23 Maj 2013
protokoll

Tid och plats

13.00–19.59 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 53–67

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

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), Hans
Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (FP), Lars Andersson (M), Ulla-Britt
Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP), Kjell Classon (S), Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S), Mehmet
Kaplan (V), Ida Legnemark (V), 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), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S),
Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Alexis Mouschopanis (M), Seija Noppa (M), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Monica Johansson (C),
Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Gun-Britt Persson (S), Samir
Muratovic (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Jan Andersson (M), Pontuz Fritzson (-),
Eva Andersson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Per-Olof Höög (S)
För Anna Svalander (FP)
För Nils-Åke Björklund (M)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Marie Fridén (M)
För Malin Wickberg (M)
För Thomas Wingren (MP)
För Anja Liikaluoma (S)
För Micael Svensson (S)
För Urban Svenkvist (M)
För Heiti Ernits (MP)
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Sara Andersson (S)
För Per Carlsson (S)

- Marie Sandberg (S)
- Bengt Wahlgren (FP)
- Annette Nordström (M)
- Ingela Hallgren (KD)
- Alfio Franco (M)
- Mattias Karlsson (M)
- Staffan Falk (MP)
- Berndt Holmén (S)
- Tomas Gustafson (S)
- Marie-Louise Hall (M)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
- Leif Grahn (S)
- Cecilia Kochan (S)
- Emina Beganovic (S)
- Tord Andersson (S)

Närvarande ersättare

Maria Lindgren (M), Lars-Gunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M), Nancy
Kindblad (M), Saveta Olsén (M), Cecilia Andersson (C), Alexander Andersson (C), Mats
Brandt (C), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Anita
Spjuth (V), Peter Lund (V), Gunbritt Johansson (V), Olle Hermansson (Vägv) och Anna
Grahn (Vägv).
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För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
Thomas Wingren (MP) anländer till sammanträdet kl 13.00 och intar sin plats inför behandlingen
av § 54.
Sara Andersson (S) anländer tilll sammanträdet kl 13.03 och intar sin plats inför behandlingen
av § 54.
Gunnel Romild (FP) anländer till sammanträdet kl 13.30.
Nils-Åke Björklund (M) anländer till sammanträdet kl 13.30 och intar sin plats inför behandlingen
av § 57.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) anländer till sammanträdet kl 14.35 och intar sin plats under
behandlingen av § 61.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 14.05 och intar sin plats under behandlingen
av § 61.
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 15.28 och intar sin plats under behandlingen av §
61.
Camilla Larsson (S) anländer till sammanträdet kl 16.10.
Annette Nordström (M) lämnar sammanträdet kl 16.45.
Sara Andersson (S) lämnar sammanträdet kl 17.05. Hon ersätts av Emina Beganovic (S) under
behandlingen av § 61.
Pontuz Fritzson (-) lämnar sammanträdet kl 17.05. Inför behandlingen av § 61 saknas ersättare.
Tom Andersson (MP) lämnar sammanträdet kl 17.30. Han ersätts av Staffan Falk (MP) under
behandlingen av § 61.
Kurt Eliasson (S) lämnar sammanträdet kl 17.44. Han ersätts av Leif Grahn (S) under behandlingen
av § 61.
Tomas Gustafson (S) lämnar sammanträdet kl 17.58. Därefter tjänstgör Micael Svensson (S) för
Camilla Larsson (S) under behandlingen av § 61.
Lars Andersson (M) lämnar sammanträdet kl 18.17. Han ersätts av Mattias Karlsson (M) under
behandlingen av § 61.
Ingegerd Nyborg (M) lämnar sammanträdet kl 18.30. Hon ersätts av Maria Lindgren (M) under
behandlingen av § 61.
Olle Hermansson (Vägv) lämnar sammanträdet kl 18.46.
Peter Lund (V) lämnar sammanträdet kl 18.57.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund
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stadsjurist
sekreterare
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§ 53
Val av justerande ledamöter
Att jämte mötesordförande justera dagens protokoll
utses Anne-Marie Ekström (FP) med Hans Gustavsson
(KD) med Ninni Dyberg (S) som ersättare.
Mötesordföranden tillkännager att justeringen äger rum
i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås,
torsdagen den 30 maj 2013 kl 16.00.
Mötesordföranden tillkännager följande: ”Detta
sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat
att i stället för utgivaren, var och en som framträder i
programmet själv skall svaraför de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår”.

§ 54
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) och kommunalrådet
Tom Andersson (MP) svarar på inkomna frågor.

2013-05-22 Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Tjänstegarantier – en kvalitetskontroll
värdig namnet. Dnr 2013/KS0415 100
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2013-05-14 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013-05-13 att utse Alexis
Mouschopanis (M) som ny ledamot för
avgångne Kommunfullmäktigeledamot
Anna-Clara Stenström (M) samt att utse
Lotta Löfgren Hjelm (M) som ny ersättare
från och med den 25 april 2013 till och
med den 31 oktober 2014.
Dnr 2013/KS0071 102

§ 56
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har två interpellationer
inkommit som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:

§ 55
Anmälningsärenden

Interpellationerna får ställas.

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

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

2013-05-10 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Vad är en brukare? Dnr 2013/KS0389 700

De enkla frågorna får ställas.

