21 Februari 2013
protokoll

Tid och plats 17.00–18.33 Fullmäktigehuset
Omfattning § 14–25
Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Tom Andersson (MP), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Sabina Kitti
Ölander (V), Maj-Britt Eckerström (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), NilsÅke Björklund (M), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Kjell Classon (S), Leila
Pekkala (S), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Joakim
Malmberg (FP), Krister Maconi (-), Hanna Werner (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne
Persson (S), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Anna-Clara Stenström (M), Seija Noppa (M),
Marie Fridén (M), Malin Wickberg (M), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Monica
Johansson (C), Olle Engström (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt
Persson (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Pontuz Fritzson (-),
Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S) och Robert Hansson (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Bertil Myhrberg (M)
För Hamid Fard (FP)
För Eike Jünke (M)
För Ulf Olsson (S)
För Kerstin Koivisto (Vägv)
För Karl-Gustav Drotz (KD)
För Ellie Blickfors (MP)
För Kurt Eliasson (S)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Ingegerd Nyborg (M)
För Björn Bergquist (M)
För Annacarin Martinsson (M)
För Anja Liikaluoma (S)
För Micael Svensson (S)
För Anna Christensen (M)
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
För Samir Muratovic (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Jan Andersson (M)
För Anethe Tolfsson (S)

- Annette Nordström (M)
- Bengt Wahlgren (FP)
- Alfio Franco (M)
- Marie Sandberg (S)
- Olle Hermansson (Vägv)
- Hans Gustavsson (KD)
- Staffan Falk (MP)
- Leif Grahn (S)
- Ingela Hallgren (KD)
- Mattias Karlsson (M)
- Marie-Louise Hall (M)
- Maria Lindgren (M)
- Bernt Holmén (S)
- Eva Axell (S)
- Monica Hermansson Friedman (M)
- Ulla-Britt Gustavsson (S)
- Cecilia Kochan (S)
- Tord Andersson (S)
- Nancy Kindblad (M)
- Camilla Larsson (S)

För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Thomas Wingren (MP) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Heiti Ernits (MP) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Saveta Olsén (M), Emina Beganovic (S), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Peter
Lund (V), Gunbritt Johansson (V) och Anna Grahn (Vägv).
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 17.02.
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 17.02 och intar sin plats under
uppropet.
Thomas Wingren (MP) anländer till sammanträdet kl 17.08 och intar sin plats inför behandlingen av § 16.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) anländer till sammanträdet kl 17.19 och intar sin plats
inför behandlingen av § 16.
Alexis Mouschopanis (M) anländer till sammanträdet kl 17.19.
Kjell Hjalmarsson (MP) anländer till sammanträdet kl 17.20. Därefter tjänstgör han för Heiti
Ernits (MP) inför behandlingen av § 16.
Anja Liikaluoma (S) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats inför behandlingen av § 16.
Kerstin Koivisto (Vägv) anländer till sammanträdet kl 17.30 och intar sin plats inför behandlingen av § 16.
Gunnel Romild (FP) anländer till sammanträdet kl 17.30.
Ingegerd Nyborg (M) anländer till sammanträdet kl 17.50 och intar sin plats inför behandlingen av § 21.
Olle Hermansson (Vägv) lämnar sammanträdet kl 18.15.

Övriga närvarande

Rosangela Hansen
Lars-Olof Danielsson

stadsjurist
sekreterare

§ 14
Val av justerande ledamöter

§ 15
Allmänhetens frågestund

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Lars Andersson (M) med
Sabina Kitti Ölander (V) som ersättare.

(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 28 februari 2013 kl 16.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår”.

