12 April 2012
protokoll

Tid och plats

18.00–18.19 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 56–64

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

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

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Eike Jünke (M)
För Sabina Kitti Ölander (V)
För Anna Svalander (FP)
För Ellie Blickfors (MP)
För Kurt Eliasson (S)
För Mehmet Kaplan (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Petter Löberg (S)
För Micael Svensson (S)
För Heiti Ernits (MP)
För Samir Muratovic (S)
För Torbjörn Dehlin Rångeby (M)
För Per Carlsson (S)

- Jan Andersson (M)
- Peter Lund (V)
- Gunnel Romild (FP)
- Staffan Falk (MP)
- Marie Sandberg (S)
- Gunbritt Johansson (V)
- Hans Gustavsson (KD)
- Eva Axell (S)
- Tomas Gustafson (S)
- Mirjam Jakobsson (MP)
- Cecilia Kochan (S)
- Alexis Mouschopanis (M)
- Tord Andersson (S)

För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (SD) saknas ersättare

Närvarande ersättare

Annette Nordström (M), Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Lars-Gunnar
Comén (M), Nancy Kindblad (M), Alexander Andersson (C), Gunilla Hellén Dalevik (FP),
Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Emina Beganovic (S), Maria Oscarson (S), Leif
Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Olle Hermansson (Vägv) och
Anna Grahn (Vägv).
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Ellie Blickfors (MP) anländer till sammanträdet kl 18.07 och intar sin plats inför behandlingen av § 62.
Heiti Ernits (MP) anländer till sammanträdet kl 18.10 och intar sin plats inför behandlingen
av § 62.

Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 56
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Bertil Myhrberg (M) och Leila Pekkala (S) med Sven-Erik
Håkansson (C) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, onsdagen den 18 april 2012 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.

§ 57
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2012-03-20 Motion av Pontuz Fritzson (SD) angående
bevakning av Hässleholmen, Norrby och
Hulta. Dnr 2012/KS0287 199
2012-04-11 Motion av Mirjam Jakobsson (MP): Tydligare beskrivning av andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden. Dnr 2012/KS0332 730
2012-04-11 Motion av Lennart Andreasson (V) om att
införa möjligheten till dator och internetuppkoppling i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd i Borås Stad.
Dnr 2012/KS0333 754
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2012-04-11 Motion av Ida Legnemark (V): HBTQ-kompetens i idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika värde.
Dnr 2012/KS0334 809
2012-04-11 Motion av Heiti Ernits (MP): Utreda möjligheterna för Industriell symbios i Borås.
Dnr 2012/KS0335 370
2012-04-11 Motion av Karl-Gustav Drotz (KD):
Vem bryr sig om barnen i förskolan?
Dnr 2012/KS0337 710
2012-04-11 Motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna
Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C)
och Hans Gustavsson (KD): Ett enat Hässle
holmen. Dnr 2012/KS0339 311

§ 58
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Interpellationen får ställas.
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§ 59 2012/KS0072 101
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 43,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Märtha Ragnerbjer (S), Skogsstigen 8C, 516 93 Rånge
dala entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen
för AB Toarpshus.
Märtha Ragnerbjer (S), Skogsstigen 8C, 516 93 Rånge
dala väljs till ersättare i styrelsen för AB Toarpshus t.o.m.
2014 års verksamhet.
Per Johansson (S), Sjöbogatan 43, 506 41 Borås entledigas
från sitt uppdrag som ersättare i Borås kommuns Parke
rings AB.
Lasse Jutemar (MP), Göllingstorp Solhäll, 515 92 Kinna
rumma entledigas från sitt uppdrag som nämndeman i
Borås Tingsrätt.
Boris Preijde (M), Lilla Kyrkogatan 20, 503 35 Borås ent
ledigas från sitt uppdrag som lekmannarevisor i styrelsen
för Klätterrosen Holding AB och Klätterrosen AB.
Nils-Gunnar Blanc (FP), Högvallagatan 18, 504 58
Borås väljs till lekmannarevisor i styrelsen för Klätter
rosen Holding AB och Klätterrosen AB t.o.m. 2014 års
verksamhet.
Kjell Classon (S), Tvärhandsgatan 9, 507 42 Borås väljs
till ordförande och ledamot i styrelsen för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund t.o.m. 2014 års verksamhet.
Nuvarande ersättare Gunbritt Johansson (V), Lindorms
gatan 15, 506 44 Borås väljs till ledamot i Stadsdels
nämnd Norr t.o.m. den 31 december 2014.
Gunnel Romild (FP), Leatorpet 4, 516 92 Äspered väljs
till ersättare i styrelsen för Borås Energi och Miljö AB
t.o.m. 2014 års verksamhet.