Kommunfullmäktige beslutar:

2013-05-17 Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och Bengt Wahlgren (FP):
Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med
barn- och ungas konst.
Dnr 2013/KS0401 809
2013-05-22 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Vem äger rätten till naturen?
Dnr 2013/KS0411 823
2013-05-22 Motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD):
Minska matsvinnet i äldreomsorgen!
Dnr 2013/KS0412 739
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§ 57

2013/KS0071 102

		

2013/KS0072 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval

§ 58		 2013/KS0416 712
Svar på enkel fråga av Hans Gustavsson
(KD) till Lena Palmén (S) om storleken på
barngrupperna i förskolan

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 36,
separat bilaga)

Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.

Kommunfullmäktige beslutar:
Richard Klingvall (MP), Bogrydsvägen 44, 515 61
Svaneholm entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i Kommunfullmäktige och ledamot i Sociala omsorgsnämnden.
Nuvarande ersättare Anna-Karin Gunnarsson (MP),
Sjöbo Södergården 4, 515 92 Kinnarumma väljs till
ledamot i Sociala omsorgsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Hanna Bernholdsson (MP), Rundeln 7A, 504 32
Borås väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden
t.o.m. den 31 december 2014.
Carolina Bruseman (MP), Skogshyddegatan 51,
506 31 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Fritids- och folkhälsonämnden och nämndeman vid Borås Tingsrätt.
Fredrik Arestav (MP), Fasanvägen 17, 504 75 Borås
väljs till ledamot i Fritids- och folkhälsonämnden
t.o.m. den 31 december 2014.
Arash Bolouri (MP), Allégatan 4, 503 32 Borås väljs
till nämndeman vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31
december 2014.
Stig Engström (FP), Storegårdsgatan 10, 507 52 Borås entledigas från sitt uppdrag som förtroendevald
revisor i Första revisionsgruppen, lekmannarevisor i
AB Sandhultsbostäder, lekmannarevisor i Fristadbostäder AB och lekmannarevisorersättare i Stiftelsen
Kårhus i Sjuhärad.
Birgitta Fryklund (FP), Lyckebovägen 17, 518 40
Sjömarken entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i Borås orkesterförening.
Jan Idehed (C), Rosmaringången 3, 507 51 Borås
väljs till ledamot i styrelsen för AB Bostäder i Borås
t.o.m. 2014 års verksamhet.
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§ 59 2013/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (FP)
till Lennart Andreasson (V) om språkträningen på Sandaredskolan
Stadsdelsnämnden Västers ordförande Lennart Andreasson (V) avger svar på rubricerad enkel fråga.

Årsredovisning och
Revisionsberättelser
Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter inledande anföranden av revisorskollegiets ordförande Ingwer Kliche (S), första revisors
gruppens ordförande Nils-Gunnar Blanc (FP) och
andra revisorsgruppens ordförande Boris Preijde (M)
om revisorsgruppernas granskning av verksamheten år
2012 debatteras årsredovisningen. Debatten inleds med
att Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och
Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) får tillfälle att yttra sig varefter ordet är fritt.
Beslut fattas först efter det att hela årsredovisningen har
debatterats. Först behandlas ansvarsfrihet och därefter
behandlas fråga om godkännande av årsredovisning
med de övriga yrkanden som kan framkomma under
debatten.
Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige, vilka även var ledamöter
och ersättare i ifrågavarande nämnder, styrelsen och
företag eller var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i
förestående beslut om ansvarsfrihet, var och en i vad
honom/henne angick.
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§ 60 2012/KS0364 007
Revisionsberättelser och redogörelse för
2012 års granskning

nadsutvecklingen hos nämnderna har varit kontrollerad
under året och i stort sett hållit sig inom givet Kommunbidrag.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, separat
bilaga)

Under 2011 redovisades ett nämndutfall som var 104
miljoner kronor sämre än tilldelade kommunbidrag vilket främst berodde på att det fanns obalanser i verksamheten redan innan den nya organisationen gick igång
1 januari 2011. Detta gällde främst de nykomponerade
Stadsdelsnämnderna som gick in i sitt första verksamhetsår med ett sammantaget underskott på -42 miljoner kronor. Nya uppföljningsrutiner och genomförda
anpassningsåtgärder har gett resultat under 2012 och
bedömningen är att det inte finns några större ekonomiska ryggsäckar att bära in i verksamhetsåret 2013.

Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med
revisionsberättelser för år 2012. Stadsrevisionen har
samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året.
Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnd erna och styrelsen
för 2012 års förvaltning.
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.

§ 61	2013/KS0070 042, 2013/KS0237, 0238, 0239, 0240,

0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249,
0250 107

Årsredovisning 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, separata
bilaga)
Årets resultat blev +230 miljoner kronor, vilket är 132
miljoner kronor bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på +98 miljoner kronor. Den främsta orsaken
till det höga resultatet är återbetalning från AFA-försäkring på 94 miljoner kronor avseende inbetalda premier
för åren 2007-2008. Skälet till återbetalningen är att antalet långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar
minskat kraftigt. Inom resultatet har avsättning gjorts
till medfinansiering av Götalandsbanans utredning 5
miljoner kronor. Totalt finns då 10 miljoner kronor
tillgängligt. Nämndernas kostnadsutveckling har legat
på låga 1,5 (4,1)% vilket inneburit ett underskott på -14
(-104) miljoner kronor jämfört med kommunbidraget.
Orsakerna till det i sammanhanget begränsade underskottet kan relateras till godkända ianspråktaganden av
tidigare års överskott och kostnadsöverskridanden inom
äldreomsorgen. Skatte- och bidragsintäkterna har gett
ett marginellt överskott på 4 miljoner kronor. Extraordinära poster i form av realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar netto till resultatet
med 29 miljoner kronor.
Nettokostnaderna blev 77 miljoner kronor lägre än
budgeterat vilket är betydligt bättre än förra året. Kost-

