24 Januari 2013
protokoll

Tid och plats

18.00–19.29 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 1–13

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Sabina Kitti Ölander (V), Kerstin
Koivisto (Vägv), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund (M), Lars
Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Kjell Classon (S), Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S),
Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Joakim
Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M),
Krister Maconi (-), Hanna Werner (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija
Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Sven-Erik Håkansson (C), Seija Noppa (M), Thomas
Wingren (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S),
Samir Muratovic (S), Sofia Bohlin (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Pirita
Isegran (M), Jan Andersson (M), Pontuz Fritzson (-), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S),
Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Karl-Gustav Drotz (KD)
För Maj-Britt Eckerström (C)
För Ellie Blickfors (MP)
För Mehmet Kaplan (V)
För Petter Löberg (S)
För Falco Güldenpfennig (KD)
För Anna-Clara Stenström (M)
För Marie Fridén (M)
För Malin Wickberg (M)

- Hans Gustavsson (KD)
- Mats Brandt (C)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
- Peter Lund (V)
- Berndt Holmén (S)
- Ingela Hallgren (KD)
- Alexis Mouschopanis (M)
- Annette Nordström (M)
- Alfio Franco (M)

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

Närvarande ersättare

Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Nancy Kindblad (M), Saveta Olsén (M),
Alexander Andersson (C), Gunnel Romild (FP), Bengt Wahlgren (FP), Eva Axell (S), Tomas
Gustafson (S), Emina Beganovic (S), Cecilia Kochan (S), Tord Andersson (S), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Marie Sandberg (S),
Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Gunbritt Johansson (V), Olle Hermansson (Vägv) och Anna Grahn (Vägv).
Lars-Gunnar Comén (M) anländer till sammanträdet kl 18.05.
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Staffan Falk (MP) anländer till sammanträdet kl 18.05 och tjänstgör för Heiti Ernits (MP)
inför behandlingen av § 5.
Nancy Kindblad (M) lämnar sammanträdet kl 19.10.

Övriga närvarande

Rosangela Hansen
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§1
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Bertil Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP) med
Hamid Fard (FP) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, onsdagen den 30 januari 2013 kl 15.00.
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”.

§2
Anmälningsärende
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet
ärende som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2013-01-23 Motion av Peter Lund (V) och Fredrich
Legnemark (V) om intera ktiva informationsskyltar. Dnr 2013/KS0122 105

§ 3 2013/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 1,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Bill Johansson (M), Sjunde Villagatan 31, 504 54 Borås
väljs till lekmannarevisor i styrelsen för Kårhuset i Sjuhärad AB under namnändring till BSTF AB t.o.m. 2014 års
verksamhet.
Ingwer Kliche (S), Fjällgatan 55B, 504 61 Borås väljs till
lekmannarevisorersättare i styrelsen för Kårhuset i Sjuhärad AB under namnändring till BSTF AB t.o.m. 2014 års
verksamhet.

§ 4 2012/KS0671 041
Budget 2013 för de kommunala bolagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, separat
bilaga)
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2013
att bedrivas genom 14 bolag. Tillsammans beräknas en
omsättning på närmare 2 miljarder. Bolagen styrs av
aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt
av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och
ägardirektiv. Ägardirektivet är ett relativt omfattande och
detaljerat styrdokument medan bolagsordningen, som
antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller genom
särskilda beslut, är mer formell till sin karaktär
Kommunstyrelsen har liksom föregående år valt att lyfta
fram avkastning på eget kapital som avkastningskrav (resultat efter finansiella intäkter och kostnader i förhållande
till eget kapital) och soliditet som mått på finansiell styrka
(eget kapital i förhållande till totalt kapital). För AB Bostäder har marknadsmässiga avkastningskrav och finansiella

B2

Kommunfullmäktiges protokoll | 24 Januari 2013

mått införlivats till följd av den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsaktiebolag. Bolaget mäts på direktavkastning vilket mäter bolagets driftnetto (hyresintäkter
minus kostnader för drift, underhåll och fastighetsskatt)
dividerat med fastigheternas marknadsvärde. AB Bostäder
mäts avseende den finansiella styrkan på justerad soliditet. I den justerade soliditeten har eget och totalt kapital
justerats med fastigheternas marknadsvärde.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 622
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag
till budget 2013 för de kommunala bolagen, föreslagna
avkastningskrav och finansiella mål, se bilaga till Kommunstyrelsens protokoll.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag
till budget 2013 för de kommunala bolagen, föreslagna
avkastningskrav och finansiella mål, se bilaga.