§ 60 2011/KS0524 009
Uppföljning av Kvalitetspolicyn 2011
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 44,
sid B 177)
I samband med att Kommunfullmäktige, i februari 2010,
antog Kvalitetspolicyn för Borås Stad beslutades också att
det årligen i budget skulle beslutas vilken kvalitetsfaktor
som ska prioriteras. Under 2010 var det ”bemötande och
förhållningssätt” och för 2011 ska faktorn ”Inflytande/delaktighet – från boråsare/kunder/brukare” följas upp.
I kvalitetspolicyn står att ”kvalitetsutvecklingen ska vara
en del i verksamhetsplanering och budgetarbete. På så sätt
skapas en gemensam struktur för styrning, uppföljning
och utveckling.” Uppföljningen syftar därför även till att
finna gemensamma indikatorer, för att på ett systematiskt
sätt kunna följa en del av det kvalitetsarbete som sker i
nämnder och bolag.
I mars 2011 beslutade kommunfullmäktige att årligen
följa upp, i vilken omfattning som utbildning i frågor
kring bemötande och förhållningssätt genomförs och
vilken omfattning det finns en systematisk klagomåls- och
synpunktshantering. Nämnderna har svarat på följande
frågor:
Majoriteten av svaren visar att det finns stort fokus på
delaktighet och inflytande. Detta sker genom olika former
av formaliserade råd, men också genom mer informellt
sammansatta nätverk. Det senaste året har också de sociala
medierna börjat användas i högre utsträckning, särskilt
tydligt är detta i stadsdelsnämnderna. Det finns exempel
på ”officiella” sidor på Facebook för förvaltningarna, men
också på verksamheternas egna. De flesta fritidsgårdar och
bibliotek har t ex en egen sida eller grupp.
I Borås Stads kvalitetspolicy står det: ”Vi ska underlätta
för medborgare och brukare/kunder att vara delaktiga och
ta ansvar, och att kunna påverka utbudet av tjänster och
insatser och hur dessa utförs.” Det är därför viktigt att inte
blanda samman ren information, oavsett om det sker i
olika råd eller genom sociala medier, och vad som är inflytande och delaktighet utifrån ett brukar/kundperspektiv.
Även inom detta område pågår ett arbete och Borås
Stad deltar sedan hösten 2011 i Sveriges Kommuner och
Landstings projekt medborgardialog med syfte att stödja
kommunerna i arbetet för att fastställa principer för medborgarnas delaktighet.
I Budget 2012 beslutade Kommunfullmäktige att ”kompetens och arbetssätt” ska vara prioriterad kvalitetsfaktor.
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Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 108

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar:

Utöver tidigare beslutade indikatorer, för ”bemötande och
förhållningssätt” ska även resultatet av nämndernas och
bolagens arbete med faktorn inflytande och dela ktighet,
redovisas vid 2012 års uppföljning av Kvalitetspolicyn.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Utöver tidigare beslutade indikatorer, för ”bemötande och
förhållningssätt” ska även resultatet av nämndernas och
bolagens arbete med faktorn inflytande och delaktighet,
redovisas vid 2012 års uppföljning av Kvalitetspolicyn.

§ 61 2008/KS0173 251
Försäljning av ca 13 450 m2 av fastigheten Torpa-Hestra 4:1
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 45,
sid B 182)
Den 17 december 2010 och den 1 mars 2011 upprättades
köpeavtal mellan kommunen och Riksbyggen ekonomisk förening rörande byggnation på Hestra. Beslut om
avtalen togs i Kommunstyrelsen den 24 januari 2011 och
i Kommunfullmäktige den 24 februari 2011. Riksbyggen ekonomisk förening betalade en köpeskillingen på
6 615 000 kronor, men kommunen ansökte aldrig om
fastighetsbildning, vilket måste göras inom sex månader
från avtalets undertecknande. Detta resulterar i att avtalet
inte längre är giltigt och därför måste nytt köpeavtal
upprättas.
Köpeavtal har upprättats med samma villkor som tidigare.
Vilket betyder att Riksbyggen ekonomisk förening har
fram till den 28 februari 2013 på sig att påbörja 50% av
byggnationen. Priset är satt till 240 000 kr/kedjehus och
165 000 kr/radhus. Tillträde sker den 15 april 2012.

Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 116
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunen säljer ca 13 450 m² av fastigheten Torpa-Hestra 4:1 till Riksbyggen ekonomisk förening för 6 615 000
kronor.
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Kommunen säljer ca 13 450 m² av fastigheten TorpaHestra 4:1 till Riksbyggen ekonomisk förening för
6 615 000 kronor.

§ 62 2012/KS0162 252
Förvärv av fastigheten Balsampoppeln 5
på Göta
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 46,
sid B 186)
Kommunen har blivit erbjuden att förvärva en fastighet
på Ålandsgatan på Göta. Fastigheten är på cirka 4 500
m2 och med en byggnad på cirka 1 200 m2. Byggnaden
inhyser idag tre hyresgäster, med Bravida som den största
hyresgästen. Fastigheten inbringar en årlig hyra på cirka
850 000 kronor.
Förvärvet är ett led i att säkerställa mark för framtida
behov och kommunen äger sedan tidigare marken runt
om fastigheten.
Byggnaden kommer att förvaltas och uthyras av Lokalförsörjningsförvaltningen. Betalning och tillträde sker den 1
maj 2012.

Kommunstyrelsens beslut 2012-03-12, § 170
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Borås Stad köper fastigheten Balsampoppeln 5 för
8 350 000 kronor av Dalajo AB.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunen köper Balsampoppeln 5 för 8 350 000 kronor
av Dalajo AB.
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§ 63 2010/KS0802 822
Centralt belägen badplats i Viskan i
Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 47,
sid B 191)
Kommunfullmäktige gav i Budget 2010 Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till en
centralt belägen badplats i Viskan.
Fritid- och folkhälsonämnden har med anledning av detta tagit vattenprover under sommaren 2010 med negativt resultat.
Vattenkvaliteten är sådan att det inte kan anses vara lämpligt
med en publik badplats i de centrala delarna av Borås.
Fritids- och folkhälsonämnden ser som ev. alternativ att
en pool anläggs i anslutning till Viskan. Detta är givetvis
förknippat med högre kostnader men kan tas med i diskussionerna om Stadsparksbadets utbyggnad.
Kommunstyrelsen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden genomfört Kommunfullmäktiges uppdrag och
kommit fram till att det inte är lämpligt att anlägga en
centralt belägen badplats i Borås. Eventuella alternativ får
diskuteras i andra sammanhang.

Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 124
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Tills vidare anläggs ingen badplats i centrala Borås.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Tills vidare anläggs ingen badplats i centrala Borås.

§ 64 2011/KS0591 701
Svar på motion av Anna Christensen (M);
Lokal samverkan för en bättre framtid för
barn och unga i Borås – SSP
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 48,
sid B 192)
Anna Christensen (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22/9 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad etablerar ett samarbete
enligt SSP-modell, samverkan mellan skola, socialtjänst
och polis, med berörda samarbetsparter.

Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Sociala omsorgsnämnden, Ungdomsrådet, Utbildningsnämnden och Brottsförebyggande rådet. Samtliga remissinstanser tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen anser att Borås Stad ska arbeta för en
samverkan enligt SSP-modellen i alla berörda förvaltningar. I stadsdelarna Väster och Öster finns redan ett
pågående SSP-samarbete som visat sig fungera bra.
Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Borås
Stad och polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg ska ses över och målsättningen är att det ska
göras under första kvartalet 2012. Borås Stad vill arbeta
för att samverkan enligt SSP- modellen förs in i samverkansöverenskommelsen vid denna översyn. I överens
kommelsen bör det även framgå att fritidsverksamheten,
samt gymnasieskolan ska omfattas av samverkan enligt
SSP- modellen.
Former för hur arbetet enligt SSP ska organiseras får därefter utarbetas i samråd mellan de aktörer som omfattas av
samverkansöverenskommelsen. Nämnderna ansvarar för
genomförande och uppföljning på nämndnivå. Centrala
BRÅ ansvarar för metodutveckling och övergripande
uppföljning.

Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 114
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stad etablerar ett samarbete enligt SSP-modell med
berörda samarbetsparter.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Leila Pekkala (S)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 18 april 2011
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden

Bilaga till § 57 Anmälningsärenden

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

”Motion angående bevakning av
Hässleholmen, Norrby och Hulta

att	uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten
till ett försöksprojekt med ordningsvakter på Norrby,
Hässleholmen och Hulta.

