24 Oktober 2013
protokoll

Tid och plats

18.00–19.59 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 123–139

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (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), 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), 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), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Malin Wickberg (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),
Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir
Muratovic (S), Sofia Bohlin (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Jan Andersson (M), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och
Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Hamid Fard (FP)
- Bengt Wahlgren (FP)
För Maj-Britt Eckerström (C)
- Cecilia Andersson (C)
För Ellie Blickfors (MP)
- Staffan Falk (MP)
För Mehmet Kaplan (V)
- Peter Lund (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
- Ingela Hallgren (KD)
För Alexis Mouschopanis (M)
- Alfio Franco (M)
För Birgitta Bergman (M)
- Mattias Karlsson (M)
För Heiti Ernits (MP)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
För Pirita Isegran (M)
- Marie-Louise Hall (M)
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Maria Lindgren (M), Monika Hermansson Friedman (M), Nancy Kindblad (M), Saveta Olsén (M), Alexander Andersson (C), Mats Brandt (C), Shahin M Zadeh (FP), Åke
Ekvad (KD), Eva Axell (S), Tomas Gustafson (S), Emina Beganovic (S), Cecilia Kochan (S), Tord Andersson (S), Christer Lundberg (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S),
Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Gunbritt Johansson (V), Lasse Jutemar (MP) och Olle Hermansson (Vägv).
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 18.00 och intar sin plats
inför behandlingen av § 123.
Gunnel Romild (FP) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Hamid Fard (FP) anländer till sammanträdet kl 19.04 och intar sin plats inför behandlingen av § 130.

Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 123
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Bertil Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP)
med Hans Gustavsson (KD) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i
Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås,
torsdagen den 31 oktober 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”.

§ 124
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2013-10-02 Motion av Annette Carlson (M) och
Hamid Fard (FP): Kulturkompetens.nu
Dnr 2013/KS0629 139
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2013-10-23 Motion av Patric Cerny (FP): Arbeta
smartare mot våld i nära relationer!
Dnr 2013/KS0661 700
2013-10-23 Motion av Anne-Marie Ekström (FP):
Starta planeringen för 400-års firandet av
Borås Stad.
Dnr 2013/KS0662 861
2013-10-23 Motion av Anne-Marie Ekström (FP): Inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även
när det gäller särskilda boenden för äldre
och personer med funktionsnedsättning.
Dnr 2013/KS0663 730
2013-10-23 Motion av Nils-Åke Björklund (M) och
Annette Carlson (M): Trafikflöden till
Viareds industriområde.
Dnr 2013/KS0664 311
2013-10-23 Motion av Seija Noppa (M), Anna Christensen (M) och Nils-Åke Björklund (M):
Fler boendeformer för finsktalande äldre.
Dnr 2013/KS0665 739
2013-10-23 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Inför maskeringsförbud nu!
Dnr 2013/KS0666 820
2013-10-23 Motion av Bengt Wahlgren (FP) angående
Borås Symfoniorkesters framtid.
Dnr 2013/KS0668 805
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Till Kommunfullmäktige har inkommit följande
ärende:
2013-09-26 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013-09-24 att utse Lasse Jutemar (MP) som ny ersättare för avgångne
Kommunfullmäktigeersättare Christina
Grossi (MP) från och med den 19 september 2013 till och med den 31 oktober
2014. Dnr 2013/KS0071 102

§ 125 2013/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 86,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Elham Morshedy Alamdari (FP), Vendelsbergsgatan
36, 504 55 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden.
Thomas Strand (FP), Svedjegatan 12, 504 45 Borås
entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid
Borås Tingsrätt.
Inge-Björn Nilsen (FP), Tegnérgatan 13, 503 43 Borås väljs som förtroendevald revisor i Första revisionsgruppen, lekmannarevisor i AB Sandhultsbostäder,
lekmannarevisor i Fristadbostäder AB och lekmannarevisorersättare i Stiftelsen Kårhus i Sjuhärad
t.o.m. 2014 års verksamhet.
Jan-Olof Dahlin (C), Blekargränd 11, 507 30 Brämhult väljs som ersättare i Stadsdelsnämnden Öster
t.o.m. den 31 december 2014.
Ingrid Hermansson (C), Tomta Nedergården, 515 93
Seglora väljs som nämndeman i Borås Tingsrätt
t.o.m. den 31 december 2014.
Jan Hallquist (KD), Mårdgatan 6, 507 32 Brämhult
väljs till ersättare i Miljö- och konsumentnämnden
t.o.m. den 31 december 2014.
Erik Nyström (KD), Värmlandsgatan 1d, 504 39
Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
styrelsen för Borås Elnät AB.

Till Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för
Medborgardialog väljs Per-Olof Höög (S), Furulundsgatan 22, 504 60 Borås som ordförande, Bertil
Myhrberg (M), Sjöstranden 17, 513 50 Sparsör som
förste vice ordförande, Anne-Marie Ekström (FP),
Varnumsgatan 17, 507 45 Borås som andre vice ordförande och Tom Andersson (MP), Huldregatan 18a,
506 42 Borås, Anita Spjuth (V), Björkhemsgatan 45,
506 46 Borås, Ulla-Britt Åsén (SD), Tångagärdshagen 27, 516 92 Äspered, Maj-Britt Eckerström (C),
Vänga Tåalyckan, 513 92 Fristad, Eva Sundstedt (Vägv) Häljasjövägen 16, 507 70 Gånghester
och Åke Ekvad (KD), Riddargränd 8, 506 39 Borås
och som ledamöter t.o.m. den 31 december 2014.
Malin Deilert (V) har ansökt om att få kvarstå som
ersättare i Stadsdelsnämnden Norr trots flytt till
Svenljunga kommun fr.o.m. oktober månad 2013.
Malin Deilert avser inte att flytta tillbaka till Borås
men önskar representera Vänsterpartiet i Stadsdelnämnden Norr mandatperioden ut samt att det kan
vara svårt att hitta erforderlig ersättare för återstoden av mandatperioden.
Fullmäktige avslår Malin Deilert (V) ansökan att
kvarstå som ersättare i Stadsdelsnämnden Norr,
med stöd av 4 kap 8 § kommunallagen, då det inte
av ansökan framkommer något av de skäl som enligt
förarbetena till aktuellt lagrum skulle kunna vara
aktuellt att beakta.

