25 September 2014
protokoll

Tid och plats

17.00–17.58 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 115–126

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Björn Bergquist (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M),
Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Anita
Spjuth (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C),
Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund (M), Lars Andersson (M), UllaBritt Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP), Kjell Classon (S), Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S),
Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Ingegerd
Nyborg (M), Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (-), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne
Persson (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C),
Alexis Mouschopanis (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Isabella Demserius (-),Thomas Wingren (MP), Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Monica Johansson (C), Mattias
Karlsson (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), GunBritt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S), Sofia Bohlin (S),
Annette Nordström (M), Pirita Isegran (M), Eva Andersson (S), Robert Hansson (S) och
Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Anne-Marie Ekström (FP)
- Gunnel Romild (FP)
För Hamid Fard (FP)
- Bengt Wahlgren (FP)
För Ulf Olsson (S)
- Marie Sandberg (S)
För Mehmet Kaplan (V)
- Peter Lund (V)
För Joakim Malmberg (FP)
- Shahin M Zadeh (FP)
För Alfio Franco (M)
- Marie-Louise Hall (M)
För Hanna Werner (MP)
- Staffan Falk (MP)
För Petter Löberg (S)
- Berndt Holmén (S)
För Raija Leppänen (S)
- Emina Beganovic (S)
För Malin Wickberg (M)
- Maria Lindgren (M)
För Anja Liikaluoma (S)
- Joakim Englund (S)
För Malin Carlsson (S)
- Leif Grahn (S)
För Heiti Ernits (MP)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
För Sara Andersson (S)
- Ulla-Britt Gustavsson (S)
För Jan Andersson (M)
- Nancy Kindblad (M)
För Per Carlsson (S)
- Cecilia Kochan (S)
För Kent Hedberg (S)
- Tord Andersson (S)
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Saveta Olsén (M), Lotta Löfgren-Hjelm (M), Christina Zetterstrand (M), Mikael Wickberg (M), Mona Hallberg (M), Cecilia Andersson (C), Mats Brandt (C), Ingela Hallgren (KD), Åke Ekvad (KD), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Gunbritt Johansson (V), Lasse Jutemar (MP) och Anna Grahn (Vägv).
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 17.05 och intar sin plats inför behandlingen av § 117.
Hanna Werner (MP) anländer till sammanträdet kl 17.17 och intar sin plats inför behandlingen av § 117.
Hicham El-Horr (V) anländer till sammanträdet kl 17.25.
Olle Hermansson (Vägv) anländer till sammanträdet kl 17.52.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 115
Val av justerande ledamöter

§ 117
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Björn
Bergquist (M) och Lars Andersson (M) med Ellie Blickfors (MP) som ersättare.

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

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 2 oktober 2014 kl 15.00.

2014-09-03 Motion av Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås.
Dnr 2014/KS0632 809

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

2014-09-10

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ny
detaljplan för del av Nordskogen (Torpa
Sjöbo 2:2 m.fl.) Dnr 2014/KS0644 214

2014-09-11

Motion av Lennart Andreasson (V) om förbud mot en obefintlig kommunal företeelse.
Dnr 2014/KS0649 003

2014-09-12

Motion av Sara Degerman-Carlsson (KD):
Mer medmänsklighet i Borås!
Dnr 2014/KS0653 759

2014-09-12

Motion av Lennart Andreasson (V) om
tillgänglighet för personer med permobil.
Dnr 2014/KS0654 739

2014-09-17

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Bygg
gångbana Rydboholm - Borås!
Dnr 2014/KS0657 312

2014-09-22

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv) angående att inrätta EN skolnämnd för grundskolan. Dnr 2014/KS0661 001

§ 116
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Tom Andersson (MP) och Lena Palmén (S) svarar på
inkomna frågor.
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2014-09-22

2014-09-22

2014-09-22

2014-09-24

2014-09-24

2014-09-24

Motion av Kerstin Koivisto (Vägv) angående att utreda möjligheten att inrätta
en ”prova på” verksamhet för tonåringar
liknande den idrottsskola som redan finns
för barn. Dnr 2014/KS0662 612
Motion av Kerstin Koivisto (Vägv) angående att utreda möjligheten att inrätta
”äldrekollo”. Dnr 2014/KS0663 739
Motion av Kerstin Koivisto (Vägv) angående möjligheten att inrätta informations- och
utbildningskvällar för hemlösa på härbärget
Kastanjen. Dnr 2014/KS0664 759
Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar. Dnr 2014/KS0671 406
Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Schysta relationer - ett
riktigt framgångsrikt projekt.
Dnr 2014/KS0672 700
Motion av Monica Hermansson Friedman (M) och Annette Carlson (M): Låt fler
använda skolbussarna.
Dnr 2014/KS0673 531

§ 118 2014/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 82,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Anita Spjuth (V), Björkhemsgatan 45, 506 46 Borås
väljs till ledamot i Utbildningsnämnden t.o.m. den
31 december 2014.
Nuvarande ledamot Georg Guldstrand (M), Skänstad Katrinekullen 2, 516 91 Dalsjöfors väljs till
ordförande i styrelsen för Borås Lokaltrafik AB
t.o.m. 2014 års verksamhet.
Nuvarande ersättare Peter Wilhemson (M), Bohusgatan 13, 504 35 Borås väljs till ledamot i styrelsen
för Borås Lokaltrafik AB t.o.m. 2014 års verksamhet.
Malin Wickberg (M), Allégatan 43, 503 37 Borås
väljs som ersättare i styrelsen för Borås Energi och
Miljö AB t.o.m. 2014 års verksamhet.
Monika Hermansson Friedman (M), Komlösa Erikslund, 513 96 Fristad väljs som ledamot i styrelsen
för Fristadbostäder AB t.o.m. 2014 års verksamhet.

2014-09-24

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Investera i en näridrottsplats vid Storsjön. Dnr 2014/KS0674 821

2014-09-24

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm.
Dnr 2014/KS0675 512

§ 119 2014/KS0306 001
Ny mark- och exploateringsorganisation

Motion av Mattias Karlsson (M) Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M):
Arbeta för en narkotikafri skola i Borås.
Dnr 2014/KS0676 609

Kommunfullmäktige beslutade 2010 om ny förvaltningsorganisation för Borås Stad.

