonsulenter. Även pensionärsföreningar och frivilligarbetare kommer att beredas
plats i huset. Ett stort utbud av olika aktiviteter kommer att erbjudas och Stadsdelsnämnden
Öster ser en stor utvecklingsmöjlighet gällande utbudet av aktiviteter. Här kommer det
finnas stora möjligheter att ordna utflykter året runt.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef
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§ 10

2014/SDNV0151

Yttrande över motion om att utreda möjligheten att inrätta ett "äldrekollo"
I sin motion gällande att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo” skriver motionären
Kerstin Koivisto (Boråsvalet) att ensamheten hos många av våra äldre är ett gissel som
skapar både psykiskt och fysiskt lidande. ”Äldrekollo” skulle, enligt henne, vara ett sätt att
skapa en mötesplats sommartid som påverkar hälsan positivt genom att motverka
ensamhet och ge möjlighet till miljöombyte.
Det finns ett relativt stort utbud med möjligheter till gemenskap och samvaro för äldre i
Borås Stad och därför är förvaltningens bedömning att det inte finns ett behov av ett
”äldrekollo”. Nämnden föreslås avstyrka motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
- Tillstyrka motionen
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Tillstyrka motionen.
2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-01-23
Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Bill Bakkemose

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 januari 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
1(1)
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Yttrande över motion om att utreda möjligheten att
inrätta ett ”äldrekollo”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Avstyrka motionen.
2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I sin motion gällande att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo” skriver
motionären Kerstin Koivisto (Boråsvalet) att ensamheten hos många av
våra äldre är ett gissel som skapar både psykiskt och fysiskt lidande.
”Äldrekollo” skulle, enligt henne, vara ett sätt att skapa en mötesplats
sommartid som påverkar hälsan positivt genom att motverka ensamhet och
ge möjlighet till miljöombyte.
Det finns ett relativt stort utbud med möjligheter till gemenskap och
samvaro för äldre i Borås Stad och därför är förvaltningens bedömning att
det inte finns ett behov av ett ”äldrekollo”. Nämnden föreslås avstyrka
motionen.
Yttrandet i sin helhet
I sin motion gällande att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo” skriver
motionären Kerstin Koivisto (Boråsvalet) att ensamheten hos många av
våra äldre är ett gissel som skapar både psykiskt och fysiskt lidande.
”Äldrekollo” skulle, enligt henne, vara ett sätt att skapa en mötesplats
sommartid som påverkar hälsan positivt genom att motverka ensamhet och
ge möjlighet till miljöombyte.
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2014 visar på att många äldre
upplever ensamhet både i Borås Stad och i landet som helhet. Högst siffror
har vi inom våra vård- och omsorgsboenden, där det trots allt finns
möjlighet att träffa andra äldre både genom att befinna sig i
gemensamhetsutrymmen och genom att delta i de aktiviteter som arrangeras
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i boendets regi. Djupare analys av orsakerna till ensamheten här behövs för
att få kunskap om vad som skulle få de äldre att känna sig mindre ensamma
och därmed må bättre.
För alla äldre i Borås Stad finns ett antal träffpunkter och mötesplatser till
förfogande som är till för att skapa gemenskap och motverka ensamhet.
Aktiviteter av olika slag anordnas och besökarna får i mångt och mycket
vara med och påverka innehållet i aktiviteterna på träffpunkterna och
mötesplatserna.
Borås Stad är i full gång att starta upp den nya kommungemensamma
mötesplatsen i Simonsland helt i enlighet med Borås Vision 2025:
Människor möts i Borås. Mötesplatsen kommer att vara en plats att umgås,
för gemenskap och samhörighet, samt en plats att få stöd och hjälp.
Anhörigstödet i Borås Stad är utbrett i stadsdelarna. Här arbetar man med
att skapa gemenskap, trygghet samt ge stöd till anhörigvårdarna. Detta är ett
sätt att genom nätverk stötta den närstående både under den tid som den
närstående vårdar och även i ett skede då den som vårdats gått bort.
Anhörigkonsulenterna har vid ett flertal tillfällen erbjudit resor för
avkoppling, rekreation, samvaro och möjlighet att bygga nätverk för
anhörigvårdare i Borås Stad. Resorna har erbjudits i olika former både för
anhörigvårdarna att resa själva utan partner och även tillsammans med den
som vårdats. Efterfrågan på dessa resor har dock inte varit stor. Det har
funnits bekymmer med att skapa trygghet för de personer med stort
omvårdnadsbehov som åkt med och de anhörigvårdare som åkt själva utan
partner har upplevt oro och otrygghet över att lämna sin partner hemma.
Utöver ovanstående möjligheter till gemenskap och samvaro i Borås Stads
regi finns även ett omfattande föreningsliv i Borås. Pensionärsföreningar,
kulturella föreningar och andra föreningar ger möjlighet till samvaro,
gemenskap, aktivitet, resor etc.
Då det redan finns ett relativt stort utbud med möjligheter till gemenskap
och samvaro för äldre i Borås Stad är förvaltningens bedömning att det inte
finns ett behov av ett ”äldrekollo”.
Samverkan