§ 126 2013/KS0556 012
Revidering av Riktlinjer för
styrdokument
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 87,
sid B 637)
Förslaget till reviderade riktlinjer för styrdokument
innehåller en ganska stor mängd av små redaktionella
ändringar. Gemensamt för dessa är att de är förtydliganden. De säger samma sak som den tidigare skrivningen,
men har efter erfarenheter omformulerats för ett klarare
uttryck.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-09, § 371
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nytt förslag till Riktlinjer för styrdokument för Borås
Stad antas, att gälla till 2017.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Nytt förslag till Riktlinjer för styrdokument för Borås
Stad antas, att gälla till 2017.

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads plan för
systematiskt kvalitetsarbete att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr, Arbetslivsnämnden
och Sociala omsorgsnämnden till och med 2016.

§ 127 2012/KS0567 739
Införande av ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
inom äldreomsorgen

§ 128 2013/KS0110 103
Inrättande av ett Integrationsråd

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 88,
sid B 643)

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 89,
sid B 647)

Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och
Arbetslivsnämnden har som en del av Statens och
Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) överenskommelse om utvecklingen av vården och omsorgen om de
mest sjuka äldre, fattat beslut om att införa ett gemensamt ledningssystem för kvalitet. Det gemensamma
ledningssystemet ska motsvara kraven i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads integrationsfrågor och ett Integrationsråd kommer att vara
knutet till Arbetslivsnämnden.

En arbetsgrupp bestående av en representant från vardera Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen, en representant från områdescheferna i stadsdelarnas äldreomsorg och de kommungemensamma
funktionerna Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS),
Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och
Tillsynsansvarig för socialtjänst (TÖS) har tillsammans
med verksamhetsutvecklare från utvecklingsenheten
tagit fram en plan för systematiskt kvalitetsarbete.
Arbetsgruppens syfte har varit att ta fram en plan som
kan användas av alla medarbetare i nämndernas verksamheter. Planen är inriktad på brukaren och ska hjälpa
medarbetarna att fokusera på kvalitet i arbetet.
Samtliga nämnder tillstyrker Plan för systematiskt
kvalitetsarbete.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-09, § 379
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads plan för
systematiskt kvalitetsarbete att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr, Arbetslivsnämnden och
Sociala omsorgsnämnden till och med 2016.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2013 att ge
Arbetslivsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta ett Integrationsråd och lämna ett
förslag till Kommunstyrelsen.
Arbetslivsnämnden har utarbetat ett förslag och nämnden beslutade den 10 juni 2013 att lämna förslaget till
Kommunstyrelsen.
Arbetslivsnämnden ska också ge förutsättningar för
forum där nya och gamla samt alla invandrarföreningar
kan mötas. Det finns ett värde att ta tillvara de redan
etablerade föreningarnas erfarenheter.
Integrationsrådet kommer att ersätta nuvarande Invandrarrådet i Borås Stad från den 1 januari 2014. Samtidigt
som Integrationsrådet etableras upphör det av Kommunfullmäktige fastställda Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-09, § 382
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Arbetslivsnämnden inrättar ett Integrationsråd fr o m
den 1 januari 2014 i enlighet med nämndens förslag
den 10 juni 2013 med den kompletteringen att nämnden också ska ge förutsättningar för forum där nya och
gamla samt alla invandrarföreningar kan mötas.
Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad upphör att
gälla fr o m den 1 januari 2014.
I beslutet deltar inte Krister Maconi (-).
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Krister Maconi (-) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Lena Palmén (S), Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Kerstin
Koivisto (Vägv) och Thomas Wingren (MP) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Krister Maconi:s (-)
avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Krister Maconi:s (-) avslagsyrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 68 röster mot 1:
Arbetslivsnämnden inrättar ett Integrationsråd
fr o m den 1 januari 2014 i enlighet med nämndens
förslag den 10 juni 2013 med den kompletteringen
att nämnden också ska ge förutsättningar för forum
där nya och gamla samt alla invandrarföreningar
kan mötas.
Reglemente för Invandrarrådet i Borås Stad upphör
att gälla fr o m den 1 januari 2014.

§ 129 2012/KS0323 251
Utbyggnad av Viared Västra, Viared Norra och
Nordskogen

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 90,
sid B 649)
Anläggningsarbetena på Viared Västra pågår och den
första tomten såldes 1 juli. Ytterligare byggklara tomter
tillkommer successivt.
Hittills har ca 52,54 miljoner kronor anvisats för Viared
Västra av totalkostnaden om 236,7 miljoner kronor.
Även på Viared Norra (10,5 ha industrimark) har anläggningsarbeten påbörjats. Det totala utgiften upptas