Avskrivningarna budgeterades till 170 miljoner kronor
och blev 162 miljoner kronor. Differensen beror främst
på att den totala investeringsnivån under 2011 blev
något lägre än beräknat.
Avskrivningarna ökade med måttliga 4 miljoner kronor
motsvarande 2,6% jämfört med förra året.
Finansnettot budgeterades till +30 miljoner kronor och
blev +44 miljoner kronor. Här ingår en finansiell kostnad
på 6 miljoner kronor avseende pensionsåtagandet. Det
finansiella utfallet blev totalt sett bättre än förväntat tack
vare marknadsmässig prissättning från internbanken.
De långfristiga skulderna är i likhet med föregående år
0 miljoner kronor. Nettot av extraordinära poster, dessa
budgeteras inte, blev genom realisationsvinster från markförsäljning och tomträtter +29 miljoner kronor.
Skatte- och bidragsintäkterna blev 4 miljoner kronor
bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget. Av
avvikelsen kan +28 miljoner kronor förklaras med en
bättre skatte- och bidragsutveckling under 2012, medan
+1 miljoner kronor beror på att slutavräkningen för
2011 års skatter blev något bättre än förväntat. Den
kommunala fastighetsavgiften beräknas uppgå till 163
miljoner kronor för 2012 vilket är lika med budget. Planerat uttag ur stabiliseringsfonden gjordes ej vilket gav
ett budgetmässigt underskott på –20 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-08, § 173
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ur resultatet på 230 312 958 kronor ”öronmärks” medel
till ny IT-plattform,
60 000 000 kronor och till Sociala investeringar,
20 000 000 kronor. Kostnader för dessa projekt kommer då att avräknas i kommande balanskravsutredningar.
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Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 109 535 000 kronor överförs från tidigare år till
2013 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet
DRIFTREDOVISNING
I övrigt godkänns Årsredovisning 2012 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås
Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader
i Borås AB, Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås
TME AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB,
Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn AB läggs till
handlingarna

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Lena Palmén (S),
Sven-Erik Håkansson (C) och Thomas Wingren (MP)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ur resultatet på 230 312 958 kronor ” öronmärks”
medel till ny IT-plattform, 60 000 000 kronor och
till Sociala investeringar, 20 000 000 kronor. Kostnader för dessa projekt kommer då att avräknas i
kommande balanskravsutredningar.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 109 535 000 kronor överförs från tidigare
år till 2013 enligt Kommunstyrelsens förslag under
avsnittet DRIFTR EDOV ISNING.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2012 för Borås
Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås
Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industri
byggnader i Borås AB, Industribyggnader i Borås
2 AB, BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB
Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB
samt Inkubatorn AB läggs till handlingarna.

§ 62 2013/KS0268 020
Personalekonomisk redovisning för 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 38,
sid B 239, separat bilaga)
Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning således är den fjortonde i
ordningen.
Med den personalekonomiska redovisningen vill vi lyfta
fram personalfrågorna i kommunen och visa vad som
döljer sig bakom det som i den ekonomiska årsredo
visningen benämns personalkostnader. Föregående års
redovisning låg till grund för de verksamhetsmål inom
personalområdet som uppsatts för 2012 och som nu
följs upp i årets redovisning. I årets personalekonomiska
redovisning ligger fokus på jämställdhet, mångfald och
hälsa. Den personalekonomiska årsredovisningen är nu
jämställdhetsintegrerad, dvs. det finns könsuppdelad
statistik och könsuppdelade analyser.
Den personalekonomiska redovisningen skall också vara
till hjälp vid strategiska beslut inom personalområdet
exempelvis gällande frågor som rör personalförsörjning,
hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet,
mångfald m.m. Kommunstyrelsen anser att personalredovisningen skall utgöra en god grund för analys och
uppföljning och därmed ligga till grund för framtida
strategiska bedömningar inom personalområdet.

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-08, § 158
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och
uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det
personalpolitiska området.
Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Personalredovisningen skall utgöra grund för analys
och uppföljning samt för strategiska bedömningar
inom det personalpolitiska området.
Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 63 2013/KS0326 042
Tilläggsanslag i Budget 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 37,
sid B 237)
Borås Stad kan för 2012 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på 230 miljoner kronor bl.a. genom en
stor engångsåterbetalning från AFA-försäkring på 94
miljoner kronor. I övrigt har verksamheterna i stort följt
budget. Nämnderna har gjort ett gott arbete och lyckats
reducera budgetunderskotten från ‑104 miljoner kronor
2011 till låga ‑14 miljoner kronor 2012.
Under åren 2009-2011 har kommunen avsatt sammanlagt 170 miljoner kronor till en Stabiliseringsfond.
Meningen har varit att utjämna resurserna mellan åren
i syfte att ge verksamheterna stabilare planeringsförutsättningar. Fonden har ännu inte utnyttjas. Avsikten
är att under 2013 avveckla Stabiliseringsfonden och
ta ett särskilt beslut om att inrätta den nya lagstiftade
Resultatutjämningsreserven, RUR. Borås beräknar att
Resultatutjämningsreserven kommer att uppgå till 156
miljoner kronor vid upprättandet och kan tas i anspråk
tidigast i samband med Budget 2014. För att förbereda
detta har stora delar av Stabiliseringsfonden, i Bokslut
2012, redan överförts till Eget kapital i avvaktan på
detta beslut.
En återstående del av Stabiliseringsfonden kommer således att finnas kvar under 2013 som sista år och uppgår
vid ingången av 2013 till 57 miljoner kronor. Av dessa
har Kommunfullmäktige redan beslutat att 20 miljoner
kronor skall förstärka det budgeterade resultatet 2013
och ca 10 miljoner kronor skall finansiera tidigare beslutade tilläggsanslag som nämnderna ännu inte förbrukat.
Kommunstyrelsen föreslå nu Kommunfullmäktige att
återstående utrymme ur Stabiliseringsfonden används
och bidrar till att genomföra en riktad satsning på 31,6
miljoner kronor som stärker våra verksamheter, i första
hand skolan som är ett särskilt prioriterat område under
2013. Satsningarna är engångsmässiga och icke nivåhöjande vilket ger ett fortsatt nödvändigt handlingsutrymme inför Budget 2014.