B 1320

Maria Svensson
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Ärendet är inte aktuellt för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Kommunstyrelsen

Motion angående att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0663

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
From sammanträdet 2014-12-05

§ 53 Motion: Utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo” (Boråsvalet)
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget.

Centrala pensionärsrådet
Lena Palmén
Ordförande
Carin Liesén Lindqvist
Sekreterare

H
O
Ä
H
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Svar på remiss angående att utreda
möjligheten att inrätta ett ”äldrekollo”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0663

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remiss om att utreda möjligheten till ett
”äldrekollo” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över en motion som
innehåller ett förslag om att Kommunfullmäktige skall uppdra åt
Stadsdelsnämnden Öster att utreda möjligheten för Borås Stad att inrätta ett
”äldrekollo”. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen. Nämnden anser
att det dels finns sommaraktiviteter via träffpunkterna, vilket kommer att
utvecklas ytterligare genom den nya kommungemensamma träffpunkten.
Utöver detta anser nämnden att förslag och handlingsprogram utifrån
projektet ”Ett gott liv var dag” måste inväntas.

Nämndens yttrande i sin helhet

Motionen innehåller ett förslag om att Kommunfullmäktige skall ge
Stadsdelsnämnden Öster i uppdrag att utreda möjligheten för Borås Stad att
inrätta ett ”äldrekollo”.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är angeläget att motverka ensamhet
bland äldre, och att det därför är mycket viktigt att stödja utvecklingen av
olika mötesplatser och mötestillfällen för äldre i Borås. Nämnden och 2(3)
övriga
Borås arbetar utifrån Borås Stads Vision 2025. I arbetet för att infria
visionen ingår bl.a. verksamhet med Öppna mötesplatser och
2015-02-26
Dnr
2014/SDNN0179
Trygghetsboenden som i hög
grad bidrar till att ge
mötesplatser
för äldre.

Hans Abrahamsson
Områdeschef
ÄO Ärendehandläggning/Utöver detta kommer det i Borås under 2015 att startas en
Hemsjukvård, Öppna mötesplatser
kommungemensam mötesplats/ett allaktivitetshus med stort utbud. Denna
mötesplats avser att ha flexibla öppettider och ha möjligheter till aktiviteter
året runt, samt kvällar och helger. Detta bör tillgodose en del av det behov
som finns av mötesplatser sommartid. Övriga lokala mötesplatser har redan
idag delvis öppet sommartid och erbjuder aktiviteter som är välbesökta och
omtyckta.