i investeringsbudgeten till 40 miljoner kronor, varav 20
miljoner kronor finns med 2013. Efter projektering och
prissättning av Servicekontoret så beräknas utgiften till
totalt ca 50 miljoner kronor.
Nordskogen (ca 14 ha industrimark) är projekterad
och skogsavverkningen är genomförd. Kostnaden har
inledningsvis uppskattats till 40 miljoner kronor och
20 miljoner kronor av dessa finns upptagna i budgeten
2013. Organisationen för Nordskogen är densamma
som för Viared Västra och Norra. Anläggningsarbetena
skall påbörjas under hösten. Ärendet kommer att tas
upp på nytt då den prissättning av området som nu görs
av Servicekontoret slutförts.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-23, § 409
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Exploateringsförslagen för Viared Norra till 50 miljoner
kronor och Nordskogen till 40 miljoner kronor godkänns.
För anläggningsarbeten på delar av etapp 1 och 3 på
Viared Västra anslås 46,0 miljoner kronor för år 2013 av
totalutgift om 236,7 miljoner kronor.
För anläggningsarbeten på Viared Norra anslås 50 miljoner kronor för år 2013.
Den under Kommunstyrelsen arbetande exploateringsorganisationen förändras så att projektgruppen utgår.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Exploateringsförslagen för Viared Norra till
50 000 000 kronor och Nordskogen till 40 000 000
kronor godkänns.
För anläggningsarbeten på delar av etapp 1 och 3 på
Viared Västra anslås 46 000 000 kronor för år 2013
av totalutgift om 236 700 000 kronor.
För anläggningsarbeten på Viared Norra anslås
50 000 000 kronor för år 2013.
Den under Kommunstyrelsen arbetande exploateringsorganisationen förändras så att projektgruppen
utgår.
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§ 130 2013/KS0407 045
Utökad kommunal borgen för Riksbyggens hyresrättsförening Blombacka
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 91,
sid B 651)
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka har ansökt om utökad kommunal borgen med
1 650 000 kronor. Anledningen är att föreningen måste
investera i diverse brandsäkerhetsåtgärder enligt beslut
från Länsstyrelsen, och detta behöver lånefinansieras.
Borås Stad är sedan tidigare i borgen för Blombacka. Borgensåtagandet uppgick per 2012-12-31 till
25 608 205 kronor. Normalt är kommunen restriktiv
när det gäller att bevilja kommunal borgen. Enligt
Borås Stads finansiella styrdokument får kommunen
endast gå i borgen för extern part om det kan anses vara
av allmänt intresse, och sådant beslut ska tas av Kommunfullmäktige. Om kommunen går i borgen ska en
marknadsmässig prissättning eftersträvas, främst för att
följa lagstiftning om konkurrensneutralitet.
När ursprunglig borgen ingicks för Blombacka bedrevs
där kommunal verksamhet genom särskilt boende med
hemtjänstinsatser. Kommunens stora engagemang motiverade borgensåtagandet. Nu är Blombacka däremot att
betrakta som ett seniorboende, ett s.k 55-plusboende,
som andra. Därmed skulle en borgen utan borgensavgift
kunna snedvrida konkurrensen. Kommunen bedöms
kunna gå i utökad borgen till följd av det stora borgensåtagande som sedan tidigare finns i föreningen. Däremot behöver en borgensavgift erläggas av föreningen
avseende det utökade åtagandet.
Blombacka har ombetts inkomma med låneoffert för
lån såväl med som utan borgen. Skillnaden som framkommit, 0,35 %, utgör en bedömd marknadsmässig
borgensavgift. Utöver detta ska föreningen erlägga en
kompensation för den fördel det innebär att inte behöva
ta ut pantbrev. Denna bedöms till 0,04 % (stämpelskatt
2 % ger årligen 0,04 % beräknat på normal avskrivningstid 50 år). Totalt blir borgensavgiften således
0,39 %. Denna avgift gäller tills vidare, och kan ändras
av Kommunfullmäktige vid ändrade marknadsvillkor.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-23, § 421
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka
erhåller en utökad kommunal borgen på maximalt
1 650 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas att
reducera den kommunala borgen i takt med att förenB 162

ingen amorterar på det externa lånet. För den utökade
borgen ska föreningen erlägga en borgensavgift, vilken
för närvarande utgör årligen 0,39 % av utökat borgensåtagande.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Seija Noppa (M) och Monica
Johansson (C) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Seija Noppa (M) tjänstgör Maria Lindgren (M)
För Monica Johansson (C) tjänstgör Mats Brandt (C)
Kommunfullmäktige beslutar:
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka erhåller en utökad kommunal borgen på
maximalt 1 650 000 kronor. Kommunstyrelsen
bemyndigas att reducera den kommunala borgen i
takt med att föreningen amorterar på det externa
lånet. För den utökade borgen ska föreningen erlägga
en borgensavgift, vilken för närvarande utgör årligen
0,39 % av utökat borgensåtagande.

§ 131 2012/KS0577 334
Gångbro och entréhus till
Borås Djurpark
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 92,
sid B 656)
Borås Djurpark AB har lämnat ett förslag om ett nytt
entréhus och en 390 meter lång upphöjd gångbro som
leder besökarna från entréområdet direkt in till parkens
savannområde. Bolaget bedömer att entréhuset och bron
skulle öka områdets tillgänglighet och attrahera besökare som idag har svårt att besöka parken. Besökarnas
första möte med parken skulle även bli bättre med ett
attraktivt och ändamålsenligt entréområde.
En beredningsgrupp under Kommunstyrelsen, Borås
Event -gruppen, har under flera år arbetat med planeringen av området runt Borås Parken, Djurparken och
Alidebergsbadet. Projekt såsom ny björnanläggning, ny
simarena och nya parkeringar har genomförts. Planering
sker även för hela områdets anslutning och exponering
mot nya ”Förbifart Sjöbo”. Borås Djurpark AB har inför
beredningsgruppen också utrett och redovisat projektet
”gångbro och entréhus” som en del i den löpande förnyelse som parken av besöksskäl behöver.
Utgiften för projektet i sin helhet beräknas till 30 miljoner kronor. Bolaget hade med denna investering i sin
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budget för 2013. Kommunstyrelsen godkände i budgeten en utökad kreditlimit med 30 miljoner kronor för
2013, och i den godkända resultatbudgeten ingår bland
annat räntekostnader för den utökade låneskulden.