2014-09-24

2014-09-24

Motion av Lennart Andreasson (V) om
handikappanpassade toaletter vid Pickesjön
och Vänga Mosse.
Dnr 2014/KS0677 739

2014-09-24

Motion av Kerstin Hermansson (C): Solceller som tak på parkeringsplatser!
Dnr 2014/KS0678 370

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 83
sid B 581)

Stadens mark- och exploateringsfrågor är fördelade på
två nämnder och fyra förvaltningar. Detta ger en otydlig
och mindre effektiv organisation. Stadens organisation av
dessa viktiga samhällsbyggnadsfrågor är avgörande för en
fortsatt positiv och resurseffektiv utveckling.
Kommunstyrelsen tar beslut i exploateringsärenden, köp
och försäljning av fastigheter, tomträtter, arrenden samt
övriga nyttjanderätter. Merparten av dessa ärenden handläggs av markavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsfrågor av strategisk karaktär handläggs
på Stadskansliet samtidigt som köp och försäljning av
verksamhetsfastigheter handläggs på Lokalförsörjningsförvaltningen.
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Tekniska nämnden ansvarar som beställare för projektering
och entreprenader på allmän platsmark samt markförvaltning av stadens gator och parker, skogar och naturreservat.
I samband med den nya förvaltningsorganisationen flyttades en tjänst som trafikingenjör från Tekniska förvaltningen till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Syftet med den
nyinrättade trafikplanerartjänsten var att stärka arbetet
med detaljplaner samt ge effektivare och bättre kontinuitet
i trafikplaneringen. Omorganisationen gav inte önskad
effekt. Den innebar istället en kompetensspridning med
avsaknad av trafikkunniga kollegor på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Förslaget innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningens
markavdelning flyttas till Stadskansliet och Tekniska
förvaltningen. Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till
Tekniska förvaltningen.
Förslaget tillstyrks av tekniska nämnden, lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.
Uppdelningen av köp och försäljning som idag hanteras på
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadskansliet föreslås
samlad på Stadskansliet. Det ger ett tydligare ansvar och
snabbare handläggning.
Uppdelningen av markförvaltningen mellan Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen upphör.
På Tekniska förvaltningen finns kompetens för markförvaltning och utförande. En sammanläggning av dessa
utförarfrågor till Tekniska förvaltningen ger en enklare
och resurseffektivare organisation.
Samtliga trafikplanerartjänster samlas inom en förvaltning. Det ger förutsättningar för större intern kunskapsuppbyggnad och kollegial samverkan.

Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 344
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas
till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen. Dessutom
flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning
flyttas till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen.
Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
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§ 120 2014/KS0558 003
Reglemente för Kommunstyrelsen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 84,
sid B 584)
Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om
ny mark- och exploateringsorganisation så behöver några
förändringar göras i Kommunstyrelsens reglemente.
Den nya mark- och exploateringsorganisationen innebär
att Samhällsbyggnads-förvaltningens markavdelning
flyttas till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen.
Dessutom flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska
förvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 346
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att	godkänna förändringarna och fastställa Kommunstyrelsens reglemente.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
att g odkänna förändringarna och fastställa Kommunstyrelsens reglemente.

§ 121 2014/KS0557 003
Reglemente för Tekniska nämnden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 85,
sid B 590)
Under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om
ny mark- och exploateringsorganisation så behöver några
mindre förändringar göras i Tekniska nämndens reglemente.
Den nya mark- och exploateringsorganisationen innebär
att Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning flyttas
till Stadskansliet och Tekniska förvaltningen. Dessutom
flyttas en trafikplanerartjänst till Tekniska förvaltningen.
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Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 345

Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 348

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

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

att	godkänna förändringarna och fastställa Tekniska
nämndens reglemente.

Fastställa ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag
för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet”, att gälla från och med den 1 oktober 2014.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
att g odkänna förändringarna och fastställa
Tekniska nämndens reglemente.

”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”,
antagna av Kommunfullmäktige den 26 januari 2012
upphör att gälla från och med den 30 september 2014.

Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

§ 122 2014/KS0387 718
Villkor för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 86,
sid B 593)
Enligt bestämmelserna i Skollagen ska kommunen ge godkännande för fristående förskola och fristående fritidshem
som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och
grundskola
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på
lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen
ska bedrivas. Godkännande ger rätt till bidrag.
För pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ges inget särskilt godkännande. Kommunen
ska efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till
bidrag om huvudmannen har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet.
För övriga former av annan pedagogisk verksamhet ska
bidrag lämnas om kommunen har tillförsäkrats insyn i
verksamheten. Verksamheten ska också uppfylla de kvalitetskrav som anges i Skollagen.
Villkoren har reviderats med anledning av justeringar av
bestämmelserna i Skollagen samt rättspraxis som utvecklats för berörda verksamheter.
Förslaget har sänts på remiss till Stadsdelsnämnderna.
Samtliga har tillstyrkt förslaget.

Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa ”Villkor för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan
pedagogisk verksamhet”, att gälla från och med den
1 oktober 2014.
”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet”, antagna av Kommunfullmäktige den
26 januari 2012 upphör att gälla från och med den
30 september 2014.

§ 123 2010/KS0618 214
Detaljplan för del av Viskafors, Rydboholm 1:451 m.fl. – Sobacken
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 87,
sid B 605)
Borås Energi och Miljö AB vill bygga ett Energi- och
Miljöcenter på Sobacken i Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att tillskapa de byggrätter som behövs för att
verksamhetens ska kunna bedrivas. För verksamheten
krävs miljötillstånd enligt 9 kap Miljöbalken.
Eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt Miljöbalken har frågorna som rör verksamhetens påverkan på
omgivning när det gäller t.ex. utsläpp, buller, lukt m.m.
utretts i miljökonsekvensbeskrivning. Platsens lämplighet
har redan prövats i miljötillståndet. Miljötillståndet lämnades den 2014-01-20 av Mark- och miljödomstolen (Mål
nr M 3552-12).
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Miljötillståndet har överklagats och väntar på prövningstillstånd hos Mark- och Miljööverdomstolen.
Etableringen av ett Energi- och Miljöcenter kräver ett definitivt investeringsbeslut innan byggnation kan påbörjas.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Avtalet med LOJ Fastighets AB godkänns.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 10 april 2014 godkänt detaljplanen och sänt den till Kommunfullmäktige
för antagande.

Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 361
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Anta detaljplanen för del av Viskafors, Rydboholm 1:451
m.fl. – Sobacken.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Anta detaljplanen för del av Viskafors, Rydboholm
1:451 m.fl. – Sobacken.

§ 124 2014/KS0427 253
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 5 på
Viared Norra
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 88,
sid B 626)
Ett köpeavtal har upprättats med LOJ Fastighets AB
om försäljning av del av Vattnet 1. Området omfattar ca
11 466 m2 och är beläget på Viared Norra. På fastigheten
kommer Sandatex att etablera sig, som är leverantör av
markisväv. Bolaget tillträder området 30 september 2014
och ska då betala köpeskillingen 4 013 100 kronor samt
ersättning för utförd grovplanering (2 350 530 kronor).

§ 125 2014/KS0535 107
Årsredovisning för Stiftelsen PROTEKO
år 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 89, sid
B 632)
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt
centrum för Tekoindustrin (PROTEKO) ankommer det
på Kommunfullmäktige att besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2013 jämte årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens redovisar ett negativt resultat på -860 148
kronor, och koncernen ett negativt resultat på -834 110
kronor. Balansomslutningen är per balansdagen cirka 23
miljoner kronor varav 94 % utgör eget kapital.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande
bild av stiftelsens och koncernens resultat och ställning.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 355
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet
för 2013 års verksamhet.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Per-Olof Höög (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
Kommunstyrelsens beslut 2014-08-18, § 350
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Avtalet med LOJ Fastighets AB godkänns.
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För Per-Olof Höög (S) tjänstgör Ulla-Britt Gustavsson (S).
Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen för Stiftelsen PROTEKO beviljas ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet.
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§ 126 2014/KS0422 135
Årsredovisning för Tolkförmedling Väst
2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 90,
sid B 646)
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har översänt
sin årsredovisning för 2013 jämte revisionsberättelse till
respektive förbundsmedlems fullmäktige som beslutar om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) och
Ingegerd Nyborg (M) i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-01, § 379
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Att för sin del bevilja ansvarsfrihet för 2013 för direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Kommunfullmäktige

Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S)
tackar ledamöter och ersättare för deras arbete under
mandatperioden.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Björn
Bergquist (M) framför fullmäktiges tack till ordföranden
för hans sätt att leda sammanträdena.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
§ 115-124, 126		
Björn Bergquist (M)
§ 115-124, 126

Björn Bergquist (M)
§ 125
Lars Andersson (M)

Ellie Blickfors (MP)
§ 125
Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 3 oktober 2014
Per-Olof Höög (S)
ordförande

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) och
Ingegerd Nyborg (M) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Ulla-Britt Gustavsson (S).
För Ingegerd Nyborg (M) tjänstgör Maria Lindgren (M)
Kommunfullmäktige beslutar:
Att för sin del bevilja ansvarsfrihet för 2013 för
direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst.
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 116 Allmänhetens frågestund

”Till den det berör i Borås Stad!
Jag har under en tid försökt få ett bra samtal med Borås
Stad ang de frågor jag lämnar in nu.
Det har inte lyckats. Jag fick istället ett brev från stadsjuristen som avfärdade mina frågor med att det inte är
tekniska nämndens område.
Nu vill jag vända mig direkt till de politiker som ansvarar
för:
1.	Höga vattenflöden i Munkån och bron intill min
tomt.
2. Genomfart i området Munkhagen och vandringsled
3.	Höga träd utefter min tomt och skog som mörklägger
min tomt.
Det förhåller sig så att, det bildas inga vallar vid högt vatten som sen försvinner utan det är fullständigt igentäppt
där ån går ut i Öresjö. När vattennivån i Öresjö höjs,
ibland mer än en meter, pressas vattnet i Munkån upp så
vi får översvämning.
Nu har jag byggt en mur längst min tomt, men vatten
strömmar fortfarande in då bron som är alldeles för låg,
fungerar som en vattendelare. Och vattnet kommer då
från kommunens väg.
Kan det vara så omöjligt att ansvariga kommer ut och tittar på min situation?
Med vänlig hälsning Siv Wallberg
Tel 0739 971382
Wallberg.siv@gmail.com
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Bilaga till § 116 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 116 Allmänhetens frågestund

”Hej!

”Hur ställer sig Fullmäktige till att förskolor kan drivas som Intraprenaden?

Nedan några frågor till allmänhetens
frågestund to 25/9-14, Fullmäktigehusets
sessionssal.
Fråga 1:	Hur går tillsyn/granskning av förskolornas verksamhet till i Borås Stad?
T.ex. när det gäller rutiner vid handledning av
praktikanter så att det som hände i en fristående
förskola i Högsbo i Kalmar inte ska kunna ske
igen, då en manlig praktikant förgrep sig på
minst fjorton barn.
Helt obegripligt att man inte la märke till signaler om att allt inte stod rätt till.
På den aktuella förskolan hade ingen tillsyn/
granskning gjorts på nio år.
Fråga 2:	Hur går tillsyn/granskning av hemtjänst/äldrevård till i Borås Stad?
Fråga 3:	Hur påverkas grundskoleverksamheten i Borås
Stad ekonomiskt och kvalitativt när planeringen
försvåras av att det idag finns många aktörer som
”slåss” om eleverna?
Ett exempel på detta är Byttorpskolan, allmänt
känt som en bra skola där man ganska nyligen
förlorade 18 elever, nästan en hel klass bara så
där. Inte helt lätt att hantera, kan jag tro. Detta
påverkar både ekonomi och kvalitet påstår jag.
Med vänlig hälsning
Anneli Pilelund
Skogshyddegatan 29
506 31 Borås
Tel.033-155545
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Bilaga till § 116 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 116 Allmänhetens frågestund

”Hej!

”Till
Borås kommun
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktige

Jag har mailat några frågor till allmänhetens frågestund d.
25/9-14, men jag har ytterligare två frågor ang friskolor.