Möjligheten till miljöombyte tillgodoses inte helt genom dessa verksamheter.
Utvecklingsmöjligheter kan dock finnas på sikt. Det är även viktigt att följa
den genomlysning av äldreomsorgen som görs i projektet ”Ett gott liv var
dag”. Äldre har här i olika sammanhang fått ge uttryck för vad de önskar
och anser värdefullt. Projektet förväntas lämna förslag till handlingsprogram
i juni 2015 och nämnden vill även avvakta detta förslag.
Stadsdelsnämnden Norr avstryker därmed remissen.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms ge ökade kostnader för Borås Stad eftersom möjlighet till
”äldrekollo”/ vistelse på en sommargård genererar kostnader för
inköp/upphandling/alternativt hyra av gård, kostnader för anordnandet av
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omtyckta.
Möjligheten till miljöombyte tillgodoses inte helt genom dessa verksamheter.
Utvecklingsmöjligheter kan dock finnas på sikt. Det är även viktigt att följa
den genomlysning av äldreomsorgen som görs i projektet ”Ett gott liv var
dag”. Äldre har här i olika sammanhang fått ge uttryck för vad de önskar
och anser värdefullt. Projektet förväntas lämna förslag till handlingsprogram
i juni 2015 och nämnden vill även avvakta detta förslag.
Stadsdelsnämnden Norr avstryker därmed remissen.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms ge ökade kostnader för Borås Stad eftersom möjlighet till
”äldrekollo”/ vistelse på en sommargård genererar kostnader för
inköp/upphandling/alternativt hyra av gård, kostnader för anordnandet av
sommarvistelsen samt kostnader för att vid behov kunna erbjuda ledsagning
under vistelsen.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Ett ”äldrekollo” kan ge äldre, med begränsade egna ekonomiska resurser
och nätverk, ökade möjligheter till att få miljöombyte och att kunna träffa
andra sommartid. Ett ”äldrekollo” kan därmed motverka ensamhet.

Omvärldsperspektiv

Pensionärskoloni eller kolonivistelse för äldre förekommer endast i ett fåtal
svenska kommuner. Norrtälje kommun har under 10 år haft ett äldrekollo
enligt vad de benämner Roslagsmodellen. Detta ses som ett
sommarkomplement till Öppna mötesplatser. Under sommaren 2014
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genomfördes äldrekollo som försök i Lund och då följt av sociologisk
forskning. Någon utvärdering är ännu inte publicerad. Det finns diskussion
kring detta i ett fåtal kommuner där man dock avstått p.g.a. att det riskerar
att ta resurser från andra insatser som bedöms mer nödvändiga för god
omsorg och vård.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-02-23.

Remissinstans

Ärendet har skickats till lokala Pensionärsrådet som diskuterade remissen på
sitt möte 2014-12-02. Några i Pensionärsrådet ställde sig positiva till
möjligheten med t.ex. en veckas vistelse sommartid på en sommargård.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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2012/KS0394

Nr 140
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C):
Fler gång- och cykelvägar behövs i Borås
2015-10-12