Under de senaste åren har vi sett att brottsligheten på
Hässleholmen och Norrby slagit rot, och stadsdelarna
präglas idag av misshandel, rån, narkotikabrott, vapenbrott, våldtäkter, stenkastning mot brandmän, krossade
rutor på kommunala lokaler och andra byggnader med
mera, även Hulta har under den senaste tiden drabbats
svårt av vandalism och annan brottslighet. Denna utveckling är inte acceptabel för mig som Sverigedemokrat!
Faktum är att dessa två stadsdelar rangordnades av flera
instanser som två av de fem värst drabbade stadsdelarna i
hela Västsverige, ett bedrövligt faktum ur ett Boråspers
pektiv.
I Ängelholm i Skåne har man precis som Borås haft
bekymmer med brottsligheten och där har man från
kommunens sida startat ett försöksprojekt med ordningsvakter på ett utsatt område, där ordningsvakter patrullerar
kvälls- och nattetid. Projektet i Ängelholm kostade 80 000
kronor för en projektperiod på tre månader. Kommunen
betalade 30 000 kronor och resterande summa kom från
andra aktörer. Även polisen i Ängelholm var positiva till
försöksprojektet och menade att många av brotten kan
komma att förebyggas genom att ha ordningsvakter på
plats, då polisens resurser inte räcker till för att vara på
områdena i den utsträckningen som idag krävs för att
stävja brottsligheten på de utsatta områdena.
Jag menar att Borås stad bör initiera ett liknande försöksprojekt. Jag ser kostnaden för detta projekt som liten i
jämförelse med de kostnader som brottsligheten orsakar
kommunen och andra som direkt och indirekt drabbas på
Hässleholmen, Norrby och Hulta. Genom att skaffa medfinansiärer till projektet bland andra aktörer kan kommunens kostnader minskas än mer.
De åtgärder som föreslås i motionen skall inte enbart ses
ur ett ekonomiskt perspektiv utan det handlar i första
hand om våra kommuninvånares rätt till trygghet i Borås
stad, något jag som sverigedemokrat anser vara av högsta
vikt.
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att	uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till medfinansiärer bland andra aktörer.
att	uppdra åt Kommunstyrelsen att utvärdera projektet
efter sex månader,
att	vid positivt resultat permanenta projektet i Borås Stad.
Pontuz Fritzson (SD)”

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Bilaga till § 57 Anmälningsärenden

”Tydligare beskrivning av andel vårdare
per vårdtagare på äldreboenden
För att kunna föra en vettig diskussion och för att kunna
fatta beslut i frågor som rör personalstyrkor på äldreboenden så är det mycket viktigt att dokument över bemanning i klartext uppvisar verkliga förhållanden. De siffror
som idag används i Borås Stad anger andelen årsanställda
vårdare (undersköterskor, vårdbiträden) per äldre vårdtagare, vilket inte är detsamma som den verkliga faktiska
andelen vårdare per vårdtagare. Detta kan ge upphov till
missförstånd.
Vårdandets svåra konst är komplex och innebär många
viktiga delar. I synnerhet demenssjukdom kräver en
adekvat vårdinsats. Andelen vårdare per vårdtagare är
en absolut nödvändig grund att stå på för att möjliggöra
en god äldreomsorg, som att implementera kunskap och
etiskt tänkande.
Uppdagade missförhållanden på äldreboenden under
senare år har inneburit att äldreomsorgen med jämna
mellanrum varit i fokus. Vid en jämförelse mellan privata
aktörer och kommunens verksamhet framkom siffrorna
0,52 respektive 0.70 i personaltäthet. Vetenskaplig forskning visar på behov av 1,1 vid demenssjukdom. Krav på
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minimibemanning vid demensavdelningar har också
ställts från politiker under år 2011. Oavsett vad de senaste
årens äldredebatt handlat om, så har siffror över hur stor
bemanningen är använts. Vilket betonar vikten av tydlighet i dessa siffror och att de verkligen speglar hur verkligheten ser ut.
I Borås Stad används personaltäthet som ett jämförelsetal
mellan olika äldreboenden och anger alltså, som nämnts i
inledningen, grundbemanningen i vårdare omräknat till
årsarbetare(Åa) per äldre vårdtagare.
Fiktivt exempel på uträkning av grundbemanning
Dagtid:
3 personer
1 person
1 person
1 person
3 personer