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-22, § 201
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Följande nämnder erhåller utökat
Kommunbidrag för år 2013:
Kommunstyrelsen
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr
kommungemensam verksamhet

kronor
783 000
2 158 000
11 075 000

Stadsdelsnämnden Väster

2 975 000

Stadsdelsnämnden Öster

2 609 000

Stadsdelsnämnden Öster
kommungemensam verksamhet

4 000 000

Lokalförsörjningsnämnden

2 000 000

Tekniska nämnden

5 000 000

Utbildningsnämnden

1 000 000

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att orden ”och fristående skolor efter
samma grunder” skrivs in i rutan som gäller anslaget om
9 000 000 kronor till datorer/surfplattor i grundskolan,
se bilaga.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Annette Carlsons (M)
yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
Följande nämnder erhåller utökat
Kommunbidrag för år 2013:
Kommunstyrelsen
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster kommungemensam verksamhet
Lokalförsörjningsnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

kronor
783 000
2 158 000
11 075 000
2 975 000
2 609 000
4 000 000
2 000 000
5 000 000
1 000 000

Vidare beslutar Kommunfullmäktige:
Att bifalla Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande.
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§ 64 2013/KS0183 003
Tillägg i Reglemente för Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 39,
sid B 240)
Kulturnämnden föreslår ett tillägg i Reglemente för
Borås Stads kulturstipendier/kulturbelöningar fastställt
av Kommunfullmäktige den 25 november 2009.
Nämnden menar att det är otydligt avseende hur många
gånger en person kan tilldelas kulturstipendium/kulturbelöning. Detta bör förtydligas. Kulturnämnden
föreslår därför att ett tillägg görs i Reglemente för Borås
Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med texten
”Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per
person”.

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.

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-08, § 175

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. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen
för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.

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

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-22, § 187

Kulturnämndens förslag till Reglemente för Borås
Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med tillägget
”Stipendium kan endast tilldelas en gång per person”
fastställs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kulturnämndens förslag till Reglemente för Borås
Stads kulturstipendier/kulturbelöningar med til�lägget ”Stipendium kan endast tilldelas en gång per
person” fastställs.

§ 65 2012/KS0390 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31
december 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 40,
sid B 242)
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
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Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.

§ 66 2012/KS0504 282
Tillbyggnad av förskola i Rydboholm
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 41,
sid B 247)
Lokalförsörjningsnämnden har den 19 juni beslutat
att föreslå Kommunfullmäktige att en förhyrd förskola
på Rydbovägen 4 i Rydboholm skall byggas till för att
kunna öka kapaciteten från 40 till 100 barn. Viskaforshem AB är fastighetsägare.
Stadsdelsnämnden Väster har den 23 augusti tillstyrkt
förslaget.
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Avsikten är att lämna paviljonger där hyreskostnaden
för 2013 är 843 000 kronor. Detta kan jämföras med att
hyresökningen för den tillbyggda anläggningen väntas
bli 949 000 kronor enligt Lokalförsörjningsnämndens
uppgifter i framställningen till Kommunfullmäktige.
Det framgår inte av de insända handlingarna från
nämnderna att den nya förskolan skall förses med ett
tillagningskök.
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag om att
Kommunfullmäktige skall fatta ett principbeslut om
att Lokalförsörjningsnämnden kan göra den föreslagna
inhyrningen i huvudsaklig överensstämmelse med
de uppgifter som finns i nämndens framställning till
Kommunfullmäktige. Beslut om slutligt hyresavtal och
andra ställningstaganden om projektets detaljer fattas
av Lokalförsörjningsnämnden med principbeslutet som
grund.

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-22, § 197
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämndens förslag att bygga till förskolan vid Rydbovägen 24 i Rydboholm med lokaler för
ytterligare 60 barn godkänns.

Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämndens förslag att bygga till förskolan vid Rydbovägen 24 i Rydboholm med lokaler
för ytterligare 60 barn godkänns.