§ 5 2012/KS0141 287
Principbeslut om ett nytt kongresscenter
i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 2,
separat bilaga)
Efter det att bolaget BoråsBorås TME AB bildades 2010
har den dåvarande kommunala Kongressbyrån konverterats till en Convention Bureau. Bolaget redovisade under
2010 förutsättningarna för ett nytt Kongresshus. ”Utbudet
för arrangörer runt om i Sverige har därmed ökat och fler
och fler får upp ögonen för städer utanför storstadsregionerna. Borås har idag flera bra lokaler men de har alla
byggts för annat syfte och saknar därför den helhet som
ett anpassat hus skulle ge”.
Inom ramen för nuvarande samarbete mellan näringsliv
och Borås Stad har en särskild ”Mötesplatsgrupp under
2012” fortsatt att utveckla tankarna om en ny konferensanläggning i Borås. Under studieresor tillsammans med
BoråsBorås TME har anläggningar i Karlstad, Örebro,
Norrköping och Linköping besökts.

I Borås och Sjuhärad finns tillgång till ca 1000 st potentiella lokala värdar och dessa finns i vårt breda föreningsliv,
i de politiska förbunden, i samfund, inom näringslivet och
framför allt i de kunskapscentra vi har i Borås, och som
varit med i processen om ett möteshus i Borås. Tre viktiga
parter är Högskolan i Borås, SP Statens provningsanstalt
och Södra Älvsborgs Sjukhus. Alla har de unik spetskompetens på internationell nivå och där kongresser och
möten ingår i deras arbetssätt. Att förlägga dessa kongresser i Borås skulle ge dynamiska effekter i samhället, genom
kunskap och kunskapsförflyttning. Mångfald av nationaliteter och språk och kännedom om andra kulturer är en
tillgång vid internationella möten.
Ett Kongresshus i sig, dess placering och utformning
kommer att bidra till att stärka platsvarumärket Borås. En
annan effekt av att ha ett möte i Borås är att deltagarna,
vid ett gott värdskap, blir återförsäljare av Borås som
besöks- arbets- studie och boendeort. Alla mötesdeltagare
blir också potentiella återbesökare.
Nationella Strategin -fördubbling av besöksnäringen I den
nationella strategin för en fördubbling av besöksnäringen
till 2020, är exporten nyckeln, dvs. fler utländska besökare
till Sverige. I Borås är vår största möjlighet till att lyckas
med detta, genom internationella möten.
Under 2010 överfördes Kårhuset till Borås Stad. Bakgrunden var att studenterna inte längre ville förvalta fastigheten
med det ekonomiska ansvar som detta inneburit.
Kommunfullmäktige gav i budgeten för 2012 Lokalförsörjningsnämnden i särskilt uppdrag att utreda Kårhustes
framtid. Husets förutsättningar som ett framtida Kongresscentrum i Borås, nära Simonsland och Högskolan,
skulle klarläggas
Lokalförsörjningsnämnden har 2012-11-20 tillskrivit
Kommunstyrelsen och bedömt att byggnadens läge, funktion och utformning är utomordentligt bra, vilket är en
förutsättning för att uppnå ett lyckat resultat
En byggnation av ett nytt Kongresscenter kommer att
innebära en investering på 200-210 miljoner kronor. Tillkommer gör ett köp av nuvarande Kårhus som är bokfört
till ca 30 miljoner kronor, om inte detta innan skrivits ned
i kommunens bokslut

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 621
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Industribyggnader i Borås AB får i uppdrag att föreslå
Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag för byggande och ägande av ett nytt Kongresscenter i Borås.
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Det nya dotterbolaget, Eolus 6 AB, skall sedan förvärva
fastigheten Eolus 6 av Borås Stad samt projektera för en
ombyggnad till ett Kongresscenter enligt förslag från
Lokalförsörjningsnämnden.