14 531 000 kronor samt ersättning för utförd grovplanering (11 033 000 kronor).

Bolagets investeringskalkyl visar på en ökad årlig kostnad på cirka 2,25 miljoner kronor, och denna kostnad
bedömer bolaget kunna finansiera fullt ut genom en
ökning av besöksantalet med 14 500 besökare. Kommunstyrelsen bedömer det som tveksamt att ett ökat
besöksantal helt kan finansiera en sådan här investering.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-23, § 410

Kommunstyrelsen är ändå beredda att tillstyrka investeringen enligt det förslag som bolaget nu redovisar.
Kommunstyrelsen anser det viktigt att kontinuerligt
utveckla och förbättra parken. Det är viktigt att öka tillgängligheten och att få ett ändamålsenligt och attraktivt entréområde som bland annat klarar av biljetthanteringen effektivt vid många samtidiga besökare. Det nya
entréhuset ska också ses som en del i den miljö som blir
synlig när nuvarande område med bensinmack ersätts
med en rondell mot Sjöboleden.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-23, § 420
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Djurpark AB godkänns en investering i en
ny gångbro och entréhus till en utgift på 30 000 000
kronor.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
För Borås Djurpark AB godkänns en investering i en
ny gångbro och entréhus till en utgift på 30 000 000
kronor.

§ 132 2013/KS0552 252
Försäljning av del av fastigheten
Viared 14:19
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 93,
sid B 669)
Ett köpeavtal har upprättats med Goldcup 8871 AB
u.ä.t Distreal 4 Borås AB om försäljning av 53 820 m2
av Viared 14:19. Området ligger utmed Segloravägen på
Viared.
Bolaget tillträder området 31 oktober 2013 och ska då
betala köpeskillingen

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Avtalet med Goldcup 8871 AB u.ä.t Distreal 4 Borås
AB godkänns.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Avtalet med Goldcup 8871 AB u.ä.t Distreal 4 Borås
AB godkänns.

§ 133 2013/KS0535 256
Omreglering av tomträttsavgäld för
fastigheterna Armringen 2-6, 8, 10-12,
14, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 30-32, 34, 35,
38, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 54, 55, 58, 61,
Drögen 11, Norrmalm 1:4, Sandhult 1:98
och Syrenen 3 i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 94,
sid B 674)
Innevarande år är 34 tomträtter för villafastigheter, 2
tomträtter för kontor/lokalfastigheter och tomträtten för
Borås Djurpark aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför
att avgälderna skall gälla från 2015-01-01, 2015-04-01,
2015-07-01 och 2015-10-01. Avgäldsperioderna är 20
år för en av villafastigheterna och 10 år för alla de andra
fastigheterna. I enlighet med Kommunfullmäktiges
beslut 1993, § 91, erbjudes tomträttshavarna att friköpa
sina tomträtter i samband med omregleringen. De villafastigheter som omregleras i år ges 25 % i rabatt på
friköpspriset fram till 2013-12-31.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-23, § 411
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt upprättad lista.
B 163
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Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
föra talan hos fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre
ändringar i föreslagna avgälder, när det finns uppenbara
skäl.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen
att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt
upprättad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen
att föra talan hos fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra
mindre ändringar i föreslagna avgälder, när det
finns uppenbara skäl.

Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för
Tekoindustrin (PROTEKO) beviljas ansvarsfrihet för
2012 års verksamhet.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Per-Olof Höög (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Per-Olof Höög (S) tjänstgör Eva Axell (S).
Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum
för Tekoindustrin (PROTEKO) beviljas ansvarsfrihet
för 2012 års verksamhet.

§ 135 2013/KS0602 042, 2013/KS0590 042
Delårsrapport januari–augusti 2013
jämte halvårsbokslut 2013-06
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013,
separat bilaga)

§ 134 2013/KS0489 107
Ansvarsfrihet avseende 2012 års förvaltning för Stiftelsen Produktionstekniskt
centrum för Tekoindustrin (PROTEKO)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 95,
sid B 677)
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt
centrum för Tekoindustrin (PROTEKO) ankommer det
på Kommunfullmäktige att besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2012 jämte årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens resultaträkning visar ett positivt
resultat på 287 515 kronor, koncernen redovisar ett
positivt resultat på 321 709 kronor.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av stiftelsens och koncernens resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-23, § 415
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
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Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -70,7 miljoner kronor. För
stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på
-32,6 miljoner kronor och beror främst på underskott
inom äldreomsorgen och i viss mån även grundskolan.
För övriga nämnder är således prognosen -38,1 miljoner
kronor. Inom resultatet ingår att nämnderna utnyttjar
ca 20 miljoner kronor av sina tidigare ackumulerade
överskott. Detta godkändes i samband med nämndbudgetärendet och är medtaget i kommunens sammantagna
prognosresultat. Kommunens resultat har då givetvis
försämrats med motsvarande 20 miljoner kronor.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i
dagsläget till 22,2 miljoner kronor bättre än budget tack
vare något bättre skatteunderlagsutveckling under 2012
och 2013 samt en uppreviderad bedömning av fastighetsavgiften under 2013.
Finansnettot beräknas i dagsläget till 32,0 miljoner kronor vilket är 3,0 miljoner kronor sämre än budget. Låga
räntenivåer är orsaken vilket innebär att vår likviditet
ger kommunen lägre ränteintäkter än förväntat.
Resultatet före realisationsvinster från markförsäljning
för Borås Stad beräknas till +62,9 miljoner kronor, dvs
32,1 miljoner kronor lägre än budgeten för 2013 som
planerades med ett resultat på 95,0 miljoner kronor.
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Förändringen av eget kapital beräknas till +79,8
miljoner kronor då försäljning av mark och tomträtter
innebär tillfälliga intäkter på f n 16,9 miljoner kronor.
Det beräknade resultatet efter finansnetto på +62,9, som
är det ”verkliga” driftresultatet för Borås Stad, får anses
som godtagbart med hänsyn till ambitionen att i en uppgång från ett svårt konjunkturläge värna verksamheterna
och som konsekvens frångå våra finansiella mål. Borås
har i grunden en stark ekonomi och kan därför acceptera
att en något lägre tillväxt av det egna kapitalet.
I resultatprognosen för 2013 ingår inte i det här läget
vissa poster av engångskaraktär som kommer att påverka det slutligt redovisade årsresultatet.
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Sammanlagt visar bolagens prognoser ett resultat
efter finansiella poster på 89 miljoner kronor (inklusive
kommunens intresseandel i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Sjuhärads Kommunalförbund), vilket
är cirka 15 miljoner kronor bättre än budgeterade 74
miljoner kronor. Av förbättringen står återbetalningar av
försäkringspremier från AFA/Fora för cirka 5 miljoner
kronor. Störst positiv avvikelse visar Borås Lokaltrafik
AB med 7 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor är
hänförligt till återbetalningen från AFA/Fora.