§ 67 2013/KS0122 105
Svar på motion av Peter Lund (V) och
Fredrich Legnemark (V); Interaktiva informationsskyltar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 42,
sid B 251)
Peter Lund och Fredrich Legnemark (båda V) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari
2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås
att möjligheten till internaktiva informationsskyltar
utreds. Motionären syftar på s k QR-koder.
QR-kodernas fördelar och nackdelar är en utredning i
sig. Ett enkelt konstaterande är att QR-koder är bra om
de ger mervärde för den som använder den genom att ge
en unik förmån eller att underlätta för användaren. Det
ska vara värt besväret.
För skyltning i parker och naturreservat skulle de kunna
användas för att ge en interaktiv guidning, en karta över
promenadstråken, eller kanske hjälp att identifiera vilka
fåglar som kvittrar i trädtopparna. Men det är en fråga
som är mycket mer avancerad än att bara sätta en QRkod på en skylt.
Det är viktigt att Borås Stad ligger i framkant med ny
teknologi som kan ge mervärde och ökad tillgänglighet
till den kommunala servicen för kommuninvånarna.
Användningen av QR-koderna ökar, och självklart ska
Borås Stad vara med i den utvecklingen. Adresseringen
till sidor kan ändras eller sidor kan behöva flyttas i en
webbstruktur. Därför är det viktigt att arbetet med koderna hålls lika levande som arbetet med att uppdatera
webbstrukturer.

Kommunstyrelsens beslut 2013-04-08, § 160
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Möjligheten till internaktiva informationsskyltar
utreds.
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Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Bertil Myhrberg (M)
Anne-Marie Ekström (FP)

Hans Gustavsson (KD)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16:13.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 31 maj 2013.
Bertil Myhrberg (M)
mötesordförande
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 54 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 54 Allmänhetens frågestund

”Frågor rörande bygget på Milstensgatan

”Tidpunkt för möte med
”Allmänhetens frågestund”

Fråga 1 o 2

Hur kan ytterligare en avdelning kosta 4 miljoner extra
att bygga, även om de första 6 kostade 4,5 miljoner/st,
då även den ser ut att ligga under samma tak?
Vad är det som kostar om det byggs med samutnyttjande av kök och toalettutrymmen samt två innerväggar?

Fråga 3

Med tanke på att nybygget på Boda, Milstensgatan,
kommer att medföra en ökning av hyreskostnaden på
närmare en miljon.
Vilka besparingskrav ser ni att SDN Östers verksamheter kommer att drabbas av för att klara denna hyreshöjning i sin budget (som dessvärre inte går att påverka),
om höjningen inte kompenseras FULLT ut av Kommunstyrelsen?

Det föredömligt att vi medborgare får möjligheten att
ställa frågor och kompletteringsfrågor direkt till ansvariga i kommunen.
Jag antar att det är frukten av arbetet kring ”Medborgarinflytande” som redovisades/presenterades för kommunstyrelsen 2012-05-21.
Fråga

Hur kommer det sig att mötet nu den 23/5-2013 startar
kl 1300, en tid då väldigt många arbetar och torde ha
svårt att gå ifrån för att lyssna eller läsa upp sina frågor.
Om det inte är med hänsyn till Elfsborgs hemmamatch
kl 1900 så blir Medborgarinflytandet kraftigt reducerat
om möten läggs vid 13-14 tiden.
Mvh
Bo Antonsson”

Fråga 4

Om hyreshöjningen nu skall kompenseras, varför
överhuvudtaget göra en interndebitering när kommunen
lika gärna kan lägga alla hyreskostnader i en pott och
betala direkt, utan en massa interndebiteringar med
pålagor (Volvo lastvagnars nya chef i Göteborg insåg att
det gamla sättet att kräva att varje enhet skulle bära sina
egna hyreskostnader bara skapade en massa extrakostnader mellan olika enheter till ingen nytta för den totala
verksamheten, alla har i grunden samma plånbok).
mvh
Bo Antonsson”
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Bilaga till § 54 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 54 Allmänhetens frågestund

” Kostnader för byggande av förskolor

” Hej!

Har några frågor efter att ha läst dokumentet ”Borås
Stad Lokalförsörjningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2013-01-16 och sektionen/kapitlet ”Komplettering av Budget 2013 LFN 2013-01-22”
med sidfot Barnomsorg/Grundskolor, och där noterat
att 9 av 10 förskolor med 6 avdelningar har en ’Slutprognos för projektet Lfn’ på 26 000 ksek. Jag känner
också till att det finns ”Lagen om offentlig upphandling”.

Vi är en hemtjänstgrupp som jobbar sdf norr och skulle
vilja ställa några frågor. Vi tycker att det som hela tiden
står i focus är ekonomi, ekonomi, ekonomi som nr 1.

Fråga

1	Har Borås Stad fastpris/ramavtal vid byggande av
förskolor med 6 avdelningar med tanke på att ’Slutprognos för projektet’ är 26 000 ksek för arbeten
som inte påbörjats?
2	HUR kan kostanden för alla dessa byggnationer,
som ligger på olika platser, hamna på det jämna
beloppet om 26 000 ksek, om Borås stad INTE har
fastpris/ramavtal med byggbolagen, med tanke på
att det är olika platser som troligen har olika krav på
markarbeten.
3	Hur stor marginal har LFN lagt på för att prognoserna inte skall spricka då projekten inte startar förrän 2014 i vissa fall och timkostnader och materialpriser borde öka.
Mvh
Bo Antonsson”