B 14

Kommunalråden Tom Andersson (MP) och Lena Palmén (S) svarar på inkomna frågor.
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§ 16
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2013-02-20 Motion av Bengt Wahlgren (FP): Låga hyror
motverkar bostadssegregationen. Dnr 2013/
KS0185 270
2013-02-20 Motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C)
och Falco Güldenpfennig (KD): Lägg ut Saltemads camping på entreprenad! Dnr 2013/
KS0189 107

§ 17
Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Boris Preijde (M), Lilla Kyrkogatan 20, 503 35 Borås
entledigas från sitt uppdrag som revisor i stiftelsen för
Sjuhärads samordningsförbund.
Ingwer Kliche (S), Guldbrandsgatan 33, 507 64 Borås
entledigas från sitt uppdrag som revisorsuppleant i stiftelsen för Sjuhärads samordningsförbund.
Thomas Gustafsson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås
väljs till revisor i stiftelsen för Sjuhärads samordningsförbund t.o.m. 2014 års verksamhet.
Ivana Nikolova (S), Trandaredsgatan 21, 507 62 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Stadsdelsnämnden Öster.
Thomas Svensson (MP), Fridenshöjdsgatan 1, 504 39
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Borås Energi & Miljö AB.
Angelica Zetterström (MP), Gullringsvägen 3, 507 71
Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås Energi &
Miljö AB t.o.m. 2014 års verksamhet.

Till dagens sammanträde har två enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.

Elham Morshedy Alamdari (FP), Vendelsbergsgatan 36,
504 55 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar:

Britt-Marie Halldén (FP), Stenbocksgatan 17, 506 34
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden.

De enkla frågorna får ställas.

Elham Morshedy Alamdari (FP), Vendelsbergsgatan 36,
504 55 Borås väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden t.o.m. 31 december 2014.

§ 18

2013/KS0071 102

		2013/KS0072 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 11,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:

Karl-Gustav Drotz (KD), Getholmsgatan 50B, 504 46
Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige
Tord Persson (M), Lievägen 4, 513 50 Sparsör entledigas
från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Fristadbostäder AB.
Olle Engström (M), Lorensbergsgatan 4, 504 30 Borås
väljs till ledamot i styrelsen för Fristadbostäder AB
t.o.m. 2014 års verksamhet.

Efter Heléne Vistbacka Roth (FP), väljs Britt-Marie
Halldén (FP), Stenbocksgatan 17, 506 34 Borås som
förste vice ordförande och ledamot i Sociala omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2014.
Lennart Fritzson (FP), Svanvägen 35, 504 75 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljö- och
konsumentnämnden.
Marcus Nilsen (FP), Tegnergatan 13, 503 43 Borås väljs
till ersättare i Miljö- och konsumentnämnden t.o.m. den
31 december 2014.
Niklas Arvidsson (FP), Svinåsagatan 4, 507 32 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
AB Bostäder i Borås.
Lennart Fritzson (FP), Svanvägen 35, 504 75 Borås
väljs till ledamot i styrelsen för AB Bostäder i Borås
t.o.m. 2014 års verksamhet.

B 15
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§ 19 2013/KS0186 001
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (FP) till Lena Palmén (S) om central
förskole- och grundskolenämnd i Borås
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 20 2013/KS0187 023
Svar på enkel fråga av Maria Lindgren (M) till Lena Palmén (S) om icke
behandlade motioner
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 21 2012/KS0675 107
Utökad investeringsplan för Borås Energi
och Miljö AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 12,
sid B 29)
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med begäran
om utökad investeringsplan för 2012. Bolaget önskar
genomföra två investeringar som kommer att förbättra
bolagets ekonomi, samt att närmiljön förbättras genom
att det nuvarande fossila utsläppet från bolagets produktionsanläggningar kommer att reduceras till hälften, att
bolaget önskar investera i en pelletseldad hetvattencentral
på Viared, total investeringskostnad 61 500 000 kronor,
samt en rökgaskondenseringsanläggning på befintliga avfallspannor vid Ryaverket till en total investeringskostnad
på 71 500 000 kronor. Sammanlagt uppgår den utökade
investeringsplanen till 133 000 000 kronor. Föreslagna
anläggningar kommer att minska användningen av spetslastbränslen med cirka 45 GWh/år.
Borås Energi och Miljö AB redovisar positiva kalkyler med
relativt korta återbetalningstider. Om båda investeringarna
genomförs ökar investeringarnas återbetalningstid något
jämfört med om enbart en av investeringarna görs.
Inför beslutet har Kommunstyrelsen låtit en extern part,
Profu i Göteborg AB (nedan kallat Profu), låtit utföra en
second opinion för att granska och kommentera beslutsunderlaget från Borås Energi och Miljö ur ett ekonomiskt
perspektiv.