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-07, § 443

defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen.
Kommunstyrelsen anser att varje nämnd ska göra en
inventering av var det finns hjärtstartare utplacerade
i den egna verksamheten samt bedöma om ytterligare
hjärtstartare behöver sättas upp.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-09, § 383
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (FP), Staffan
Falk (MP) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

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

§ 137 2013/KS0355 773
Svar på motion av Morgan
Hjalmarsson (FP); Hjärtsäkra Borås!

Delårsrapporten januari‑augusti 2013 samt halvårsbokslut 2013‑06 godkänns.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 97,
sid B 705)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapporten januari‑augusti 2013 samt halvårsbokslut 2013-06 godkänns.

§ 136 2009/KS0349 773
Svar på motion av William Petzäll (SD);
Hjärtstartare
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 96,
sid B 703)
William Petzäll (SD) har lämnat en motion där han
föreslår att Borås Stad ska installera hjärtstartare på
lämpliga platser i kommunen och i de kommunala
verksamheterna. En hjärtstartare eller automatisk extern

Morgan Hjalmarsson (FP) har lämnat en motion där
han föreslår att Borås Stad ska installera hjärtstartare
på lämpliga platser i kommunen och i de kommunala
verksamheterna. En hjärtstartare eller automatisk extern
defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen.
Kommunstyrelsen anser att varje nämnd ska göra en
inventering av var det finns hjärtstartare utplacerade
i den egna verksamheten samt bedöma om ytterligare
hjärtstartare behöver sättas upp.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-09, § 384
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen är besvarad.
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-23, § 416

Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (FP), Staffan
Falk (MP) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

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

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

Motionen bifalls.

Kommunfullmäktige

§ 138 2011/KS0852 701
Svar på motion av Anne-Marie
Ekström (FP); Stärk de ideella organisationernas ställning i välfärdsarbetet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 98,
sid B 707)
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige utreder
förutsättningarna för att Borås inför en lokal överenskommelse, i enlighet med den centrala överenskommelsen mellan regering, SKL och idéburna organisationer,
både inom det sociala området och integrationsområdet.

Anne-Marie Ekström (FP), Per Carlsson (S), Lena
Palmén (S), Falco Güldenpfennig (KD), Cecilia Andersson (C), Staffan Falk (MP) och Annette Carlson (M)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige utreder förutsättningarna för
att Borås inför en lokal överenskommelse, i enlighet
med den centrala överenskommelsen mellan regering,
SKL och idéburna organisationer, både inom det
sociala området och integrationsområdet.

§ 139 2012/KS0130 805
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Satsning på rörelse och integration för barn och unga!

Motionen har varit remitterad till samtliga stadsdelsnämnder, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden,
Ungdomsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet och
Centrala pensionärsrådet.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 99,
sid B 717)

En överenskommelse inom det sociala området har
gjorts mellan regeringen, de idéburna organisationerna
och Sveriges Kommuner och Landsting. Det viktigaste
målet med överenskommelsen är att stärka de idéburna
organisationernas självständiga och oberoende roll
som röstbärare och opinionsbildare. Syftet är också att
utveckla en större mångfald av utförare och leverantörer
av hälso- och sjukvård samt omsorg.

I motionen föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden
får i uppdrag att ta fram riktlinjer för en satsning enligt
motionens intention och att det i kommande budgetarbete reserveras ett utrymme om 2,0 miljoner kronor för
satsning på rörelse och integration för barn och unga.

Kommunstyrelsen konstaterar att det redan pågår ett
arbete för att nå en lokal överenskommelse med de
idéburna organisationerna inom det sociala området och
ser att Arbetslivsnämnden bör utreda behovet av motsvarande överenskommelse inom integrationsområdet.

B 166

Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad
motion.