Dnr. 2012/KS0394

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Fler
gång- och cykelvägar behövs i Borås
Kerstin Hermansson (C) har den 5 september 2012 inlämnat rubricerade motion.
I motionen föreslås att Borås Stad omgående tar initiativ till att i samverkan med
trafikverket planera, projektera och budgetera för att snarast färdigställa gång –
och cykelvägarna mellan Sandhults tätort och dess idrottsplats samt Kinnarumma – Fagersberg.
Följande yttranden har inkommit:
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen med tillägget att genomförandet av sträckan Kinnarumma – Fagersberg bör uppskjutas till dess att åtgärdsobjekten i Cykelhandlingsplanen 2012 för Borås Stad är genomförda.
Tekniska nämnden har inget att erinra vad avser ambitionen att tillskapa fler
gång- och cykelvägar i Borås kommun. Formerna för genomförandet bör dock
formaliseras så att väghållaren tar detta ansvar.
Miljö- och Konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Fritids och Folkhälsonämnden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Väster och Öster tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnd Norr och Utbildningsnämnden avstår från att yttra sig över
motionen.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen.
Kommunala Funktionshindersrådet tillstyrker motionen.
Centrala Pensionärsrådet tillstyrker motionen.
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Kommunstyrelsen anser i likhet med Tekniska nämnden att Borås Stad tar och
har tagit stort ansvar vad gäller utbyggnad av cykelvägar inom kommunens gränser. Detta gäller såväl inom det egna väghållningsområdet som där Trafikverket
är väghållare.
Styrelsen stödjer vidare Tekniska nämndens synpunkt att ”Vis av erfarenhet kan
Tekniska nämnden konstatera att det finns inget att vinna på att Borås Stad tar
ansvar för planering och projektering utmed vägar där Trafikverket är väghållare,
snarare tar det längre tid när kommunen ska tillämpa Trafikverkets regelverk
med förstudie och arbetsplan.”
Styrelsen anser vidare att de i motionen framhållna objekten i Sandhult och Viskafors/Kinnarumma får hanteras i det nya förlaget till cykelvägsplan som håller
på att tas fram. Dessa får prioriteras i förhållande till övriga angelägna GC-vägar/banor inom planen och därefter läggas in i kommunens investeringsplanering.
Styrelsen menar vidare att Tekniska nämnden inte bör ta på sig ansvaret för
projektering och kontroll av ytterligare objekt. Kommunens roll bör inskränka
sig till att vara medfinansiär.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Fler gång och cykelvägar behövs i Borås
Vi har alla en önskan om att Borås skall bli en ännu bättre stad när det gäller tillgänglighet
och säkerhet.
Vi arbetar också med att Borås skall bli en cykelkommun. Flera gång‐ och cykelvägar är också
på gång att iordningställas, det är bra!
Det är viktigt att cykelnäten blir heltäckande i centrala Stan och att det finns säkra gång‐ och
cykelvägar i samhällena och i de mindre orterna.
Det är också känt att det tar lång tid mellan idé, beslut och färdigställande av olika
infrastrukturprojekt. Gång‐ och cykelvägar är inget undantag.
Det finns många vägar som är farliga och behöver åtgärdas ur säkerhetssynpunkt. Vi vill lyfta
fram två vägsträckor som saknar gång och cykelväg.
‐

‐

Dels är det vägsträckan mellan Sandhults tätort till dess idrottsplats, utmed väg 1762.
Efter den vägsträckan finns också en kyrkogård belägen. Vägen är hårt trafikerad, och
invånarna vågar inte gå eller cykla till nämnda platser för det är för farligt.
En annan vägsträcka som saknar gång‐ och cykelväg är sträckan Kinnarumma –
Fagersberg. Här behövs en gång och cykelväg för att binda ihop orterna Kinnarumma
– Viskafors.

Båda dessa farliga vägsträckor har diskuterats i många år och nu måste något hända!
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
‐

Att Borås Stad omgående tar initiativ till att i samverkan med trafikverket planera, projektera
och budgetera för att snarast färdigställa gång‐ och cykelvägar på de två ovan nämnda
vägsträckorna.

För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp

Kerstin Hermansson
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 141
Svar på motion av Ida Legnemark (V):
Svar på motion av
Ida Legnemark (V):
Evenemangsfält
i Borås
Evenemangsfält
Borås
2015-10-21
Dnr. 2015/KS0456i216
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att behovet av ett evenemangsfält utreds, samt att möjlig placering av ett evenemangsfält utreds.
Kommunstyrelsen erfar att frågor kring evenemang engagerar BoråsBorås.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda behovet av evenemangsfält.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vid behov utreda lämplig placering av evenemangsfält.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) samt Anna Svalander (FP) till förmån för
Annette Carlsons alternativa förslag, se bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V):
Evenemangsfält i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i samverkan med Kommunstyrelsen planera för att Borås Stad
ska kunna ta emot evenemang med behov av större evenemangsområden
Motionen förklaras besvarad
För Moderaterna
Annette Carlson