Finns det överetablering av friskolor i
Borås Stad och i så fall, vilka konsekvenser kan det få för den kommunala
skolan?
Hur hanteras eventuell överetablering
av friskolor av de ansvariga skolpolitikerna?
Med vänlig hälsning
Anneli Pilelund
Skogshyddegatan 29
506 31 Borås
Tel: 033-155545”

Migrän
1,2 miljoner svenskar har migrän, varav 450 000 med svår
handikappande huvudvärk.
Migrän går inte att bota men att lindra. Det kan ske med
läkemedel, men också med kunskap om tänkbara triggers
och kroppens reaktionssätt.
Migränskolan i Skåne (finns inte på närmare håll) ger sina
deltagare kunskap om kost och livsstil m.m. Utbildningen
består av 12 + 5 dagar med ett halvårs uppehåll mellan
varje period. Utvecklingsteamet består av läkare, neurolog,
sjukgymnast, psykolog m fl.
Att ta läkemedel under hela sitt vuxna liv, sätter sina spår.
Finns det möjlighet att ha större kunskap om kost och
livsstil, även om det är begränsande att avstå, finns möjlighet till större livskvalitet.
Av de, cirka 15 % av befolkningen, som har migrän finns
en del anställda i Borås kommun.

Fråga
Kan kommunen tänka sig att ge någon/några anställda
möjlighet att deltaga i Migränskolan?
Borås nystartade Migränförening
Anne Svensson
Kassör”
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Bilaga till § 116 Allmänhetens frågestund
”Gånghester 20140924

Förskolan Skogsgläntan – Gånghester
Förskolan Skogsgläntan är en omtyckt och uppskattad
förskola, tyvärr har den inte kapacitet att ta emot det antal
barn som har sökt plats där.
Förskolan har sex avdelningar. Alla avdelningarna har
maximalt antal barn. De volymtimmar personalen har är
hög. På tre heltidstjänster bör volymtimmarna ligga runt
600 h, men som det ser ut idag ligger volymtimmarna på
mellan 680-725 h på de olika avdelningarna. Det medför
att det vistas ett stort antal barn på varje avdelning. Några
konsekvenser blir att personalen har svårt att se till varje
barns behov, ljudvolymen blir hög och risken för smittspridning ökar.
Trots den stora belastning förskolan med dess personal
drar, vill ändå föräldrar placera sin barn just på Skogsgläntan i Gånghester. Varför? Personalen är mycket kompetent, de gör sitt bästa och tillsammans med förskolechefen
känner föräldrarna att de verkar för alla barns bästa. I
nuläget finns dock inga platser att tillgå. Detta problem är
kvar för att stanna. Gånghester har under de senaste åren
vuxit fram som ett mycket populärt område att flytta till.
Under 2014 har många fastigheter sålts och nya barnfamiljer är på väg in i samhället. Enligt flera mäklare, som vi
har kontaktat, ser de Gånghester som ett mycket attraktivt
område, med hårt tryck, för framförallt barnfamiljer. Ett
stort generationsskife pågår i samhället. Under året har det
fram till slutet på augusti fötts 20 barn. Det är lika många
barn som det normalt föds under ett helt år i Gånghester.
Lägg där till alla inflyttningar.

Kön till förskolan befaras bli allt längre. De föräldrar och
barn som förväntat sig en plats i januari 2015, får ett halvt
löfte om plats i augusti 2015. Förhoppningen är att blivande förskoleklassbarn till hösten ska lämna plats åt nya barn
på Skogsgläntan. Problemet är att ett mycket större antal
barn vill börja, än vad det är som slutar. Som det ser ut nu
vill 26 barn börja samtidigt som 19 barn slutar, och det
är långt kvar till augusti. Vi har starka skäl att tro att kön
kommer växa.
Vi ser också att barnantalet som är födda från 20092014 är högt. Det kommer få konsekvenser inte bara för
förskolan, utan också för skolan, som i framtiden kommer
behöva bereda plats åt dem. Redan nu är antalet klassrum
i förhållande till elever litet på Gånghesterskolan.
Som vi ser det är en utbyggnad av förskolan ett självklart
alternativ. Skulle två nya avdelningar kunna öppas skulle
det innebära att volymtimmarna minskar på avdelningarna, vilket får positiva effekter för barnens utveckling
och personalens välbefinnande. Fler platser skulle också
beredas till alla de barn som står i kö och vill gå på Skogsgläntan.
Vårt förslag är att en paviljong byggs på nuvarande parkering utanför Skogsgläntan. Ny parkering byggs förslagsvis
i skogsdungen bakom.
-	Hur ser ni på den stora efterfrågan som finns på barnomsorgsplatser i Gånghester?
-	På vilket konkret sätt vill ni öka antalet barnomsorgsplatser i Gånghester?
-	Hur ställer ni er till vårt förslag om en paviljong utanför förskolan?
Snälla, satsa på barnen när de är små!
Annika Dahl, Jennie Johansson, Cecilia Karlander,
Camilla Milbredt och Anna Nordqvist”
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Bilaga till § 116 Allmänhetens frågestund
”Äspered 2014-09-22
Hej Jeanette

Mot etablering av vindkraftverk
Mitt namn som skriver är Mikael Sandberg och jag
tillsammans med min fru Linda och barnen Hannes och
Linus bor på fastigheten Sjötorp 1:3 i Äspered
Vi skriver till dig nu i ärendet om den planerade etableringen av vindkraftverk gällande Lövaskog x 4 st verk
och Hallabron/Ulricehamn x 2 st verk och vilken negativ
påverkan detta tillkommer oss samt övriga i närområdet.
Jag är själv uppvuxen på landet utanför tätorten Äspered
som barn, och nu många år senare med egen familj har
jag och min fru en önskan om att kunna ge våra barn alla
dom positiva egenskaper man får med sig att växa upp i
den omgivande naturmiljön som finns kring Äspered och
sjön Tolken.
Vi köpte Sjötorp 1:3 2004 som är en skog och jordbruksfastighet med viljan om att förvalta och vårda något till
våra barns framtid och med referens hur jag själv växte
upp, som ägare till en skogsfastighet kan man göra många
aktiva val för att ens naturmiljö i närområdet skall uppskattas av en själv men inte minst andra i området.
Vi har valt sedan 2010 medvetet klassa våran fastighet
med en ”Grön skogsbruksplan” där vi aktivt måste avsätta
minst 5 % till NO skog ( Natur orörd) för att främja
miljömål, vi avsätter också areal för lövskog enligt Skogsstyrelsen riktlinjer allt detta för att skapa en sund miljö
omkring oss.
När det sedan en tid tillbaka är känt att Eolus Vind AB
med markägare planerar att etablera vindkraftverk inom
vårt närområde brister allt vi trott på för framtiden inom
mig och min fru, funderingar inför en oviss framtid som
hugger till i magen är b la
·	Skall våra barn inte få den fria naturkänslan som man
bara kan få i Sverige med dess allemansrätt om att
kunna ströva fritt i en tyst skog?
·	Skall våra barn i vuxen ålder med egna familjer inte
vilja ta sig till farmor/farfar för att dom bor mitt i en
vindkraftpark?
·

Var skall vi flytta?