Motionen har varit remitterad till ett antal nämnder och
Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen håller med motionären att det är
viktigt med friskvård och rörelse redan i tidiga år. Detta
främjar hälsa och välbefinnande och ger goda vanor
att ta med sig in i vuxenlivet. Borås satsar bl.a. därför
stora resurser på sitt föreningsliv framför allt genom ett
generöst föreningsbidragssystem i storleksordningen 40
miljoner kronor per år. Som ett kvitto på kommunens
långsiktiga arbete utsågs Borås Stad till Sveriges mest
föreningsvänliga kommun 2012.
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Kommunstyrelsen menar att folkhälsa och friskvård för
barn- och unga bör komma in i barnens vardag på ett
tidigt och naturligt sätt och omfatta alla barn. I förskolan och skolan bedrivs, som Stadsdelsnämnden Väster
beskriver det, redan ett arbete med rörelse och integration för barn och unga. Ett utvecklat samarbete mellan
Fritids- och folkhälsonämnden som besitter en bred
kompetens inom friskvård och folkhälsa och Stadsdelsnämnderna kan vara ett sätt att höja kvaliteten inom
det långsiktiga arbete som redan bedrivs. Detta kräver
nödvändigtvis inte mer resurser.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-09, § 385

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
§ 123-133, 135-139

Hans Gustavsson (KD)
§ 134

Bertil Myhrberg (M)

Anne-Marie Ekström (FP)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.25.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 31 oktober 2013.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson till
förmån för bifall till motion.

Kommunfullmäktige

Cecilia Andersson (C) yrkar bifall till motionen.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till
Kommunstyrelsens förslag och dels till Cecilia
Andersson:s (C) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Cecilia Andersson (C),
Kerstin Hermansson (C), Sven-Erik Håkansson (C)
och Monica Johansson (C) till förmån för Cecilia
Andersson:s (C) yrkande.
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 124 Anmälningsärenden
2013-10-24

”Motion; Kulturkompetens.nu
Människor som kommer till vår stad för med sig unika
upplevelser, erfarenheter och kunskaper i allt från språk
till affärskulturer. I Borås finns ett stort antal invånare
som är utrikes födda eller har vistats under långa perioder utomlands.
Enligt en studie från Utrikesdepartementen leder ökad
invandring till ökad svensk handel1 . Människor födda
utomlands besitter goda kunskaper om kultur, religion,
språk och politik i sina forna hemländer. Genom sina
kontaktnät har de särskilt goda förutsättningar att
underlätta utrikeshandel. Enligt studien ger en tioprocentig ökning av antalet utlandsfödda i genomsnitt sex
procent mer export. Samhället har mycket att vinna på
att ta bättra tillvara på utländsk kompetens. Att ta hjälp
av utrikes födda kan t ex visa sig vara ett överlägset sätt
att hjälpa företag utomlands. Det finns också ett stort
antal svenskfödda som levt stora delar av sina liv utomlands. Det är en enorm kompetensbas som Borås borde
främja och utnyttja i högre utsträckning.
1

 ndreas Hatzigeorgiou, Migration och handel – uppmuntrar
A
invandring utrikeshandel, Ekonomisk debatt, nr 7 2009
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För att bättre tillvarata den kompetens som människor
med erfarenheter från andra länder besitter, föreslår
vi att Borås Stad inrättar en databas där personer med
erfarenheter från andra länder frivilligt kan registrera sig
och lista sin erfarenhet, bakgrund, sina språkkunskaper
och sin kompetens. Databasen skulle vara offentlig och
sökbar på olika kategorier. Detta skulle underlätta för
företag, organisationer och privatpersoner som önskar
komma i kontakt med människor med en specifik
kompetens och kunskap. Till exempel så skulle skolor
som undervisar om en viss religion, ett visst land eller en
viss händelse i historien kunna bjuda in en person med
rätt profil som talare. Det kan även handla om översättare, mentorer och rådgivare för våra exportföretag, för
affärskontakter osv. Vi tror att databasen med fördel
skulle kunna tas fram av Näringslivskontoret.
En sådan databas skulle öka tillgängligheten till kompetent arbetskraft med mångkulturell bakgrund och
främja såväl förståelsen som respekten för och mellan
individer från olika kulturer och länder.

Vi föreslår därför Kommunfullmäktige besluta att:
• uppdra åt Kommunstyrelsen att införa en frivillig
databas över ovan beskrivna kompetenser och erfarenheter.
Annette Carlson (M) 		

Hamid Fard (FP) ”
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Bilaga till § 124 Anmälningsärenden
2013-10-24

”Motion; Arbeta smartare mot våld i
nära relationer!
Våld i nära relationer måste bekämpas och fördömas å
det kraftigaste. Allt våld eller hot om våld i nära relation
strider mot liberalismens grundvalar om individens rätt
att forma sitt eget liv. Våld i nära relationer innefattar
mäns våld mot kvinnor liksom kvinnors våld mot män
och våld i samkönade äktenskap samt hedersrelaterat
våld liksom barns våld mot åldrade föräldrar etc.
Utifrån ovanstående är det extra viktigt att de insatser
som görs från Borås Stads sida för att ge stöd, hjälp och
skydd åt våldsutsatta och trakasserade människor sköts
enligt de lagar och förordningar som reglerar området.
Detta görs inte i Borås idag! Fortfarande efter mer än
åtta månader efter det att Inspektionen för Vård och
Omsorg lämnat sin kritik i hur insatserna biståndsbeslutas fortsätter man regelmässigt att ge biståndet som en
serviceinsats genom försörjningsstödet.
IVO avgav 2013-02-15 ett tillsynsbeslut rörande Borås
Stads arbete med våld i nära relationer. I beslutet framkommer kritik enligt följande punkter:
• Att individuellt anpassade åtgärder avseende barn
och vuxna ska föregås av bedömning, utredning och
beslut i enlighet med SoL och att besluten dokumenteras och följs upp på sätt som föreskrivs i SoL.
• Att kontrollera och följa upp kvaliteten i verksamheter till vilka nämnden har lämnat över genomförandet
av insatser enligt SoL.
• Att komplettera ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete för de processer och rutiner där samverkan krävs för att säkra kvaliteten. Det ska framgå
av processer och rutiner hur samverkan ska bedrivas
och möjliggöras med andra verksamheter internt och
externt.