§ 6 2012/KS0747 107
Ombildande av Kårhuset i Sjuhärad AB
till BSTF AB samt fastställande av ägardirektiv och bolagsordning

Utgiften för projektet har beräknas av Lokalförsörjningsnämnden till 200–210 000 000 kronor exklusive köpet av
fastigheten. Den slutiga kalkylen skall underställas Kommunfullmäktige.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 3,
sid B 1)

Det nya Kongresscentret skall om möjligt projekteras
också för konsertändamål.
BoråsBorås TME AB får i uppdrag att föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag, Borås Kongresscenter
AB.
Bolaget skall tillse att rätt funktioner kommer att finnas i
Kongresshuset.

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Lena Palmén (S), Ida
Legnemark (V) och Sara Andersson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Industribyggnader i Borås AB får i uppdrag att föreslå
Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag för byggande och ägande av ett nytt Kongresscenter i Borås.
Det nya dotterbolaget, Eolus 6 AB, skall sedan förvärva
fastigheten Eolus 6 av Borås Stad samt projektera för
en ombyggnad till ett Kongresscenter enligt förslag från
Lokalförsörjningsnämnden.
Utgiften för projektet har beräknats av Lokalförsörjningsnämnden till 200-210 000 000 kronor exklusive köpet
av fastigheten. Den slutliga kalkylen skall underställas
Kommunfullmäktige.
Det nya Kongresscentret skall om möjligt projekteras också
för konsertändamål.
BoråsBorås TME AB får i uppdrag att föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag, Borås Kongresscenter AB. Bolaget skall tillse att rätt funktioner kommer att
finnas i Kongresshuset.

Ärendet om ”Simonsland – ett samhällsprojekt” behandlades av Kommunfullmäktige den 18 november 2010.
Projektet innebär att Borås Stad och Högskolan i Borås på
klassisk industrimark i området Simonsland skall utveckla
och etablera ett centrum för innovations- och affärsmiljö i
bred samverkan mellan högskolan, staden, näringslivet och
övriga inom innovationssystemet i regionen. Ett centrum
för vetenskap, kultur, innovation och handel har som
huvudsyfte att stärka innovationsmiljön i Sjuhäradsbygden till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling.
Kommunfullmäktige beslutade i ärendet att godkänna
verksamhetsidé och engagemang för Borås Stad i Simonsland. Vidare beslutade Kommunfullmäktige att formella
förutsättningar för de olika delarna successivt får föras upp
för beslut i budgetar eller i särskild ordning.
Utvecklingen av projektet och det Textile & Fashion
Center som bildas i Simonsland kräver nu att en tydlig
organisation skapas för att utveckla, leda och samordna
infrastruktur och de olika verksamheterna inom området. Kommunstyrelsen föreslår att ett aktiebolag bildas
för detta ändamål, där Borås Stad är ensam ägare genom
Borås Stadshus AB.
Förslag till aktieöverlåtelseavtal, ägardirektiv och bolagsordning har utarbetats. I ägardirektiven framgår bland
annat att kommunen genom Borås Stadshus AB skall äga
bolaget för att ”i Simonsland skapa ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst
inom textil och mode men också inom andra områden”.
Centrumet är avsett att bli en samverkansmiljö enligt
ett Triple Helix koncept där Högskolan, Borås Stad och
näringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön
till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i
Boråsregionen”.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 628
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB förvärvar, i enlighet med upprättat
aktieöverlåtelseavtal, aktierna i Kårhuset i Sjuhärad AB av
Borås Stad den 1 februari 2013 för 150 000 kronor.
Kårhuset i Sjuhärad AB namnändras till BSTF AB. Bolagsordning och ägardirektiv för BSTF AB fastställs.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stadshus AB förvärvar, i enlighet med upprättat
aktieöverlåtelseavtal, aktierna i Kårhuset i Sjuhärad AB
av Borås Stad den 1 februari 2013 för 150 000 kronor.
Kårhuset i Sjuhärad AB namnändras till BSTF AB. Bolagsordning och ägardirektiv för BSTF AB fastställs.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-03, § 588
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2013
med följande högsta belopp:
Sjömarkens IF
Brämhults IK
Dalsjöfors Tennisklubb