·	Allt det vi såg som en framtid med att på landet och få
tillgång till boendemiljön i form av naturen, tystheten
skall den raseras?

Till våran fastighet Sjötorp 1:3 äger vi också tillsammans
med Sjötorp 1:2 byggnaderna för Äspereds hembygdsförening som är placerade ca 150 m från vårat bostadshus ner
mot sjön Tolken, idag förvaltas byggnader och område av
Äspereds hembygdsförening som nu är en aktiv förening
och bl.a. anordnar midsommarfirande, morsdag firande,
sommarfika, torpvandring, tändkuladag, slåtterfest m.m.
alla med ett stort antal besökande.
Föreningen har bl a under hösten 2014 fått utmärkelsen av
Miljö – konsumentnämnden för sina insatser för natur
och miljö i Borås stad 2014 av Borås Stad med motiveringen:
”Äspereds hembygdsförening får naturvårdspriset 2014
för sitt årliga slåttergille vid slåtterkärret intill hembygdsgården i Sjötorp. Slåttern bidrar till att växter som
slåtterblomma, darrgräs, grönvit nattviol, smörboll och
ängsskallra kan överleva, och till att föra traditionen
med lieslåtter vidare till den yngre generationen.
Vid slåttergillet inbjuds alla som vill att delta i slåttern
med lie eller räfsa. Häst och vagn fraktar bort höet från
kärret. Slåtterfolket bjuds därefter på trevlig middag
invid kvarnen.”
Området är inventerat som Rik och Slåtterkärr och är
klassat som ”mycket höga naturvärden”
Frågor som dyker upp här är
·	Hur kommer rekreationsmiljön se ut här efter en
vindkraftsetablering? Verken ligger rakt över sjön från
hembygdsföreningen.
·	Hur kommer framtiden se ut för Äspereds Hembygdsförening, vilka ungdomar kan se en tjusning att
engagera sig i en historisk miljö med vindkraftverk
omkring sig?
Vidare finns även inom området kända rekreations mål
som Sundholmen och dess slottsruins som kommer enligt
mig få en stark påverkan i närmiljön.
I vetskapen om ovan att vindkraftverken kommer ligga
i synlig närhet och ej utanför vad jag och min fru anser
som ett ”respektavstånd” mot familjer boende i närmiljön,
känns det som ett skrämmande läge då förespråkarna för
vindkraftverken är börsföretag listat på NASDAQ OMX
som Eolus AB samt med privat markägare med vinstintressen skall kunna avgöra min boendeframtid!
Jag med familj ber Er beslutsfattare i Borås Stad ta hänsyn
till människorna som finns bakom den verklighet som
uppkommer i och med en etablering av vindkraftverk.
Vi har sedan tidigare valt att bosätta oss i en naturmiljö
just för naturen och tystheten, jag bifogar där av bilder om
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miljön kring Sjötorp hur det ser ut idag och vad vi med
andra uppskattar i vår boende miljö.
Det är vi som tvingas bo i den miljö som Ni fattar beslut
om.
Som medborgare hoppas vi på Er förståelse i detta ärende.
Linda och Mikael Sandberg
Sjötorp 1:3 Äspered”

Foto 1: Vy över område Äspereds Hembygdsförening idag, verkens tilltänkta placerings riktning är markerat med

Foto 2: Vy mot tilltänkta verk från Sjötorp Äspered

Skrivelse mot etablering vindkraftverk 2014-09-22 sida 3

B 186

Kommunfullmäktiges protokoll | 25 September 2014

Anmälningsärenden
Bilaga till § 117 Anmälningsärenden

Bilaga till § 117 Anmälningsärenden

”Motion; Inför lagliga graffitiväggar i
Borås

2014-09-10

Att få ta del av och utöva kultur är viktigt. Att få lyssna
till och spela musik, att få titta och känna på konst och
själv få skapa, att få uppleva teater och dans och att själv
få agera och dansa. Kulturpolitiken har ofta varit bäst på
att värna människors möjlighet att ta del av professionell
kultur, på museer, teatrar eller operahus. Vänsterpartiet
vill också lyfta fram möjligheten till eget skapande, inte
minst för barn och unga. Redan idag finns goda möjligheter för barn och unga att själva skapa och utvecklas inom
kulturområdet i exempelvis Kulturskolan och Kulturföreningen Tåget. Ett område som saknas och som efterfrågats av flera ungdomar är möjligheten att måla graffiti på
lagliga väggar.
Lagliga graffitiväggar skulle få flera positiva effekter: dels
skulle de bli mötesplatser för alla som är intresserade av
att måla, dels skulle det offentliga rummet berikas med
målningar som alla kan ta del av.
Tidigare har debatten om lagliga graffitiväggar ofta
handlat om klotter och skadegörelse i stället för om ungas
möjligheter till kulturyttringar. Genom att ha arrangerat
Street Art festivalen i Borås har staden tagit ställning för
graffiti som konstform och kommunen borde därmed en
gång för alla vara redo att lägga argument om att graffiti
och klotter är samma sak på hyllan. Med lagliga graffitiväggar kan Borås Stad stärka sitt rykte som en kommun
som värnar kulturen och gör den tillgänglig för alla i det
offentliga rummet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att lagliga graffitiväggar införs i Borås
Borås 2014-09-03
Ida Legnemark (V)”

”Motion; 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 O-Ringens arrangemang
använda området sommaren 2015
-	Hamnar nära det planerade bostadsområdet vid Tosseryd
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.
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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”