Det tar såklart tid att fasa in ett nytt sätt att jobba med
denna fråga. Men det finns ingenting som hindrar
att man ifrån politiskt håll ger tjänstemännen tydliga
direktiv om att samla denna frågan i en nämnd som är
kommunövergripande. Vidare så innehåller arbetet med
dessa frågor inte sällan stora krav vad gäller kompetens i
att handskas med ärenden som innehåller mycket sträng
sekretess genom skydd av vistelseort, skyddad identitet,
kvarskrivning etc. Uppgifter som för den skyddade
kan handla om liv eller död. Här får det aldrig gå fel!
Det är därför viktigt att det handläggs av handläggare
med vana i dessa frågor. Det är även viktigt att det
myndighetsbeslut som fattas i förlängningen är så lite
ingripande som möjligt för den enskilde individen. Det
är då av betydelse vilken förvaltning som fattar beslutet
om det i efterhand skulle visa sig att en arbetsgivare vill
ha utdrag ur socialregistret inför en anställning. Vi vet
idag att de flesta ärenden initieras via Försörjningsstödet
i Arbetslivsenheten.
Utifrån detta så föreslår jag att följande åtgärder snarast
initieras i denna viktiga fråga.
• Att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att vara den nämnd som samlat handskas med
frågor kring våld i nära relation gällande vuxna.
(Detta utifrån att det är en nämnd som jobbar kommunövergripande samt att det är mindre exkluderande att vara aktuell där än på exv Sociala Omsorgsnämnden).
• Att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via
upphandlingsavdelningen upphandla de insatser som
behövs i form av skyddat boende etc. (Detta utifrån
att ekonomiska volymen är sådan att upphandling
krävs samt att kraven på de som kan bli föremål för
att köpa tjänster av är stora då de i laglig mening ska
leva upp till samma krav som socialtjänsten själva
har i avseende dokumentation, styrning och ledning,
kvalitetsarbete, evidentbaserad verksamhet etc.).
Inget av dessa förslag förhindrar tjänstemännens forsatta
beredningen av att rättssäkra arbetet i Borås Stad mot
våld i nära relationer. Tvärt om så ger det en tydligare
förutsättningar för detta arbete samtidigt som upphandlingen innebär att vi kommer att kunna hjälpa fler att få
skydd.
Patric Cerny
Folkpartiet liberalerna”
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”Motion; Starta planeringen för
400-års firandet av Borås Stad

Motion: Inför Lag om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller särskilda
boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

Borås stad fyller 400 år 2021. Det var Gustav II Adolf
som grundade staden 1621. Göteborg fyller också 400
år samma år. Göteborg har redan sedan flera år startat
med planeringen för 400-års firandet. Det är dags att
också Borås Stad startar sin planering.
Med anledning av ovanstående föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att:
• Planeringen av firandet av Borås stads 400-års jubileum påbörjas.
Anne-Marie Ekström
Folkpartiet liberalerna”

År 2009 införde Borås stad Lagen om Valfrihetssystem
(LOV) för hemtjänsten i Borås. Därigenom har äldre
som är berättigade till hemtjänst rätt att välja vem som
ska utföra denna. Kommunens biståndsbedömare är
de som utreder om en person är berättigad eller inte
och kommunen ger tillstånd till vilka utförare som får
bedriva hemtjänst. De som utför tjänsten får betalt från
kommunen.
Denna möjlighet att själv välja ger den enskilda människan rätt att själv kunna bestämma mer om sin vardag.
Nu är det dags att ta nästa steg. Att också införa LOV
för boenden. Både när det gäller äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Genom att införa en valfrihet att välja boende, efter
kommunal biståndsbedömning, finns möjlighet att
driva olika typer av livsstilsboenden eller boenden för
någon speciell språkgrupp. Det ger en möjlighet för den
som tidigare jobbat inom kommunens äldreomsorg,
oftast kvinnor, att starta företag själv eller tillsammans
med andra i kooperativ, för att utveckla en idé hur man
kan bedriva en verksamhet på ett annat sätt. En mångfald av utförare ger valfrihet både för den som behöver
ett boende och för den som vill jobba inom välfärden.
Att starta boende med stöd av Lagen om Valfrihet är
inte detsamma som att driva ett boende på entreprenad,
vilket är viktigt att framhålla. Vid en entreprenad gör
kommunen en upphandling och något företag til�låts driva ett boende där de äldre eller personerna med
funktionsnedsättning placeras. Vid användning av
LOV är det privata utförare som driver i egen regi. Den
enskilde kan själv välja mellan dessa och kommunalt
drivna boenden.
Viktigt är att framhålla att kvaliteten är konkurrensmedlet och att verksamheten är offentligt finansierad
lika för alla oavsett vem som utför denna.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att:
• Införa Lagen om Valfrihetssystem (LOV) även vad
beträffar boenden för äldre och för personer med
funktionsnedsättning
Anne-Marie Ekström
Folkpartiet liberalerna”
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2013-10-24

2013-10-24

”Motion; Trafikflöden till viareds industriområde

”Motion: Fler boendeformer för
finsktalande äldre

Det är bra att nya företag vill etablera sig i Borås och
på Viared. Problemet är den ökade trafikintensitet som
detta innebär. Redan idag blir det vid vissa tidpunkter
köer vid de två trafikmot som leder till Viared; Viaredsmotet (83) och Nabbamotet (82).

En stor arbetsinvandring från Finland till Sverige ägde
rum åren 1960‑1970. Åren har gått och ”arbetskraften”
har blivit äldre. För tillfället finns det inga köer till
de finskspråkiga äldreboendena, men enligt statistisk
uppgift från den 31 juli 2013 uppgick antalet finskspråkiga 65‑79-åringar till 1 472 personer och antalet över
80 år till 302 personer i Borås. Kommunen måste vara
beredd på att dessa personer kommer att vara i behov av
äldreboende inom en snar framtid.