833 420 kronor
600 000 kronor
252 000 kronor

Kommunfullmäktige

§ 7 2012/KS0397 805
Kommunalt anläggningslån 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 4,
sid B 9)
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. anläggningslån som är ränte- och
amorteringsfria och som avskrives efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra
egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av
godkänd totalsumma.
Fritids- och folkhälsonämnden har för 2013 fått in 3 st
ansökningar om kommunalt anläggningslån. Nämnden
föreslår att samtliga föreningar skall få sina ansökningar
beviljade.
Kommunstyrelsens sammantagna förslag till anläggningslån 2013 uppgår till ca 1,7 miljoner kronor. De närmast
föregående åren var motsvarande siffra 0,5 respektive
1,5 miljoner kronor. Under ett antal år låg de beviljade
bidragen långt över den långsiktiga nivån på 2,0 miljoner
kronor årligen. Fritids- och folkhälsonämnden gavs 2010
därför i uppdrag att ta ett större prioriteringsansvar bland
de inkomna förslagen. Inriktningen var att under de kommande 3-4 åren bör anläggningslånen i genomsnitt inte
överstiga 2,0 miljoner kronor per år. Denna inriktning
verkar nu följas.

Jäv
P g a jäv deltar inte Lena Palmén (S) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Lena Palmén (S) tjänstgör Lennart Andreasson (V).

P g a jäv deltar inte Lena Palmén (S) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Lena Palmén (S) tjänstgör Eva Axell (S).

Kommunfullmäktige beslutar:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för
2013 med följande högsta belopp:
Sjömarkens IF
Brämhults IK
Dalsjöfors Tennisklubb

833 420 kronor
600 000 kronor
252 000 kronor

§ 8 2012/KS0390 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30
september 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 5,
sid B 12)
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.
Från och med den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, den skall samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvården. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen,
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
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Till Socialstyrelsen och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden/Stadsdelsnämnden 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.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden/
Stadsdelsnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 618
Kommunstyrelsen föreslår på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.

§ 9 2012/KS0161 212
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 06
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 6,
sid B 17)
Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 630
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta en ny översiktsplan för Borås.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta en ny översiktsplan för Borås.
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§ 10 2012/KS0292 212
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD) ”Ett långsiktigt hållbart Borås
kräver en ny översiktsplan”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 7,
sid B 18)
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) ochSara Degerman-Carlsson (KD) har
den 28 mars 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslår att ”Kommunfullmäktige beslutar att
upprätta en ny översiktsplan för ett helhetsgrepp kring
samhällsbyggnad och utveckling i staden, och för ett långsiktigt hållbart Borås”.Borås Stads översiktsplan, Öp06
har aktualitetsprövats och ett antal frågeställningar har
under perioden den 9 mars–25 juni 2012. Remissen har
skickats till Borås Stads nämnder och bolagsamt till andra
berörda aktörer. Syftet har varit att pröva översiktsplanensaktualitet samt att besvara motionen ”Ett långsiktigt
hållbart Borås kräver en nyöversiktsplan”.
De synpunkter som har kommit in visar att Öp06 inte
längre kan anses vara aktuell. Borås behöver en ny strategisk översiktsplan. De remissinstanser som har lämnat
synpunkter är positiva till att ta fram en ny översiktsplan
och vill gärna vara delaktiga i processen. Arbetet bör startas snarast och precis som i arbetet med Öp06 bör breda
dialoger vara grunden i arbetsprocessen. Men även om
dialog är viktigt bör det inte bli en alltför lång process.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 631
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Att upprätta en ny översiktsplan för ett helhetsgrepp kring
samhällsbyggnad och utveckling i staden, och för ett långsiktigt hållbart Borås.
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§ 11 2010/KS0362 332
Svar på motion av Anders Österberg (S),
Yvonne Persson (S) och Petter Löberg (S);
Lek är en barnslig rättighet, del 1
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 8, sid
B 20)
Anders Österberg (S), Yvonne Persson (S) och Petter
Löberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 maj 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att den nämnd som tycker det är roligt
med lekplatser får i uppdrag att iordningställa en på Stora
torget. Motionärerna menar att Stora torget skall vara en
mötesplats för alla oavsett kön, etniskt ursprung, ålder
m.m. För detta krävs det också en träffpunkt för barnen
och vad är då bättre än en lekplats på Stora torget.
Motionen har varit remitterad till Gatunämnden.
Kommunstyrelsen är överens med andemeningen i motionen. Stora torget i Borås är ett av våra finaste uterum
och tillhör givetvis alla Boråsare. Alla aktiviteter som
bidrar till att utveckla torget till en ännu bättre mötesplats
är välkomna. Dock biträder Kommunstyrelsen dåvarande Gatunämndens bedömning att Stora torget inte är
lämpligt för en permanent lekplats. Detta inkräktar för
mycket på den flexibilitet som man behöver ha på torget
och dess aktiviteter. En förnyelse av Stadsparkens lekplats
prioriteras i stället. I investeringsbudget 2012 finns därför
upptaget 4,0 miljoner kronor för att uppföra en lekplats
med bl.a. datoriserade lekattraktioner.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 623
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen avslås.