B 16

Som framgår av Profus kommentarer anser de att beslutsunderlaget från Borås Energi och Miljö generellt sett är
heltäckande och gediget, och menar att utfallet vid investering i antingen en hetvattencentral eller en rökgaskondensor är stabilt och robust. Däremot anser Profu utfallet
vid samtidig investering i båda anläggningarna som ”inte
lika robust”. Den invändning Profu främst anför är att vid
samtidig investering i såväl hetvattencentral som rökgaskondensor så är inte vinsterna additiva, vilket medför att
det vid ett minskande fjärrvärmeunderlag är lönsammare
att enbart investera i hetvattencentralen. Därför menar
Profu att det är av vikt att Borås Energi och Miljö utreder
det framtida fjärrvärmeunderlaget vidare.
Kommunstyrelsen är positiv till föreslagna investeringar.
Kalkylerna visar på god ekonomisk lönsamhet. De
miljömässiga vinsterna är också betydande, då hetvatten
centralen minskar användandet av fossila spetslastbränslen
och rökgaskondensorn tar tillvara på spillvärme och ger
”gratis” värme. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget
betona vikten av att bolaget gör en noggrann ekonomisk
uppföljning av investeringarna, och att denna delges Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-07, § 10
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige godkänner en utökad investeringsplan 2012 för Borås Energi och Miljö AB med 133
000 000 kronor i enlighet med av bolaget upprättat
beslutsförslag avseende biobränsleeldad hetvattencentral på
Viared samt rökgaskondenseringsanläggning på Ryaverket.

Kommunfullmäktige

Nils-Åke Björklund (M), Olle Engström (M), Morgan
Hjalmarsson (FP) och Tom Andersson (MP) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner en utökad investeringsplan för Borås Energi och Miljö AB med 133 000 000
kronor i enlighet med av bolaget upprättat beslutsförslag
avseende biobränsleeldad hetvattencentral på Viared
samt rökgaskondenseringsanläggning på Ryaverket.
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§ 22 2012/KS0785 290
Ny förskola vid Milstensgatan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 13,
sid B 45)
Lokalförsörjningsnämnden har den 18 december hos
Kommunstyrelsen hemställt om ett projekteringsuppdrag
för en ny förskola vid Milstensgatan. I den investerings
plan för 2013 – 2015, som Kommunfullmäktige fastställt
i budgeten för 2013, finns 27 miljoner kronor avsatt för
denna förskola. Den skulle omfatta sex avdelningar.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 22 januari 2013
nu ett något större projekt än det som ingår i budgeten
då det tillkommer en ”nattisavdelning”. Detta medför att
den beräknade utgiften ökar till 31 miljoner kronor. Med
anledning av att projektet nu överstiger det som avsatts i
budgeten överlämnar Kommunstyrelsen till Kommun
fullmäktige att ta beslut om projekteringsuppdraget.

§ 23 2012/KS0740 106
Reviderad förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 14,
sid B 50)
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter reviderats senast den 1 januari
2011. Den förändring som nu föranleder en revidering är
att avtal ingåtts med Falkenberg kommun om samarbete
från den 1 januari 2012.

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 33
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att godkänna Sjuhärads kommunalförbunds ändring av
förbundsordningen.

Stadsdelsnämnden Öster har den 22 januari 2013 godkänt
förslaget.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 44
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera en
ny förskola vid Milstensgatan inklusive en ”nattisavdelning” för en beräknad utgift på 31 miljoner kronor i enlighet med nämndens förslag den 18 december 2012.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att projektera en
ny förskola vid =Milstensgatan inklusive en ”nattisavdelning” för en beräknad utgift på 31 miljoner kronor i
enlighet med nämndens förslag den 18 december 2012.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
att g odkänna Sjuhärads kommunalförbunds ändring av
förbundsordningen.