Bilaga till § 117 Anmälningsärenden

”Motion; Förbud mot en obefintlig
kommunal företeelse
Inspirerad av Kd:s utspel om förbud mot burka och
niqab, som framfördes i valspurten, har jag funderat över
vilka andra obefintliga kommunala företeelser som borde
förbjudas i den lokala ordningsstadgan. Med tanke på att
Kd:s utspel är ett röstfiske i grumliga vatten funderade
jag över vilka övriga faror som lurar i grumliga vatten och
fann att krokodiler är ett både bredkäftat och medicinskt
hot mot människan.
Med anledning av denna insikt vill jag att vi i den kommunala ordningsstadgan inför ett förbud mot att krokodiler badar barfota i torgbrunnen. Det finns många barn
runt torgbrunnen som skulle utsättas för en oacceptabel
risk att bli angripna av bestarna. Ett annat skäl är att
krokodilerna kan sprida en svårbehandlad variant av
fotsvamp, för vilken vi saknar relevant medicin idag. Jag
har personligen gått runt i den avreglerade apoteksdjungeln och frågat efter en salva mot krokodilfotsvamp. Inget
av de avreglerade apoteken kunde uppbringa en sådan.
För att förebygga en eventuell framtida fotsvampsepedemi
av gigantiska dimensioner föreslår jag att vi, redan nu, i
förebyggande syfte, beslutar att förbjuda barfotabad för
krokodiler i torgbrunnen.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
-	att Borås Stad i den kommunala ordningsstadgan inför
ett förbud för krokodiler att bada barfota i torgbrunnen.
Borås den 11 september 2014
Lennart Andreasson (V)”
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Bilaga till § 117 Anmälningsärenden
2014-09-12

”Motion; Mer medmänsklighet i Borås!
Tiggare på Borås Stads gator och torg väcker känslor hos
oss alla. Känslor av olika slag. Många av oss känner tacksamhet över tak över huvudet, kläder mot kylan och mat
för dagen. Många blir obekväma, kanske känner skuld och
tittar bort medan andra blir arga och vill förbjuda tiggeri.
Utsatthet i form av tiggarens utsträckta hand kräver något
av oss alla.
Vi lever i ett rikt land på många sätt. Men medmänsklighet behöver vi mer av. För mig och Kristdemokraterna håller inte tron på att välfärdsstaten kan lösa allt. Vi ser det
i alla goda krafter som nu hjälpt dessa utsatta rumänska
medborgare med mat, kläder, insamlingar och i det visat
kärlek och omsorg. Sedan tidigare finns i Borås flera olika
verksamheter som hjälper utsatta människor på olika sätt,
oavsett om de är missbrukare, asylsökande eller tiggare.
Borås stad valde i höstas att betala bussresa tillbaka till
den rumänska staden Bazau och riva tiggarnas lägerplats.
Om härbärget sades i debatten i kommunfullmäktige att
det inte är till för EU-migranter som inte är svenska medborgare. Regler om vad man som kommunal förvaltning
får göra och inte med skattepengar ger begränsningar.
Men där behöver Borås göra bättre. Buss och härbärge
räcker inte.
Istället är Sveriges och Borås roll att sätta press på de länder i EU där människor fortfarande lever i både fattigdom
och utsatta för diskriminering p.g.a. att de tillhör den
romska kulturen. Samarbete med den rumänska staden
skulle kunna vara ett sådant sätt att sätta press på myndigheter att skapa förändring för bättre levnadsvillkor också
i Buzau. Detta kan med fördel göras inom ramen för de
EU-program som finns.

Det är en av den europeiska gemenskapens grundtankar,
att arbeta med att förbättra levnadsvillkoren ekonomiskt
och socialt för alla i Europa. Att bygga demokratier är att
bygga medborgare som får både mat, kläder, utbildning
och tak över huvudet där de bor. Därefter kan samhället
utvecklas.
Det andra och kanske viktigaste Borås stad bör göra är att
använda och stötta allt det ideella engagemang och medmänsklighet som finns och som väckts och rikta det mot
att hjälpa dessa och andra utsatta människor att skapa sina
egna bättre levnadsvillkor och egen försörjning.
Ett viktigt exempel finns i Stockholm, Crossroads, Nordens första råd– och stödcenter för EU-migranter. Rötter
finns i flera ideella krafter av olika slag som sedan förenas
med bland annat Stockholms stad, Arbetsförmedling och
Europeiska socialfonden resurser.
Sverige behöver ett samhälle med offentlig välfärd som
arbetar målmedvetet att sprida demokrati och social
rättvisa och ger oss trygghet när svårigheter drabbar de
som bor och befinner sig i Borås. Men vi behöver också ett
starkt civilsamhälle där människor hjälper varandra för att
tillsammans skapa hopp och en bättre värld. För alla.
Jag yrkar mot bakgrund av ovan att Kommunfullmäktige
beslutar;
Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete för
att i samverkan med lämpliga myndigheter och ideella
krafter upprätta ett råd- och stödcenter för EU-migranter i enlighet med motionens intentioner. Möjligheten
att söka projektpengar från Europeiska Socialfonden
bör även utredas. Borås Stad bör även utreda hur man
ytterligare kan utveckla strukturer för samverkan med
ideella krafter för att förbättra situationen för andra
hemlösa i Borås.
Sara Degerman Carlsson
Kristdemokraterna”
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”Motion; Tillgänglighet för personer med
permobil

2014-09-17

Under en valrörelse blir man ofta uppmärksammad på
bristande tillgänglighet för funktionshindrade. Så skedde
även idag då en man med permobil frågade mig var det
finns en toalett tillgänglig för en permobilburen? Jag hade
inget svar på frågan och blev upplyst om att det inte finns
någon offentlig och tillgänglig toalett för permobilburna i
centrum.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
-	att kommunen tar problemet på allvar och löser bristen
på tillgängliga toaletter för permobilburna i centrum.
Borås den 12 september 2014
Lennart Andreasson (V)”

”Motion; Bygg gångbana
Rydboholm – Borås!
I samband med brobygget i Rydboholm byggs gång och
cykelväg. Tyvärr byggs inte G/C-vägen hela vägen från
Viskafors till Borås ridhus. Delen från Rydboholmsbron
till Borås ridhus är inte finansierad av Trafikverket. Det
krävs kommunal medfinansiering för att den delen ska
kunna byggas. Det är synnerligen angeläget med tanken
på den nya förskolan i Rydboholm.
Jag ser det som angeläget att så sker och vill därför att
kommunen inleder förhandlingar med Trafikverket för
att snarast komma till skott med byggnationen. Jag vill ha
G/C-väg hela vägen till Viskafors.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Uppdra till Tekniska nämnden att snarast inleda förhandlingar med Trafikverket för att få till en utbyggd
G/C-väg mellan Rydboholmsbron till Borås ridhus.
Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet Liberalerna”
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2014-09-21