Vart har värdegrundsfrågorna tagit vägen????
När man hjälper och vårdar äldre och sjuka som inte
längre klarar sin tillvaro på egen hand måste man
kunna jobba med hjärtat annars blir det ju inte bra för
varken oss eller de vi hjälper.
Vi jobbar och sliter och sätter ofta våra familjer åt sidan
då vi arbetar storhelger, helger och kvällar. Och eventuellt framöver ska vi få arbeta fler helger, fler kvällar och
fler arbetstillfällen är det ok tycker ni??
Blir det attraktivt att söka och utbilda sig inom den här
verksamheten tror ni???
Hej igen!
Var inte riktig klar med mailet det stack bara iväg!!
Fortsätter där det slutade..
Är detta ok tycker ni?? Vill ni komma och provjobba??
Jag förstår att budgeten måste gå ihop men till vilket
pris???
Jag tror inte ni når målet med frisknärvaron på detta
sätt utan tvärtom tror jag sjukfrånvaro, långtidssjukskrivning och mer ohälsa kommer att öka vilket på sikt
kommer bli dyrare.
Många som jobbar deltid jobbar flytande tid och vilket
kan innebära arbetsdagar från kl 07:00-21:30 och rast
1:15 på hela dagen är det rimligt??
Mvh
Hemtjänsten i Fristad
Camilla Pålsson”
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 55 Anmälningsärenden

Bilaga till § 55 Anmälningsärenden

2013-05-10

2013-05-23

”Motion; Vad är en brukare?

”Motion: Vem äger rätten till naturen?

Människor som på något sätt får offentlig vård och
service går idag under begreppet “brukare”. Inte minst
är detta uttryck vanligt inom äldreomsorgen. Benämningen är inte bara vanlig i Borås Stads officiella dokument och i den information som finns tillgänglig för
boråsarna via t ex hemsidan. Även ute i verksamheterna,
i utskick, inbjudningar och annonsering, kallas de människor till vilka informationen vänder sig för “brukare”.

Rya åsar är ett av de mest spännande naturområdena i
Sjuhäradsbygden. Reservatet har en omväxlande natur
och ligger nära Borås centrum. Området har unika
värden för det rörliga friluftslivet och är cirka 550
hektar stort. De många stigarna passerar vackra naturavsnitt och leder fram till trevliga picknickplatser och
små sjöar. Utsikten och ensamheten med naturen som
man kan uppleva på Rya åsar går inte att hitta på andra
ställen i Borås.

Socialstyrelsen har under våren 2013 haft ute begreppet på remiss. Enligt Socialstyrelsen är det inte lämpligt
att kalla någon för brukare när man avser en särskild
grupp eller enstaka individer – det kan uppfattas som
en sorts avståndstagande. Begreppet brukare är mycket
övergripande och används av exempelvis regeringen och
i nationell statistik.
Folkpartiet i Borås anser att Borås Stad bör sluta
använda begreppet “brukare” då man avser en särskild
grupp eller enstaka individer. Istället bör man hitta andra termer som bättre beskriver den specifika gruppen.
Människor som t ex hyr in sig på Borås Stads särskilda
boenden är hyresgäster, och de som köper service med
anledning av en funktionsnedsättning är kunder.
Med anledning av detta föreslås Kommunfullmäktige
besluta att:
• Borås Stad ska sluta använda termen “brukare” då
man avser en särskild grupp eller enstaka individer.
Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet liberalerna”

Men alla har inte tillgång till vårt vackraste naturreservat. Den kuperade terrängen och skogspartierna gör att
den som inte kan ta sig fram på egen hand är utestängd
från att besöka Rya åsar. I Borås Stads Program för
tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning fastslås att:
• Personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till
rekreation och idrott. Fritids- och idrottsanläggningar
ska vara fullt tillgängliga. Borås Stad ska ta ansvar
för att personer med funktionsnedsättning får samma
rättigheter att delta i kulturlivet som alla andra (s. 5).
Folkpartiet anser att denna ambition även borde omfatta Rya åsar. Det finns flera tänkbara områden där en
tillgänglighetsanpassad slinga skulle kunna anläggas.
Det ska dock vara möjligt att ta sig till utgångspunkten
med bil.
Folkpartiet verkar för att människor med funktionsnedsättningar ska få bemötande och livsvillkor som
underlättar tillvaron och ger högsta möjliga livskvalitet.
Att kunna delta i samhällslivet på samma villkor som
andra är en viktig del i detta.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
• Ge Tekniska nämnden i uppdrag att anlägga en tillgänglighetsanpassad slinga på Rya åsar.
Morgan Hjalmarsson (FP)”
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Bilaga till § 55 Anmälningsärenden

Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

2013-05-23

• Ge Kulturnämnden i uppdrag att genomföra ovan
skissade projekt.

” Motion; Rusta upp tunnlar på Hässleholmen med barns- och ungas konst
Runt omkring i Borås finns tunnlar under gator och
vägar. Ofta är de inte särskilt vackra. Många är dåligt
upplysta och/eller undanskymda. De är inte direkt inbjudande att gå igenom. Diskussion pågår kontinuerligt
om hur man ska göra tunnlarna mer attraktiva så att de
också används i större utsträckning. Lampor byts och
buskage tas bort men det är dags att göra något mer.
På Hässleholmen finns två tunnlar som ligger ganska
centralt på området. En vid Fjärdingskolan och en lite
närmare Hässle torg. Att snygga till dessa med konst av
unga skulle förbättra miljön på hela området.
Tunneln vid Fjärdingskolan skulle kunna klädas med
teckningar från skolelever. Exempelvis något liknande
som finns i Borås vänortsstad Vejle. Där finns ett valv
där väggarna klätts med barnteckningar. Teckningarna
är sammanställda så att de i sig bildar mönster. (Se
bilder från Vejle nedan).
Elever från olika skolor, till exempel skolorna i stadsdel
Öster, skulle kunna bidra med teckningar. Genom att
elever från olika skolor deltar kan projektet dessutom
bidra till att barn och unga från olika områden får en
ny mötesplats under den tiden projektet pågår. Kanske finns det möjlighet att söka extern finansiering?
Förhoppningsvis kommer också barnens föräldrar för att
titta på teckningarna.
För att det ska fungera behövs en professionell konstnär som projektledare. Förutsättningen är att inte mer
arbete ska läggas på lärarna.
Den andra nämnda tunneln skulle kunna snyggas till
av lite äldre ungdomar från stadsdelen. Med hjälp av
en etablerad konstnär, t ex en gatukonstnär eller en
konstnär specialiserad på smyckning av urbana miljöer,
planerar och färdigställer ungdomarna verket samtidigt
som de får utbildning.
Genom att göra barn och unga delaktiga i utformningen av sin miljö kan dessa känna större ansvar att hålla
sin omgivning ren och snygg. Dessutom kan tunnlarna
locka till sig besökare som inte bor på området. Det kan
bidra till att statusen på Hässleholmen lyfts.