För Folkpartiet liberalerna
Anna Svalander

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ida Legnemark (V):
Evenemangsfält i Borås
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28
maj 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att behovet av ett evenemangsfält utreds, samt att möjlig placering av ett
evenemangsfält utreds.
Kommunstyrelsen delar motionärens bedömning om att turismen är en allt viktigare del av
den lokala ekonomin och att det finns flera skäl för att Borås ska fortsätta kunna vara värd för
större evenemang av typ O-ringen och SM-veckan. Kommunen kan vara det genom att ha en
god framförhållning i beredd industrimark och genom att se till att sådan mark finns
tillgänglig vid olika situationer. Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunen kan ha en
god tillgång till evenemangsområden utan att behöva avsätta ett område permanent för
ändamålet.
Hushållning med mark är en viktig fråga för att Borås ska kunna expandera med bostads- och
verksamhetsområden. Att avsätta mark för ett permanent evenemangsområde kan inte anses
vara god hushållning med mark eftersom området kommer att utnyttjas en mycket liten del av
året.
Samtidigt finns ett värde i att ha en beredskap för evenemangsområden och genom samverkan
mellan Fritids- och Folkhälsonämnden och Kommunstyrelsens mark- och
samhällsplaneringsavdelningar kan sådan beredskap upprätthållas.
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att genom en markpolitik med god framförhållning
kommer evenemangsområden kunna lösas när behöv uppstår eller förfrågningar inkommer.
Kommunstyrelsen kan inte motivera att byggbar mark ska stå oanvänd stora delar av året. Mot
bakgrund av ovan ska motionen förklaras besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i samverkan med Kommunstyrelsen planera för att Borås Stad
ska kunna ta emot evenemang med behov av större evenemangsområden
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion
Evenemangsfält i Borås
Besöksnäringen blir en allt viktigare del av ekonomin. I Borås lockar exempelvis
djurparken årligen många turister, men de senaste åren har också stora
evenemang lokaliserats till Borås, vilket inneburit många nya besökare i staden.
Större tillställningar som SM‐veckan och O‐ringen lyfter Borås som idrotts‐ och
evenemangsstad, men innebär också viktiga ekonomiska intäkter.
Inför O‐ringen har ett fält iordningsställts för att möjliggöra byggandet av O‐
ringenstaden. För att kunna förlägga fler stora evenemang i Borås bör
möjligheten till ett permanent så kallat evenemangsfält, där större
idrottstävlingar, musikfestivaler, scoutläger och liknande kan lokaliseras,
utredas. Var ett sådant fält kan lokaliseras samt om det kan samordnas med
annan verksamhet bör också undersökas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet



Att behovet av ett evenemangsfält utreds
Att möjlig placering av ett evenemangsfält utreds

Ida Legnemark (V)
Borås 2015‐05‐25
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 142
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall
Svaroch
på Annette
motion av
Marie Fridén
(M), Vivi Ros(M)
Carlson
(M); Genomför
wallgenomlysning
(M) och Annette
Carlson (M); Genomför
en
av socialtjänsten!
en genomlysning
2015-10-12
Dnr. 2015/KS0420 av socialtjänsten!
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda socialtjänsten i enlighet
med motionens intentioner
Motionärerna konstaterar att socialtjänsten har ett komplext uppdrag men att det i
Borås Stad fungerar väl och att ingen riskerar att råka illa ut för att man hamnar
mellan stolarna. Men det finns problematiska tecken i tiden och att det är viktigt att
fånga upp förbättringsområden och sprida de goda exempel som finns i Borås
stadsdelar till hela staden.
Överväganden