2014-09-21

”Motion; Möjligheten att inrätta EN skolnämnd för grundskolan

”Motion; Utreda möjligheten att inrätta
en ”prova på” verksamhet för tonåringar
liknande den idrottskola som redan
finns för barn

All modern skolforskning visar på vikten av ett tydligt
ledarskap för framgångsrika skolor. Borås grundskolesystem har också vid flertal tillfällen fått kritik av skolverket
kring just denna delen. Det har sagts att ledarskapet inom
Borås skolförvaltning spretar. Och många föräldrar har
tagit upp den orättvisa de upplevt kring att det kan skilja
så mycket för eleverna beroende på vilken skola i de olika
stadsdelarna de går på.
Borås gymnasieskolor har sedan många år en gemensam
skolnämnd och har uppvisat mycket goda resultat och
samordningsvinster. Och vi tror att också en gemensam
skolnämnd för Borås grundskolor skulle ge större rättvisa
för eleven, tydligare ledarskap för personalen och samordningsvinster för alla. Vi tror att det med en nämnd
är lättare att fokusera på att minska skillnaderna mellan
skolorna, vilket sägs vara en av anledningarna till de fallande resultaten.
Boråsvalet föreslår därför att:
Borås Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en gemensam
skolnämnd för grundskolan för att - undvika spretande
ledning, öka samsynen och säkra en likvärdig skola för
alla.
Kerstin Koivisto
för Boråsvalet”

På några decennier har ungas fritidssysselsättningar
förändrats väldigt mycket. Engagemanget i föreningsform
har minskat, spontanidrott har minskat och stillasittande
datorspelande har istället ökat. Många barn börjar dock
fortfarande någon form av idrottsutövande i föreningsverksamhet i låg- och mellanstadieåldern, men många slutar sedan allt för tidigt och har därefter svårt att komma
tillbaka eller ta upp en ny idrott senare i livet.
Det finns en uppfattning i samhället i stort och hos unga
i synnerhet att det är försent att börja med en idrott och
att gå med i en förening i övre tonåren och att ens ”fysiska
fönster” stängts för att kunna utvecklas tillräckligt. En hel
del forskning visar dock på motsatsen.
Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt med fysisk
aktivitet både för kropp och själ och det är aldrig försent
att börja röra på sig. Ur ett socialt perspektiv finns också
mycket att vinna genom att få fler ungdomar att gå med i
en idrottsförening. Socialt samspel, engagemang och nya
vänner utvecklas. Boråsvalet skulle därför vilja se att Borås
Stad skapar mer förutsättningar och öppnar fler dörrar
för fler unga att utöva idrotter utifrån sina önskemål. Att
som tonåring få delta i en ”prova-på” idrottskola med olika
former av idrotter, för att rätt lotsas in där intresse finns,
ser vi som något mycket önskvärt.
Boråsvalet föreslår att:
Borås Kommunfullmäktige ger Fritid och folkhälsonämnden i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en ”pröva
på” verksamhet, typ idrottsskola för tonåringar.
Boråsvalet
genom Kerstin Koivisto”
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”Motion; Utreda möjligheten att inrätta
”äldrekollo”

”Motion angående möjligheten att inrätta informations- och utbildningskvällar
för hemlösa på härberget Kastanjen

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.

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.

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.

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.o.m. kan bli ännu några fler.

Genomförandet kan ske i kommunens regi och / eller i
samarbete med frivillighetsorganisationer.

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.

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”

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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”Motion; Tuffa tag mot regeltrotset vid
Borås sjöar

”Motion; Schysta relationer
– ett framgångsrikt projekt

Tjuvfisket har ökat i de sjöar som kontrolleras av kommunen. Vid genomförda kontroller, så bryter närmare 25
procent av fiskarna mot reglernas som är uppsatta i stadens
sjöar. Moderaterna är för ordning och reda i samhället, så
också vid kommunens sjöar.

Sociala omsorgsnämnden har sedan en tid drivit ett
projekt vid namn Schysta relationer för individer som bor
i gruppbostäder eller servicelägenheter. Projektet syftar
till att förebygga våld i nära relationer, genom utbildning i
studiecirklar. I studiecirklarna får deltagarna diskutera och
prata igenom olika scenarion och känslor om innebörden
av schysta relationer.

Vi vill att det ska bli mer kännbart att bryta mot de regler
som är uppsatta.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-	Höja kontrollavgiften för de personer som bryter mot
Borås Stads fiskeregler, i enlighet med motionens
intentioner
Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M”

Schysta relationer ger inblick i vilka olika former av
relationer som finns. Deltagarna får diskutera och komma
fram till vad en bra kompis är, vikten av att göra sina egna
val, vad som är våld och hur man sätter gränser och har
ansvarsfullt sex.
Projektet har varit framgångsrikt och uppskattat av de
involverade. Schysta relationer har tidigare fått projektpengar från Socialstyrelsen, men då projekttiden nu är
över så kommer inte Socialstyrelsen att bidra med ytterligare resurser till projektet.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
- Uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att permanenta
arbetet med Schysta relationer.
Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M”
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”Motion; Låt fler använda skolbussarna
För att kunna hålla landsbygden levande är utökade pendlingsmöjligheter viktigt. Därför måste kollektivtrafiken
prioriteras ute på landsbygden och i dess tätorter.
Framförallt är välfungerande skolbussar nödvändiga för att
även barnfamiljer ska kunna bosätta sig på landsbygden.
Dock anser vi moderater att skolbussarna inte används till
sin fulla kapacitet.
Vi vill därför att fler ska få åka med skolbussarna.
Idag är våra skolbussar sällan fullbelagda på de flesta turer.
Det kan vara beroende på sjukdomar, studiedagar eller lov,
som bussen inte fylls.
Därför vill vi att även andra resenärer ska kunna använda
sig av skolbussarna. Det kan vara andra resenärer som
exempelvis behöver komma in till den lokala tätorten, eller
bor bortom befintliga busshållsplatser. Det kan vara unga
som gamla.
Vi anser att det finns stora miljömässiga och ekonomiska
vinningar att göra på att använda skolbussarna till fler ändamål som även gynnar de övriga boende på landsbygden.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-	Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten
att låta fler åka med skolbussarna i enlighet med motionens intentioner.
Monica Hermansson-Friedman M)
Annette Carlson (M)”
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”Motion; Investera i en näridrottsplats
vid Storsjön
Storsjön vid Viskafors och Rydboholm är ett bra område
att investera i en näridrottsplats där många personer
från båda orterna rör sig och motionerar. Borås Stad har
genomfört stora satsningar på näridrottsplatser i centrala
Borås, jag menar att det finns behov av sådana lokaliteter
för motion och aktiviteter även i våra mindre tätorter.
Storsjön lämpar sig väl för detta ändamål då det under
sommarperioden är ett en välbesökt destination med
många besökare. För områdets fortsatta utveckling är en
näridrottsplats viktig.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-	Uppdra åt ansvarig nämnd att bygga en näridrottsplats
vid Storsjön.
Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)”
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”Motion; För en ökad trafiksäkerhet i
Viskafors och Rydboholm