B 74

Anne-Marie Ekström (FP)
Patric Cerny (FP)
Bengt Wahlgren (FP)”
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Bilaga till § 55 Anmälningsärenden
2013-05-23

”Motion; Minska matsvinnet i
äldreomsorgen!
Borås Stad bedriver idag ett framgångsrikt arbete för att
minska matsvinnet i våra skolor. Bland annat har skolorna fått tävla i att minska tallrikssvinnet. Utbildning
av kökspersonal sker också.
Det är glädjande att Borås Stads skolor har ett lyckosamt arbete med kökspersonal, elever och lärare. Men
det är inte bara skolorna som producerar mer mat än
vad som äts upp. Flera andra kommunala verksamheter
slänger också mycket mat, däribland äldreomsorgen.
Matsvinn är ett stort och onödigt slöseri. Det är ett
slöseri med våra gemensamma ekonomiska resurser.
Beräkningar från Miljökontoret visar att Borås Stads
skolor slänger mat för 1 miljon kronor under ett läsår.
Mat som slängs innebär också en onödig belastning på
vår miljö. Matproduktionen påverkar miljön i flera led.
För att producera livsmedel som ska bli skolmat krävs
åkermark, energi, vatten och ofta kemikalier. Råvaror
ska transporteras från bondgård till förädling, sen till
butik och sist till den plats där maten lagas. Produktionen har skett helt i onödan när maten slängs. Slutligen
upplever de flesta av oss att det finns ett etiskt ansvarstagande i att inte slänga mat.
För att minska Borås Stads matsvinn vill vi allianspartier se ett målinriktat arbete för en minskning även
i äldreomsorgen. Undersökningar visar att lyckade resultat kräver att man tar ett helhetsgrepp och låter måltiden stå i fokus för all verksamhetsplanering. Ett sådant
förhållningssätt leder dessutom till andra positiva följder
kring måltiden inom äldreomsorgen. Tänkbara åtgärder
är mätning av den mat som slängs, målsättningar för att
minska den mängd mat som hamnar i soporna, samt
utbildning i råvaruhantering. För att måltiden ska stå i
fokus kan utbildning krävas inte bara för kökspersonal,
utan även för omsorgspersonal, schemaläggare m.fl.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ta fram en plan för hur Borås Stad ska minska matsvinnet i äldreomsorgen.
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)”

Bilaga till § 55 Anmälningsärenden

2013-05-23

”Motion; Tjänstegarantier
– en kvalitetskontroll värdig namnet
Alla boråsare borde ha rätten att veta vad de kan förvänta sig av den service och tjänster som kommunens
tillhandahåller. Kristdemokraterna föreslår därför att
tjänstegarantier införs i Borås Stad.
Tjänstegarantier kan definieras som en juridiskt icke
bindande avsiktsförklaring mellan kommunen och våra
medborgare eller brukare av en offentlig tjänst. Grundtanken med tjänstegarantier är ett skrivet dokument där
det offentliga tillsammans med medborgaren definierar
vilka krav offentliga tjänster och offentlig service ska
leva upp till.
Tjänstegarantier är ett sätt att förtydliga och stärka
medborgarens inflytande och möjligheter att påverka
service och tjänster. Tjänstegarantier klargör vilka
rättigheter boråsarnas kan ha gentemot kommunen.
Dessutom förbättras kvalitetsarbetet. Dialogen och
förståelsen mellan politiker, tjänstemän och medborgare
stärks, och arbetssituationen för personalen förbättras.
Borås har tidigare haft medborgarkontrakt, vilka hade
ungefär samma innebörd som tjänstegarantier. Vi kristdemokrater vill nu att det görs en utvärdering av det
tidigare arbetet med målsättningen att det istället införs
kvalitetssäkrade tjänstegarantier värdiga sitt namn.
Exempelvis tror vi att om man fastställer hur klagomål
ska hanteras och tydligare kopplar tjänstegarantierna till
budget blir de mer verkningsfulla. Vi tror även att det är
viktigt att de innehåller mer än vad lagar och tillsynsmyndigheter redan har fastställt. Tjänstegarantierna
kommer att bli mer verkningsfulla om de innehåller en
tydlig politisk ambitionshöjning.

Därför förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och
analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och
samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter.
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Bilaga till § 56 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

kunskapsspridning om inte kommuner tar sitt ansvar
och gör allt för att hjälpa såväl våldsutsatta kvinnor som
män.