Viaredsmotet är tvåfiligt samt är en rondell men detta
gäller ej för Nabbamotet.
På Nabbamotet kommer trafiktrycket att öka nu när det
nya köpcentra öppnas samt när Viareds nya områden tas
i anspråk. Därför måste Nabbamotets trafiklösning ses
över så att trafikflödet över detta trafikmot inte skapar
köer ute på Motorvägen (R 40). Men man behöver även
se över trafikflödena för hela Viareds Industriområde
och om det behövs nya Trafikmot ifrån motorvägen (R40).

Enligt våra uppgifter har vi redan i dag ett ”icke-synligt” behov av hemsjukvård och hemtjänst bland äldre.
Det är därför viktigt att kommunen redan nu planerar
för fler boendeformer för de äldre som är finskspråkiga. Enligt minoritetslagen har kommunen dessutom
en skyldighet att erbjuda finskspråkiga vårdplatser till
behövande.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Nabbamotets trafiklösning samt trafikflödena för hela
Viareds Industriområde enligt ovanstående argument.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta:
• Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda behovet av fler boendeformer för äldre som är finskspråkiga.

Nils-Åke Björklund (M)
Annette Carlson (M)”

Seija Noppa (M)
Anna Christensen (M)
Nils-Åke Björklund (M)”
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”Till Kommunfullmäktige

”Motion; Inför maskeringsförbud nu!

Motion; Borås Symfoniorkesters framtid

Under hösten har fotbolls-Sverige fått erfara flera
otrevliga händelser med läktarvåld. I de allra flesta fall
är idrottsevenemang positiva tillställningar. Publiken
går dit för att uppleva en spännande match, heja fram
sitt lag, och förhoppningsvis glädjas åt en seger. Tyvärr
lyckas ibland en liten klick kriminella personer förstöra
den upplevelsen. I de fall som gärningsmännen är maskerade är det svårt att i efterhand identifiera dem, trots
kameraövervakning. Maskeringen bidrar också till att
skapa en negativ och hotfull stämning.

De flesta svenska städer av en storlek jämförbar med
Borås har en hel‐ eller halvprofessionell orkester med
huvudsakligen klassisk och modern konstmusik på
repertoaren. Borås Symfoniorkester består av en blandning av professionella musiker och amatörmusiker av
hög klass. Huvudman för symfoniorkestern är Borås
Orkesterförening, som firade 100‐årsjubileum år 2012.
Orkestern är och har varit ett mycket viktigt inslag i
Borås musik‐ och kulturliv. För närvarande stöds Orkesterföreningen av kulturnämnden med totalt 800 000
kronor per år samt till en mindre del av privata sponsorer.

Som fastighetsägare och hyresvärd har Borås Stad ett
intresse av vad som sker inne på arenorna. Jag vill därför
att Borås Stad ska pröva möjligheten att ställa krav på
maskeringsförbud på dess anläggningar. Med kravet på
servicenivå på arenorna måste maskeringsförbud anses
vara en av servicefaktorerna som man kan räkna med
när man köper en biljett till en Borås-arena. Grundförutsättningen för den som hyr av Borås Stad är att se
till att ordningen efterlevs på arenan och i det ingår ett
maskeringsförbud. Det är hyresgästerna, alltså arrangörerna av matcher och andra evenemang, som ska ansvara
för att maskeringsförbudet följs. Maskeringsförbudet ska
föras in i kommunens ordningsföreskrifter.
Ett maskeringsförbud kommer att ge mindre våld och
mer glädje. Och vi kan lägga ner ännu mer energi på att
stärka den positiva supporterkulturen.
Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
• Införa maskeringsförbud på Borås Stads anläggningar.
Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet liberalerna
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Orkesterns budget har legat på ungefär 2 milj kr per år.
Det knappa och osäkra ekonomiska läget för Borås
Symfoniorkester resulterar i stora svårigheter för det
långsiktiga planeringsarbetet, ett planeringsarbete som
är nödvändigt för att man skall lyckas med engagemang
av framför allt solister.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att
• en utredning görs skyndsamt med syftet att klargöra
hur Borås stads ekonomiska stöd till Borås Symfoniorkester kan arrangeras för att möjliggöra en långsiktig planering och säkerställa denna orkesters framtid.
Borås 2013‐10‐23
Bengt Wahlgren (FP)”
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8 Inrättande av ett Integrationsråd (Nr 89)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ersättare

Ja

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

Bengt Wahlgren

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

X

(KD)

3:e
3:e

Anna Svalander

(FP)

3:e

X
Cecilia Andersson

X
X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

X
Staffan Falk

X
X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Peter Lund

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Björn Bergquist

(M)

3:e

X
X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Kvitt

X

Ulf Olsson

(C)

Frånv

X

Annette Carlson

Hans Gustavsson

Avst

X

Anne-Marie Ekström

Maj-Britt Eckerström

Nej

X
X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X
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Ledamöter

Parti

Krets

Raija Leppänen

(S)

1:a

Ersättare

Ja

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X
X

Malin Wickberg

(M)

3:e

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Alfio Franco

X

(S)

1:a

X

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

(M)

1:a

(M)

2:a

Urban Svenkvist

(M)

3:e

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X
Mattias Karlsson

X
X
X

Kjell Hjalmarsson

X
X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

Marie-Louise Hall

X
X
X
X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:
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Kvitt

X

Anja Liikaluoma

Anna Christensen

Frånv

X

Malin Carlsson

Birgitta Bergman

Avst

X

Falco Güldenpfennig

Isabella Demserius

Nej

68

1

0

4

0
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