Kommunfullmäktige

§ 12 2012/KS0124 629
Svar på motion av Kerstin Koivisto
(Vägv): Inrättande av ”materialbank”
– att kunna utnyttjas av förskolor och
skolor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 9,
sid B 22)
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen utreder möjligheten att inrätta en ”materialbank” för att kunna återvinna
möbler och material.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden,
Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen anser att motionens inriktning att
återvinna möbler och material stämmer väl med miljömålen och med inriktningen i Borås 2025 om en hållbar
utveckling.
Arbetslivsnämnden har i budget 2013 fått i uppdrag att
”genomföra materialbank inom nuvarande ram. Materialbanken ska kunna nyttjas av förskolor och skolor

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 617
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
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§ 13 2012/KS0273 609
Svar på motion av Annette Carlson (M):
En trygg skolmiljö för barn och
ungdomar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 10,
sid B 24)
Annette Carlson (M), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• Utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder
som används på skolorna i Borås Stad.
• Utifrån denna utredning fastställa hur Borås Stad, i
enlighet med styr- och ledningssystem, skall arbeta mot
mobbning.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden
Väster, Stadsdelsnämnden Öster, Utbildningsnämnden
samt Borås Stads Ungdomsråd.
Utvecklingsenheten har i maj 2012 tagit fram en kvalitetsrapport Värdegrund, som belyser hur förskolan och
grundskolan och grundsärskolan arbetar med frågan. En
del i rapporten är kartläggning av verksamheternas arbete
med likabehandling.
Rapporten ger en samlad bild av arbetet med att förhindra
diskriminering och kränkande behandling, men belyser
inte vilka metoder som använts. Rapporten har sänts till
Stadsdelsnämnderna
Skolverkets rapport ”Utvärdering av metoder mot mobbning” (2011), visar att ingen enskild insats har dramatiskt
positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och
åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete med en
kombination av insatser. De insatser som sker bygger på
väl genomförda kartläggningar, en systematisk uppföljning
av elevernas situation samt utvärdering av skolans arbete
mot mobbning och kränkning.
Med hänvisning till att Utvecklingsenheten i kvalitetsrapport Värdegrund kartlagt hur verksamheterna arbetar med
likabehandling menar Kommunstyrelsen att ytterligare
utredning enligt förslaget i motionen inte är motiverad i
nuläget
Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning visar
att det krävs ett systematiskt arbete för att en skola ska
lyckas förebygga och åtgärda mobbning. Val av metoder
ska bygga på skolans kartläggning och uppföljning av
arbetet.