§ 24 2013/KS0131 045
Kommunal borgen för de lokala fiberföreningarna i Borgstena, Hulu, Sundholmen, Seglora, Tämta och Tärby/Komlösa/Finnekumla
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 15,
sid B 52)
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2011 § 328 att
”Stadskansliet ges i uppdrag att ta fram en ny IT-infrastrukturplan, ansöka om tillgängliga bidrag samt upphandla bredband för att täcka befintliga bredbandsbrister”.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-18 att bifalla
motionen ”Bredband till alla” (Nr 84) och att därmed ansöka om tillgängliga bidrag samt att upphandla bredband
för att täcka befintliga bredbandsbrister.
Eftersom fiberföreningarna är ekonomiska föreningar
och inte har någon säkerhet, så får dom heller inga lån
från banken. Fiberföreningarna har därför ett behov av
att få kommunal borgen, för att kunna ta upp lån och
genomföra sin investering. Lånen behövs för att finanB 17
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siera föreningen under investeringsperioden fram till att
projekten är slutförda. Borgensåtagandet för kommunen
torde i normalfallet sträcka sig mellan 2-3 år. Först efter
slutredovisning från föreningen slutbetalas bidragen (från
VGR, Borås Stad samt Länsstyrelsen) och lånen kan
amorteras och borgen upphöra. Föreningarna behöver
därför kommunal borgen på belopp uppgående till halva
det från Länsstyrelsen stödberättigade beloppet, samt för
det kostnader föreningen har vid eventuellt byggande av
stamnätet och som sedan erhålls i bidrag från VGR och
Borås Stad.
För Borås Stads del kan det totala borgensåtagandet för de
8 aktuella fiberföreningarna uppskattas till maximalt cirka
26 miljoner kronor, varav 14 miljoner kronor avser det
bidrag fiberföreningarna får från Länsstyrelsen, och övriga
12 miljoner kronor avser bidrag för stamnätet.
I fullmäktiges beslut framgår uttryckligen att det är viktigt att det finns bredband tillgängligt för alla inom Borås
Stad oavsett var man bor. Kommunstyrelsen bedömer att
de lokala fiberföreningar som nu bildas utgör en viktig
del i strävan att få bredband tillgängligt för alla. För att
föreningarna ska klara av sina investeringar är det viktigt
att de kan ta upp de lån som behövs innan alla bidragsmedel utbetalats.

Kerstin Hermansson (C) och Tom Andersson (MP) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Borgstena, Hulu, Sundholmen, Seglora, Tämta samt
Tärby/Komlösa/Finnekumla fiberföreningar beviljas
i enlighet med angivna villkor kommunal borgen med
maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen,
VGR och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats
till föreningarna.

§ 25 2012/KS0333 754
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Införa möjligheten till dator och
internetuppkoppling i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Borås
Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 16,
sid B 54)

Att gå i borgen för fiberföreningar kan ses som ett allmänt
intresse, i syfte att uppnå målet med bredband till alla.
Därmed bedöms inga lagliga hinder för borgen föreligga.

Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 april 2012 inlämnat rubricerad motion.

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 46

I motionen föreslås att Borås Stad utreder förutsättningarna för att införa en möjlighet till ersättning för dator och
internetuppkoppling i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borgstena, Hulu, Sundholmen, Seglora, Tämta samt
Tärby/Komlösa/Finnekumla fiberföreningar beviljas i
enlighet med angivna villkor kommunal borgen med
maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen,
VGR och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden
fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till
föreningarna.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Cecilia Kochan (S), Eva
Andersson (S) och Monica Hermansson Friedman (M) i
handläggning och beslut i detta ärende.
För Cecilia Kochan (S) tjänstgör Christer Lundberg (S)
För Eva Andersson (S) tjänstgör Berndt Holmén (S)
För Monica Hermansson Friedman (M) tjänstgör Alexis
Mouschopanis (M)
B 18

Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet och samtliga stadsdelsnämnder. Utbildningsnämnden avstår från yttrande.
En ny riksnorm för försörjningsstöd gäller från 2012.
Riksnormen anger numera totalsummorna för varje
personkategori och hushållsstorlek. Varje kommun be
stämmer vilken fördelning man vill ha på behovsposterna.
Konsumentverkets beräkningar av hushållskostnader kan
ge vägledning. Månadskostnaden för medier (bredband,
tv-licens, fast telefoni m.m.) för ett hushåll med 4 personer
är beräknad till 1 170 kronor. Arbetslivsnämnden har,
liksom ett antal andra kommuner, utgått från Socialstyrelsens meddelandeblad från 2011 och räknat upp till 2012
års rambelopp, vilket gör 1 210 kronor per månad för
aktuell behovspost.
Inom riksnormen för försörjningsstöd finns ett visst
utrymme som kan användas för dator och internetuppkoppling.
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I dag finns möjlighet för den enskilde att till en låg kostnad köpa dator från Återbruk, Arbetslivsförvaltningen.

Kommunstyrelsens beslut 2013-01-07, § 8
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.

Vid protokollet
Lars-Olof Danielsson
sekreterare
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP)		

Lars Andersson (M)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.15.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 1 mars 2013.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

B 19
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 15 Allmänhetens frågestund

”IT-fråga
Med anledning av bifogad tidningsartikel, hämtad ur tidningen Ny Teknik 16e maj 2012, och att IT-kostnaderna i
kommunens budget fortsätter att öka för varje år så undrar
jag.
Hur vet ni i Kommunstyrelsen att ni inte blir skinnade/
blåsta av IT-konsulterna/leverantörerna som säljer in ITvaror och tjänster ( t.ex. den nya Förvaltningsmodellen för
skola och förskola) till kommunen när kostnaderna hela
tiden ökar.

B 20

Övrig kommentar

Att byta ut datorerna var 3e år i en verksamhet som i
huvudsak använder Office paket (ordbehandling, excel,
powerpoint) eller motsvarande förfaller vara ett stort
slöseri med skattemedel (även om de hamnar på Återbruk i
Borås varifrån de försvinner/säljs fort till allmänheten).
Om inte hela datainfrastrukturen är felbyggd så är åtgärden för en seg dator att städa ur den och sedan köpa till
mer minne för några hundralappar.
mvh
boanton”
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Bilaga
Tidingsartikel hämtad ur tidningen Ny Teknik 16:e maj 2012