”Interpellation ställd till kommunalråd
Lena Palmén

Regeringen har förtydligat i lagen så att det tydligt
framgår att kommunerna ska ge våldsutsatta kvinnor
stöd och skydd, vilket också innefattar skyddat boende.
Det är därför häpnadsväckande att läsa om den verklighet som bland annat Kvinnojouren i Borås slår larm om
– att de tvingas neka ett stort antal kvinnor skydd och
boende.

”Stölder i hemmet sker varje dag hos en svensk åldring”,
det är rubriken som slår mot oss i Borås Tidning den
22/5. På samma uppslag läser vi om en kvinna i Borås,
som öppnade sin dörr för någon som hon trodde var
från hemtjänsten.
Innehållet i BT:s artiklar väcker ett antal frågor
• Vilka rutiner finns för besök från hemtjänstpersonal?
• Tycker du att de nuvarande rutinerna är tillräckliga?
• Finner du anledning att se över nuvarande rutiner,
och i så fall när ska översynen vara klar?
För allianspartierna
Annette Carlson (M)”

Bilaga till § 56 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2013-05-23

”Interpellation till ansvarigt kommunalråd Lena Palmen; Borås Stad måste göra
mer för våldsutsatta kvinnor
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR)
och Kvinnojouren i Borås larmar nu om platsbrist och
att man gång på gång tvingas neka kvinnors plats på
skyddat boende. En av orsakerna är att kvinnorna som
redan bor på jourerna inte får hjälp med bostäder av
kommunen. Det blir stopp i systemet och de kvinnor
som är i behov av hjälp får inte plats på jourerna. Det är
en negativ utveckling som vi inte kan acceptera!
Det räcker inte med att alliansregeringen avsätter
mer medel, ändrar lagar och satsar på bättre och mer

Under förra året gömde sig 3 090 kvinnor hos några
av de ideella kvinnojourerna. Samtidigt tvingades man
säga nej till 3 319 kvinnor under 2012, vilket är en
dubblering jämfört med för fyra år sedan. Enligt SKR
och personal på landets kvinnojourer vet vi exempelvis att det är få kommuner som vänder sig till privata
hyresvärdar.
Med hänvisning till ovan ställer jag därför följande
frågor:
• Hur många kvinnor har via kommunen sökt hjälp för
att få boende?
• Hur många kvinnor har nekats hjälp med att få
boende?
• Vänder sig Borås Stad till privata hyresvärdar?
• Vilka åtgärder har vidtagits, utifrån rådande lagstiftning, för att våldsutsatta kvinnor ska ges stöd och
skydd?
Annette Carlson (M)”
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och enkla frågor

Bilaga till § 56 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2013-05-23

”Enkel fråga till kommunalrådet Lena
Palmén

”Enkel fråga till ordförande i stadsdel
Väster, Lennart Andreasson (V)
Söndagen den 7/4 2013 kunde vi i Borås Tidning läsa
att Sandaredskolan slutar med den specialpedagogiska
språkträningen som ingår i Växthuset för barn med
funktionsnedsättningar. Beslutet har fattats för att skolan ska spara och få budgeten i balans. Detta innebär att
barnen med funktionsnedsättningar får färre specialpedagogiska undervisningstimmar, och att den kompetens
som byggts upp i Växthuset försvinner.

Anser du att barngrupperna i förskolan är tillräckligt
stora?
Om svaret skulle vara nej, räcker det då att förtäta barngrupperna i samma utsträckning som hittills eller måste
ytterligare åtgärder sättas in?
Med utmärkt högaktning
Hans Gustafsson
Kristdemokraterna”

FN:s barnkonvention, till vilken Sverige anslutit sig,
säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda. Barnets bästa och barns rätt till inflytande
är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar
om att inget barn får diskrimineras och att varje barn
har rätt till liv och utveckling. Artikel 23 slår fast att ett
barn med funktionshinder bör åtnjuta ett fullvärdigt
och anständigt liv under förhållanden som säkerställer
värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets
aktiva deltagande i samhället.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Lennart
Andreasson:
1.	Anser du att beslutet att lägga ner språkträningen på
Sandaredsskolan stämmer överens med Barnkonventionen?
2.	Kommer du att initiera en översyn så att den språkträning som bedrivits via Växthuset, detta viktiga
arbete för en speciell grupp, kan fortsätta i Väster?
Patric Cerny (FP)”
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KF 2013-05-23 Ärende 9.
Tilläggsanslag i budget 2013-05-23
I Kommunstyrelsens förslag ingår en kommunbidragsökning med 9 000 tkr för datorer/surfplattor i
grundskolan med avsikt att minska olikheter mellan
skolenheter. SDN Norr, som ansvarar för de kommungemensamma skolfrågorna, får uppdrag att fördela
denna resursinsats till respektive stadsdelsnämnd.
I Kommunstyrelsens beslutsförslag nämns i denna del
inget om de fristående skolorna. Enligt gällande lagstiftning skall dessa få resurser tilldelade enligt samma
grunder som de kommunala skolorna. Kommunstyrelsens beslutsförslag nämner inget om detta varför jag
föreslår följande förändring (framgår med kursiv stil):
Ändamål
Datorer/Surfplattor i Grundskolan i syfte att minska olikheter mellan skolenheter. Här ingår också utbyte av lokala
installationer för datakommunikation
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Belopp tkr Nämnd
9 000 SDN Norr kommungemensam verksamhet som får i
uppdrag att fördela K-bidraget till resp SDN och fristående skola efter samma grunder.
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