Borås Stad bör därmed inte fastställa hur skolorna ska
arbeta mot mobbning, men det ska ske en systematisk
uppföljning av arbetet.
Kommunstyrelsen menar att lagstiftningens krav på årlig
uppföljning av likabehandlingsplanen samt kvalitetsrapport Värdegrund tillgodoser behovet av uppföljning.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-17, § 616
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Falco Güldenpfennig (KD) och Johan Medelius (M) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första beslutsmening samt att
förklara motionens andra beslutsmening för besvarad.
Lena Palmén (S) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till
Annette Carlsons (M) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Annette Carlson (M)
med fleras yrkande och finner sistnämnda proposition
med övervägande ja besvarad.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder
som används på skolorna i Borås Stad.
Motionens andra beslutsmening förklaras besvarad.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.10.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 30 januari 2013
Per-Olof Höög (S)
ordförande

B8

Anne-Marie Ekström (FP)

Kommunfullmäktiges protokoll | 24 Januari 2013

Anmälningsärenden

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

”Motion; Interaktiva informationsskyltar
I Borås Stad har vi många informationsskyltar. Allt ifrån
informationsskyltarna vid våra trafikfickor till små skyltar
i Stadsparken, i Ramnaparken och längs banvallen Gånghester till Rångedala. Skyltarna visar kartor och information om historik om platsen m m.

Fig 1

Staden har även en bra hemsida som hela tiden uppdateras
och vi är en interaktiv kommun på många sätt. Varför inte
då lägga ihop dessa två med hjälp av Qr barcode (Quick
Response Code) (fig1.)?
Qr barcode är en ruta med en bildkod som blir allt vanligare. Man tar ett foto med sin mobiltelefon av rutan som
innehåller en internetlänk till en hemsida. Om man sätter
en Qr barcode på informationsskyltarna så kan man få
med sig informationen på sin mobil. Qr-koder har även
fler möjligheter; Det skulle kunna användas för att ge
länka till information för turister på en rad olika språk,
eller till information på lättläst svenska, eventuellt även
till en sida som har informationen i större typsnitt för folk
med nedsatt eller begränsad syn. Möjligheten kan även
finnas att länka Qr-koden till en sida med en ljudfil som
läser upp informationen i mobilen.
Exempel på olika typer av skyltar som man kan använda
Qr barcode på:
Att kunna ladda ner affischer om aktiviteter i stan.
Informationsskylt vid skulpturer m m, med information
om skulpturen och konstnären.
Vid hembygdsgårdar, Ramnaparken mm med information
och historik.
Möjlighet att ladda hem information från informationstavlorna.
Vi yrkar
att möjligheten till interaktiva informationsskyltar utreds
Peter Lund, Vänsterpartiet
Fredrich Legnemark, Vänsterpartiet
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Bilaga

Bilaga till § 4 Budget 2013 för
de kommunala bolagen
Definitioner:

Resultat = Resultat efter finansiella poster, Räntabilitet på
eget kapital = resultat efter finansiella poster/eget kapital
Direktavkastning = Driftnetto/fastigheternas bedömda
marknadsvärde, Soliditet = eget kapital / totalt kapital,
Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas
bedömda marknadsvärde.

Resultatkrav

Bolag
Borås Stadshus AB

Reslultat mnkr
Budget 2013

Avkastniingskrav 1
Räntabilitet på
eget kapital
Budget 2013
- 3 år

Avkastingskrav 2
Finansiella mål
Direktavkastning %
Solidiet % Justerad so1
Budget 2013
-3 år
Budget 2013
-3 år
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-

-

-
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4-5
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-

-

11

15

Borås Elnät AB

26,4

13

15

-

-
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20-25

Borås Djurpark AB

-12,6

-

-

-

-

4

-

Borås kommuns Parkerings AB

3,2

-

-

-

-

-

-

Industribyggnader i Borås AB

3,3

6

6-7

-

-

30

20-25

BoråsBorås TME AB

-14,6

-

-

-

-

-

-

Borås Lokaltrafik AB

9,9

32

-

-

-

31

-

Inkubatorn i Borås AB

-0,6

-

-

-

-

10

10

AB Bostäder i Borås

10,0

6-7

-

4,2

5

-/35

-/25

Fristadbostäder AB

0,4

1,5

-

-

-
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15-16

AB Sandhultsbostäder

0,7

4

-

-

-

12

12

AB Toarpshus

0,4

4
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-

-

5
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Viskaforshem AB

1,3

7
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Borås Energi
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