I samband med översynen av förvaltningsorganisationen kommer det att ske en genomlysning av individ- och familjeomsorgen. Det finns som en del i det uppdrag som
tjänstemännen har i översynen att ta vara på det som fungerar väl i nuvarande organisation men även se över det som fungerar mindre väl och behöver utvecklas. Översynen kommer därmed att medföra inte bara förslag och tankar kring organisationsform
utan även viktiga aspekter att bevaka och ta med framöver och sprida utifrån helastaden-perspektiv.
Områdescheferna för de fem nämnder som idag organiserar individ- och familjeomsorg möts idag regelbundet i möten för kommungemensam IFO. Här sker diskussion kring gemensamma frågor och även områden som gemensamt kan utvecklas.
Bl.a. arbetar man just nu med en systematisk kompetensplan där avsikten är att ha en
gemensam form för detta arbete även om innehållet kan skiljas åt mellan t.ex. IFo
Barn och familj och IFO Vuxen.
Det pågår ett arbete för att ta fram en gemensam strategi för att underlätta rekrytering
av socialsekreterare och ytterligare öka attraktiviteten till att arbeta som socialsekreterare i Borås stad. Ett arbete där samtliga IFO-verksamheter och Personal och förhandling deltar. Detta behöver innehålla olika delar såsom kompetensutvecklingsmöjligheter, löneutveckling, karriärmöjligheter med mera.
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Inom IFO Barn och familj har en stor satsning gjorts för att kompetensutveckla socialsekreterare i handläggning och dokumentation. Socialdepartementet har nyligen givit
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en planering för kompetensutveckling för socialsekreterare och chefer inom socialtjänst som arbetar mot barn. Flera centrala utbildningssatsningar kommer att anordnas inom kort helt finansierade av socialdepartementet och det är naturligt att Borås använder sig av dessa möjligheter.
Den särskilda utredaren av socialtjänstens barn- och familjeverksamhet som regeringen utsett kommer till Borås den 20 januari 2016 och vill möta den politiska ledningen,
besöka verksamheter och lyssna in erfarenheter. Detta kommer även att bli en form
av belysning av stadens IFO verksamhet, åtminstone beträffande barn och familj och
kan säkert ge underlag för strukturella förändringar.
Arbetet med ”En väg in” till öppna insatser inom IFO Barn och Familj och formandet av en insatssida är även viktiga förändringar som redan pågår.
Bedömning

Kommunstyrelsen bedömer att mycket av det motionärerna lyfter fram redan görs
eller är planerat för. Verksamheterna har redan identifierat ett antal områden som
behöver utvecklas och förbättras och det finns forum för att sprida och dela med sig
av goda exempel.
I Kommunstyrelsens uppdragsdirektiv framgår att förändringar i den politiska
organisationen ska syfta till:
•
•
•
•
•

Förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var
invånaren bor,
förbättrad effektivitet
att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter och
har befogenheter förknippade med detta ansvar
samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare,
att styrning, ledning och uppsikt underlättas