B 21
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Bilaga till § 15 Allmänhetens frågestund
”Till kommunfullmäktige 2013-02-21
Förskolorna i Borås stad står inför en stor utmaning. Inför
2013 åligger stadsdel norr stora besparingar som bl a beror
på ökade lokalkostnader, ökade personalkostnader (löner)
och ökade IT-kostnader som inte motsvaras av stadsdelarnas ökade intäkter/tilldelning från Borås kommunfullmäktige. Samtidigt ökar barnantalet och fler barn står i kö
att få plats på förskolorna i centrum jämfört med tidigare.
Besparingarna skall lösas genom större (förtätning) av
barngrupper och indragningar på vikariesidan. I november
fick föräldrar i stadsdel norr ett brev från förskolerektorerna. I brevet stod det att för att lösa situationen inför 2013
behövs en barngruppstorlek på 23-25 barn på syskonavdelningarna och 17-18 barn på småbarnsavdelningarna. Detta
innebär en situation i förskolan där Borås tangerar på att
erbjuda de allra största barngrupperna i Sverige. All tillgänglig forskning talar för negativa konsekvenser med en
barngruppstorlek av detta slag. Stora barngrupper försvårar, för att inte säga omöjliggör för förskolorna att erbjuda
det lilla extra så som utflykter, indelning i mindre grupper,
möjlighet att se varje barn osv. Borås stad försökte tidigare
locka barnfamiljer att flytta hit med erbjudanden om bra
och garanterad barnomsorg. Garanterad plats står kanske
fast, men till vilket pris? Och till vilken kvalitet?
Sällan har allmänheten intresse för en politisk fråga varit
så stor. Inför stadsdelsnämndens Norr beslut i nov diariefördes över 70 ärenden till nämnden angående förskolan.
Till mötet kom över 100 personer.
I en intervju i P4 kort därefter kontrar kommunfullmäktige och Lena Palmén med att stadsdelarna inte har fått
minskade anslag och att det inte ligger sparbeting för
stadsdel norr. Detta är ingen osanning men stadsdelen
inte kompenserats avseende behovet av nya förskolor. De
som finns är på flertalet sätt eftersatta och inte renoverade.
2012 öppnades i stadsdel centrum Östermalmsgårdens
förskola med fyra nya avdelningar. En förskoleplats på
Östermalmsgårdens förskola, med de ökade lokalkostnader som råder, kostar tre gånger mer än motsvarande
äldre förskola. Centrum bedöms akut behöva två nya
stora förskolor för att kunna möta behovet av platser. Var
förskolorna ska ligga är fortfarande inte klart.
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Vi kan läsa i dagspress och politikers bloggar (Lena Palmén) hur Borås gör den största satsningen sedan 70-talet
på barnomsorgen. Hur är det möjligt att göra satsningar
med att bygga splitter nya förskolor utan att skjuta till
extra pengar till nybyggnationerna? Förvaltar kommunen i
form av lokalförsörjningskontoret pengarna för skötsel och
nybygge av förskolor på mest kostnadseffektiva sätt? Skall
pengarna tas från befintlig budget innebär det kraftiga
åtstramningar på alla andra området för att kompensera
för de ökade kostnader som varje nybygge kostar.
Vi vill:
• Att kommunfullmäktige belyser och diskuterar problematiken hur nya förskolor skall finansieras i kommundelarna utan att detta påverkar den löpande verksamheten på ett negativt sätt. (T ex står det i stadsdel norrs
budget att ambitionsnivån och kvaliteten måste sänkas,
likaså kan man läsa att målsättningen hur stor andel
elever i årskurs nio med godkänt i alla ämnen, sänks
mot föregående år. Är det verkligen denna skola Borås
stad vill att vi ska ha?)
• Att Kommunfullmäktige aktivt tar fram en handlingsplan för hur barngrupperna i centrum ska kunna
MINSKA i storlek.
• Att Kommunfullmäktige på allvar tar tag i hur barnomsorgen i centrum skall lösas för att tillgodose den ökade
efterfrågan och de ökade barnkullarna i centrum.
• Att Kommunfullmäktige belyser problemet att hitta
platser för var nya förskolor kan ligga geografiskt och
sörjer för påskyndad byggstart.
Ellen Lindell
Erik Lindell
Anne Anderzon
Claes Lundahl Evelina Svaninger David Svaninger
Föräldrar till barn i centrum
Ellen Lindell
Salmeniigatan 5
504 57 Borås
0734-200 628”
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Bilaga till § 15 Allmänhetens frågestund
”Allmänhetens frågestund enligt överenskommelse per
telefon mellan Åsa Edholm, 0706-698924 och Per-Olof
Höög, Kommunf ullmäktiges ordförande
Fakta: Sandaredskolan har 379 elever (varav 54 är förskoleklassbarn) fördelade på 14 klasser i åk 1-6.
Förskoleklassbarnen är uppdelade i 5 mindre grupper. Det
finns 3 fritidsavdelningar.
I dagsläget inhyses skolans två 6:or i Sandgärdskolans (högstadiets) lokaler p g a utrymmesbrist på Sandaredskolan. Dessa klasser äter också på högstadiet då även
matsalen på Sandaredskolan är underdimensionerad för
det antal barn som går där.