”Motion; Arbeta för en narkotikafri skola
i Borås

Trafiksituationen i Viskafors och Rydboholm behöver ses
över. Många utav de boende i områdena upplever att fordonen som färdas i de båda orterna håller hög hastighet.
Vi moderater vill att kommunen tar ett helhetsgrepp kring
trafiksäkerheten. Vi tycker att det är viktigt att Tekniska
nämnden inte bara ser till centralorterna, utan även har ett
brett Boråsperspektiv. Vi vill därför att Tekniska nämnden
tar initiativ till att upprätta ett åtgärdsprogram för trafiksituationen i Viskafors och Rydboholm, i samråd med de
olika väghållarna.

Enligt en undersökning från 2013 av Centralförbundet
för alkohol- och narkotikaupplysnings hade 14 procent av
flickorna och 19 procent av pojkarna på våra gymnasier
testat positivt för narkotika.

Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-	Uppdra åt Tekniska nämnden att tillsammans med
väghållarna ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra trafiksäkerheten i Viskafors och Rydboholm.

Narkotika i skolan utgör även en risk för de elever som
inte nyttjar och påverkar tryggheten och klimatet i skolan
negativt. I en skolmiljö där narkotikan får fäste, finns
även en stor risk för att narkotikabrukandet snabbt sprids
till fler elever. Det här påverkar inte enbart säkerheten
och arbetsmiljön i våra skolor negativt, utan riskerar även
leda många ungdomar in i fortsatt narkotikamissbruk och
kriminalitet. Således är det en fråga som direkt berör hela
samhället.

Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)”

Narkotika i skolan kan leda till medicinska, psykiska och
sociala konsekvenser. Det föder problem för den enskilde
eleven vars sociala situation och hälsa påverkas negativt. I
förlängningen är det även stor risk att elevens studieresultat påverkas negativt.

Vi vill att Borås Stad tillsammans med Polisen ges rätt
möjligheter att bekämpa narkotikaflödet i våra skolor.
Vi vill se fler Poliser på våra skolor, det skulle ge en stor
preventiv effekt. Vi vill ge skolpersonal och föräldrar rätt
utbildning, för att tidigt kunna upptäcka och hantera
missbruk av droger. Det är viktigt att omgivningen reagerar och inte accepterar fortsatt bruk. Vi behöver skapa
tydliga konsekvenser som är varaktiga, samtidigt som vi
erbjuder stöd och hjälp.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
-	Borås Stad inför en utbildning med stöd av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och deras projekt Narkotikafri skola, i enlighet med motionens intentioner.
Mattias Karlsson (M)
Annacarin Martinsson (M)
Annette Carlson (M)
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”Motion; Handikappanpassade toaletter
vid Pickesjön och Vänga Mosse

2014-09-24

Borås Stad har en fantastisk natur in på knutarna. Det
har även lagts ner mycket arbete för att tillgänglighetsanpassa vissa stränder och naturreservat. Bland annat har
Pickesjön och Vänga Mosse gjorts tillgängliga även för
dem som är rullstolsburna, det gäller dock enbart under
förutsättning att nöden inte tränger sig på. Det saknas
nämligen tillgång till toaletter för rullstolsbundna på båda
dessa platser.
För dem som har lyckan att stå på benen finns det gott
om buskar att smita bakom när nöden tränger på, den
möjligheten har dock inte de som är rullstolsburna. För att
öka komforten även för de rullstolsburna föreslår jag att vi
anlägger handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och
Vänga Mosse. Enligt uppgift finns det enklare mulltoaletter som lämpar sig väl för ändamålet.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
-	att handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna
anläggs vid Pickesjön och Vänga Mosse.
Borås den 24 september 2014
Lennart Andreasson (V)”

Motion; Solceller som tak på
parkeringsplatser!
I omställningen av energisystemet krävs nya lösningar. De
gamla hjulspåren måste brytas och nytänkande premieras.
Lösningar vi inte tidigare sett måste testas, och det offentliga måste gå före.
Elbilarna är här för att stanna. Bilproducenterna har insett
detta och andelen elbilar kommer att öka stort framgent
är bedömningen. Men dessa bilar behöver laddas. Centerpartiet har tidigare motionerat om fri parkering för
elbilar i stadskärnan och att det ska finnas god tillgång till
laddning.
Nu vill vi gå ett steg längre. Laddning av elbilar med
platsproducerad solenergi är en tilltalande lösning som
är praktisk på flera sätt. Vi i Centerpartiet tänker oss att
solcellerna skulle kunna utgöra tak på parkeringsplatser,
som då samtidigt erbjuder laddning med i princip ren el.
Solcellerna bör kopplas till elnätet för att den tid då någon
bil ej laddas kan elen levereras in i elnätet.
System som detta arbetas det med på flera platser i landet,
bland annat Akademiska Hus/KTH i Stockholm, Sjukhusparkeringen i Skövde samt Västra hamnen i Malmö.
Här borde vi i Borås kunna följa efter.
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige
besluta att
Uppdra åt Borås kommuns parkerings AB, genom Borås
Stadshus AB, att i ett första skede inrätta några parkeringsplatser med tak av solceller för laddning av elbilar.
Uppdra åt Borås kommuns parkerings AB, genom Borås
Stadshus AB, att utreda möjligheterna till en mera storskalig utbyggnad av solenergi på parkeringsplatser.
För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
Kerstin Hermansson
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