Vidare framgår i direktiven att förslaget till förändringar ska bygga på en utvärdering
av nuvarande organisation.
Kommunstyrelsen anser därför att en utredning redan sker eller kommer att ske i
enlighet med motionens intentioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Genomför en genomlysning av socialtjänsten!
Fackförbundet Vision samlar i sin rapport 100 röster om framtidens socialtjänst (mars 2015) förslag,
synpunkter och ställningstaganden från yrkesverksamma inom socialt arbete. Vision menar att
förutsättningarna för socialt arbete har förändrats, vilket kräver andra strukturella förutsättningar.
Visions slutsatser gäller också Borås. Socialtjänsten har ett komplext uppdrag där problematiken man
möter över tid förändras. Borås Stad har en välfungerande socialtjänst där ingen riskerar att råka illa
ut för att man hamnat mellan stolarna. Men det finns problematiska tecken i tiden. Efter att ha nåtts
av larmrapporter i media om hur socialtjänsten i riket inte alltid förmår fånga upp alla svåra ärenden,
i flera fall med en mycket tragisk utgång, är det viktigt att tidigt fånga upp förbättringsområden och
sprida de goda exempel som finns i Borås stadsdelar till hela staden.
Samtidigt som antalet socialbidragstagare idag är nere på samma nivåer som under 80-talet ökar
andelen som har ett långvarigt beroende av socialbidrag. Den psykiska ohälsan ökar i alla grupper i
samhället. Det är svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare. Det finns tecken på att
rollfördelningen mellan socialtjänsten och skolan behöver förtydligas och samarbetet utvecklas. Ett
ökat antal ensamkommande barn och ungdomar tas emot i Borås vilket ställer nya krav på
socialtjänstens sätt att arbeta. Kraven på dokumentation och uppföljning har blivit skarpare. Det
finns fler exempel på hur samhällets förändring ställer nya krav på arbetssätt och bemanning.
Men det finns också mycket att glädjas och vara stolt över. Introduktion, metodhandledning och
kompetensutveckling för socialsekreterarna gör Borås Stads socialtjänstanställda attraktiva för andra
kommuner. Samverkan mellan olika förvaltningar och enheter fungerar på flera håll mycket bra
vilket skapar större trygghet för klienten. Dessa goda exempel behöver fångas upp och spridas i ett
hela-staden-perspektiv.
Moderaterna i Borås menar att det behövs en ordentlig genomlysning av socialtjänsten i kommunen,
med syfte att belysa förbättringsområden och ta fram goda exempel som kan spridas till hela staden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda socialtjänsten i enlighet med motionens intentioner.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)
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Svar på motion av Eike Jünke (M): Avfallhanteringen
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Svar på motion av Eike Jünke (M):
Avfallhanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!
Eike Jünke (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att alla byggärenden som kan tänkas beröra avfallshanteringen i
någon form skall tillställas Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom remissinstans, samt att det är Samhällsbyggnadsnämnden som ska ges detta uppdrag.
Motionen har varit remitterad till Borås Energi och Miljö AB, Miljö- och
Konsumentnämnden, Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga
remissinstanser tillstyrker motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
Kommunstyrelsen instämmer i motionärens syn på att det ska vara lätt att göra rätt.
Sorteringsmöjligheter för boende behöver organiseras väl tillsammans med Borås
Energi och Miljö AB. Även om Samhällsbyggnadsnämnden ges uppdraget hindrar
inte detta Borås Energi och Miljö AB att också ta initiativ till samarbete, vilket även
gäller andra nämnder som kommer i kontakt med beslut som påverkar
avfallshantering genom byggärenden.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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2014-06-17
Kommunfullmäktige

Avfallshanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!

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.

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)
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Svar på motion av Eike Jünke (M): Avfallhanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen men poängterar att Borås Energi och
Miljö redan bjuds in på det sätt som motionen föreslår. Samhällsbyggnadsnämnden
remitterar redan idag alla plan- och bygglovärenden till Borås Energi och Miljö. Remissförfarandet i plan- och byggprocessen regleras genom lagstiftning och praxis. Det
är alltså inte en fråga som fullmäktige ska besluta om. Det är Borås Energi och Miljös
ansvar att delta mer aktivt när det gäller avfallsfrågor i plan- och bygglovärenden.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker motionens intentioner och konstaterar samtidigt att
hänsyn tas till avfallshantering vid dimensionering av gatunätet vid nybyggnad. I befintliga miljöer måste det finnas möjlighet att anpassa fordonsstorleken vid insamling
av avfall till framkomlighetsmöjligheterna. Vid etablering av mindre återvinningsstationer är det viktigt att dessa utformas på ett stadsmässigt sätt och hålls i rent och
snyggt skick.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö stödjer motionen och vill dessutom tillföra att Borås Stad
borde införa som regel att yta för återvinningsstationer alltid ska finnas när man anlägger ny dagligvaruhandel eller köpcentra. Där förpackningar förs ut i samhället, ska
också möjlighet till återinsamling finnas.
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Motion: Avfallhanteringen ska vara en del av
samhällsplaneringen!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0526

Nämndens beslut

Samhällbyggnadsnämnden tillstyrker motionen men poängterar att Borås Energi och Miljö
redan bjuds in på det sätt som motionen föreslår.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden remitterar redan idag alla plan- och bygglovsärenden till Borås
Energi och Miljö. Remissförfarandet i plan- och byggprocessen regleras genom lagstiftning
och praxis. Det är alltså inte en fråga som fullmäktige ska besluta om. Det är Borås Energi
och Miljös ansvar att delta mer aktivt när det gäller avfallsfrågor i
plan- och bygglovärenden.