Här kommer våra frågor:

• 2006 höll Borås kommun en kampanj i Göteborg.
Tanken var att locka göteborgare att flytta till Borås,
framförallt till dåvarande Sandhults kommundel. Politikerna lovade bra barnomsorg, inga köer och bra skola.
Många nappade och flyttade hit, bland annat till de nya
områdena Sjöhagen och Björvik. Men löftena visade sig
bara innehålla luft. I dag planeras stora nedskärningar
på Sandaredskolan med stora klasser och färre personal
som följd. Sandaredskolans klassrum är inte dimensionerade varken storleksmässigt eller ventilationsmässigt
till klasser med uppemot 30 barn. Vi är starkt kritiska
till att låta besparingarna drabba våra barn även med
tanke på utrymningssäkerhet, bullernivåer och klassrumsklimat när man tvingar ihop så många barn på en
liten yta. Ansvarig lärare får också fler elever som den
ska stötta, uppmuntra och undervisa i enlighet med
skriven skollag (se bifogade utdrag ur skollagen).
Hur kan detta få hända (med syftning på bifogade
utdrag ur skollagen samt bifogade utdrag ur Borås Stads
Budget 2013)?

• Som vi ser det är det orimligt höga lokalkostnader som
utarmar verksamheten – det måste gå att minska hyrorna och vi vill att ni i kommunfullmäktige sätter press
på Lokalförsörjningsförvaltningen att se över sin beräkningsmodell. Något måste vara fel på den modellen när
skolorna har så höga hyror att pengarna inte räcker till
kärnverksamheten – nämligen att ha rätt antal kvalificerade pedagoger och rätt tillgång till material som behövs för att följa skollagen. Kan ni ålägga dem att i det
skyndsammaste göra om beräkningsmodellen så att den
genererar en sänkning på rimligen minst 15 %?
• I Borås Stads visioner, mål och budget samt i media kan
man läsa att Borås Stad går in och medfinansierar olika
projekt som tillhör det privata näringslivet t ex, man
kan läsa om kommande vägdragningar, pengar som
sparas in på olika håll i verksamheterna som skall läggas
i buffertar och fonder för framtida projekt. Hur kan
Borås Stad sätta undan pengar, till framtida projekt och
investeringar, som skolan behöver nu för att fullfölja sitt
uppdrag (när det på Sandaredskolan finns 60 barn som
riskerar att inte uppnå kunskapskraven i ett eller flera
ämnen p g a att det saknas pengar till verksamheten)?
• På rektorsnivå, på stadelsnämndenivå pratar man om att
man har inte mer pengar, att man inte får mer pengar
tilldelat sig och därför kan man inget göra när pengarna
i slutändan inte räcker till skolan för att täcka kostnader för den mängd personal med rätt kompetens och
den mängd ändamålsenliga läromedel som behövs för
att få verksamheten att följa skollagen. Hur kan Borås
Stad genom sina fördelningsmodeller i flera steg tvinga
skolan att bryta mot skollagen – varje dag?
• Måste Borås växa för att våra barn ska ha sin framtid
tryggad? Kan vi inte få lov att vara en mellanstor stad
med ett gott klimat som är nöjd med sin storlek, som
förvaltar det den redan har och investerar i de som
faktiskt redan bor och arbetar här och lägger alla sina
pengar på att det ska förbli så?”
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 16 Anmälningsärenden

Bilaga till § 16 Anmälningsärenden

”Motion; Låga hyror motverkar

”Motion; Lägg ut Saltemads camping
på entreprenad!