Nämndens yttrande i sin helhet

Samhällsbyggnadsnämnden remitterar redan idag alla plan- och bygglovsärenden till Borås
Energi och Miljö. Av remissinstanserna är det oftast representanter från Borås Energi och
Miljös VA-sida som är mest aktiva i planarbetet och det är också VA-ingenjörerna som oftast
granskar bygglovhandlingar. Att få in avfallsfrågor i Samhällsbyggnadsförvaltningens
processer är en intern samordningsfråga för Borås Energi och Miljö. I plan- och
bygglovprocesserna finns genom Plan- och bygglagen reglerat hur och när remissinstanser
skall bjudas in för synpunkter. Borås Energi och Miljö kallas även till samtliga
planbeskedsberedningar och uppstartsmöten. Dessa möten är planavdelningens sätt att bjuda
in tidigt i planprocessen.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Kjell Claesson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef

B 1339

Miljö- och konsumentnämnden
kommunfullmäktiges handlingar | 10 december 2015

Avfallshanteringen ska vara en del av samhällsplaneringen!
Motion av Eike Jünke (M)
Remiss från Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0526)
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har fått Eike Jünkes (M) motion ”Avfallshanteringen
ska vara en del av samhällsplaneringen!” på remiss. Motionen belyser problemet med
att sammanfoga samhällsplanering med ambitionen att ha en hållbar avfallshantering.
Eike Jünke yrkar 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.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden har fått Eike Jünkes (M) motion ”Avfallshanteringen
ska vara en del av samhällsplaneringen!” på remiss. Motionen belyser problemet med
att sammanfoga samhällsplanering med ambitionen att ha en hållbar avfallshantering
enligt följande:




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.

Eike Jünke yrkar 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.

Miljöförvaltningen
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Miljöförvaltningens synpunkter
Eike Jünke lyfter fram mycket väsentliga frågor och problemområden i samhällsplaneringen. Det är angeläget att avfallsfrågorna finns med på ett tydligt sätt både i
arbetet med detaljplaner och vid prövning av bygglov. Det ska vara lätt att göra rätt!
Förvaltningen bedömer att Eike Jünkes motion bör tillstyrkas.

Jonas Edin
Tf miljöchef
Bilaga
Motionen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Motion: Avfallhanteringen ska vara en del av
samhällsplaneringen!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0526

Nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionens intentioner och konstaterar samtidigt att
hänsyn tas till avfallshantering vid dimensionering av gatunätet vid nybyggnad.
I befintliga miljöer måste det finnas möjligheter att anpassa fordonsstorleken
vid insamling av avfall till framkomlighetsmöjligheterna..
Vid etablering av mindre återvinningsstationer är det viktigt att dessa utformas på ett
stadsmässigt sätt och hålls i ett rent och snyggt skick.

Nämndens yttrande i sin helhet

Tekniska nämnden kan konstatera att vid granskning av förslag till detaljplaner och
vid bygglovgivning finns möjlighet att påverka utformningen för att tillgodose framkomlighet av insamlingsfordon och etablering av mindre återvinningsstationer.
Vid nybyggnad dimensioneras vägnätet och vändplaner för att tillgodose behoven för
större fordon. I befintliga miljöer kan det vara svårt att tillgodose kraven på framkomlighet varför en anpassning av fordonsstorlek vid insamling är nödvändig.
De mindre återvinningsstationer som placerats på allmänplatsmark kräver markupplåtelse (polistillstånd) vilket en del av befintliga stationer saknar idag. Vid denna prövning ställs också krav på utseende och städning vid stationerna. Väl planerade och
utformade återvinningsstationer kommer säkerligen att öka viljan att till att sortera
avfallet i enlighet med motionens budskap.
Vid ombyggnad och miljöupprustningsarbeten är det nödvändigt att intilliggande
mindre återvinningsstationer också rustas estetiskt för att inte skämma intrycket av
omkringliggande mark.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Mrie Liljenby Andersson (S)
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef
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