bostadssegregationen

För närvarande pågår planeringen av ett nytt bostadsområde på Nedre Norrby, där bostäder med hyresrätt också
kan bli aktuella. Dagens bostadsproduktion har tyvärr
mycket höga kostnader, vilket naturligtvis medför höga
hyreskostnader.
Det vore från bl.a. demokratisk och social synpunkt
synnerligen olyckligt om man vid planeringen av detta
nya bostadsområde, utan vidare accepterade de höga
hyrorna (ca 9 000 kr per månad för en trerumslägenhet på
ca 75 kvadratmeter), vilket skulle förstärka den besvärande
bostadssegregation som har drabbat de flesta svenska
städer – även Borås.
En förbättring av den problematiska bostadssituationen
skulle kunna nås om Kommunfullmäktige beslutade att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att administrera ett
forskningsprojekt med målet att producera hyreslägenheter
av modern och rimlig standard till ett lågt pris, förslagsvis
ca 6 000 kr per månad för en trerumslägenhet på ca 75
kvadratmeter.
Samarbetspartners i detta projekt skulle kunna vara SP,
Högskolan i Borås samt representanter för byggvarubranschen, byggnadsproduktionen och den s.k. allmännyttan.
I detta projekt bör också Borås Stad sträva efter samverkan
med och stöd från staten.

Jag föreslår alltså
att	Kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att administrera ett forskningsprojekt enligt
tankarna i denna skrivelse.
Borås 2013-02-19
Bengt Wahlgren
Folkpartiet liberalerna”
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Saltemads camping drivs idag av det kommunalt ägda
Borås Djurpark AB. Vi allianspartier anser inte att det är
kommunens uppgift att driva campingverksamhet. Runt
om i landet har de flesta kommunala campingplatser
övergått i privat regi. För Saltemads campings framtid och
utveckling skulle det vara positivt om verksamheten lades
ut på entreprenad. Campingens utveckling och förbättring
är dessutom viktig för besöksnäringen i Borås. Det har
funnits ett flertal intressenter som varit beredda att ta över
och driva verksamheten. I anbudsförfrågan kring driften
ska ej ingå försäljning av marken på vilken campingen
ligger.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att lägga ut Saltemads
camping på entreprenad.
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågo
Bilaga till § 17 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 17 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel(a) fråga(or) till kommunalrådet

”Enkel fråga till Lena Palmén (S),
kommunalråd

Lena Palmén angående en central förskole- och grundskolenämnd i Borås
Grund- och förskolan i Borås Stad har skiftande förutsättningar och våra elever garanteras inte likvärdig
undervisning. Under en lång följd av år har resultaten i
grundskolan i Borås varit otillfredsställande. Ca 15 % av
eleverna som lämnar grundskolan saknar behörighet till
gymnasieskolan.
Forskning om framgångsrika skolor och framgångsrika
skolkommuner visar att tydligt pedagogsikt ledarskap är
viktigt för elevernas kunskapsutveckling. Så länge ansvaret
för skolan är fördelat på tre stadsdelsnämnder blir det
pedagogiska ledarskapet inte tydligt och utbildningen
lidande.
De allra flesta kommuner i Sverige har också insett vikten
av en specialnämnd för grundskolan för att säkerställa
utbildningens kvalitet och att skolorna får likvärdiga
resurser. Nu är det bara Stockholm, Göteborg och Borås
kvar som har kvar en organisation där stadsdelspolitiker
beslutar om skolfrågor.

Den 10 maj 2012 lämnade jag in två motioner där jag
föreslog att Sociala omsorgsnämnden ska kunna begära
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och
upphandlingsavtal samt att stadsdelsnämnderna ska göra
samma sak gällande personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Både innan och efter det att motionerna lämnats
in har vi kunnat läsa att det förekommit stölder och bedrägerier inom nämnda verksamhetsområden.

Därför ställer jag följande enkla fråga:
• Hur kommer det sig att du, Lena Palmén inte har prioriterat att bereda dessa ärenden som månar om äldres
och omsorgstagares säkerhet?
Maria Lindgren (M)”

Jag undrar:
När ska Borås Stad ta till sig kunskap om vad som gör
skolor framgångsrika och skapa en central förskole- och
grundskolenämnd?
Vem är ytterst ansvarig för grundskolan i Borås?
Folkpartiet har lämnat in en motion om den här avgörande frågan. När kommer den att bifallas?
Anna Svalander
Folkpartiet”
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