100 %
89 %
85 %
79 %
75 %

Totalt 778 % (tjänstefaktorer) eller omräknat i årsarbetare (Åa) 7,78 heltidstjänster.
Boendet har 11 brukare (vårdtagare) 7,78/11 = 0,71 i personaltäthet per brukare.
Detta allmänt vedertagna sätt att räkna personaltäthet
är för en vanlig medborgare såväl krångligt som svårbegripligt, men framför allt vilseledande. Siffrorna blir
vilseledande på så sätt att de verkar ange antalet vårdare
per vårdtagare som alltid är på plats, vilket inte är fallet i
verkligheten.
Till exempel uppfattas 0,65 i personaltäthet, av de allra
flesta, som att 2 vårdare tar hand om 3 äldre vårdtagare.
Räknar man om 0,65 i personaltäthet till den faktiska
andelen vårdare per vårdtagare så kommer man fram till
siffran 0,25 vilket innebär att 1 vårdare i verkligheten har
hand om 4 vårdtagare i genomsnitt.

Med andra ord:
Ser man närmare på den årsanställdes arbetstid så arbetar
denne 37 timmar per vecka, vilket innebär i genomsnitt
38 % av den totala dagtiden 07,00‑21,00.
Detta medför att man måste multiplicera den hos Borås
Stads angivna siffran i personaltäthet hos olika äldreboenden med 0,38 för att komma fram till den verkliga
bemanningen.
För att ta ytterligare ett exempel:
En grundbemanning med 1,0 i personaltäthet uppfattas som närmast ofattbar, men innebär i egentligen att 1
vårdare har hand om ca 3 vårdtagare i genomsnitt.
Som dessa uträkningar visar är det viktigt att vara
införstådd i, och att man är överens om, vad någonting
är innan man kan diskutera om bemanningen vid Borås
Stads äldreboenden kan anses som godtagbar eller om
den är för låg. Det är därför viktigt att det på ett enkelt
sätt, klart och tydligt framkommer hur pass stor bemanningen är vid ett gruppboende. Detta är viktigt för alla
inblandade, de som beslutar likväl som för alla intresserade
medborgare i kommunen.
Att tydliggöra förhållandet av andel vårdgivare per äldre
vårdtagare på Borås Stads äldreboenden skulle medföra
att beslut grundade i faktiska förhållanden kan fattas vad
gäller tilldelning av resurser.
Därför yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar:
Att befintligt system med angivelser av personaltäthet vid
äldreboenden kompletteras med siffror som visar grundbemanningen i sin verklighet angivet i faktisk andel vårdare
per äldre vårdtagare.
Mirjam Jakobsson (MP)”

Uträkning av verklighetens bemanningssiffror:
Personaltäthet är alltså antal heltidstjänster per vårdtagare.
Som Dagtid räknas 07.00‑21.00, vilket innebär 14 timmar
per dag.
Veckoarbetstiden för heltidsanställda (Åa) är 37 tim
En heltidstjänst (Åa) innebär alltså att en anställd arbetar
37 timmar av de 98 timmar som dagtid för en hel vecka
innebär (7*14 timmar)
En heltidstjänst (Åa) motsvarar alltså 0,38 anställda på
plats utspritt över tiden (37 timmar av 98 timmar)
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Bilaga till § 57 Anmälningsärenden

”Motion om att införa möjligheten till
dator och internetuppkoppling i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
i Borås Stad
Många familjer är, under en kortare eller längre period,
beroende av kommunens försörjningsstöd. De kan bero
på en mängd olika orsaker, men gemensamt för dem alla
är att de utestängs från stora delar av samhällets utbud på
grund av fattigdom. Det kan gälla deltagande i föreningslivet likväl som det omfattande kulturella utbud som finns
i dagens samhälle.
För barn och ungdomar som lever i en familj som är
beroende av kommunens försörjningsstöd innebär det ofta
att de saknar tillgång till det som är en självklarhet för
de flesta av deras klasskamrater – en internetuppkopplad
dator i hemmet. Det innebär dels att de ges sämre möjligheter att uppnå skolans mål, dels att de utestängs från
det enorma informationsflöde och det omfattande sociala
nätverk internet ger dem tillträde till.
Även för de vuxna är avsaknaden av en internetuppkopplad dator i hemmet ett socialt ”handikapp”. Det minskar
förutsättningarna att följa barnens skolgång och ta del av
det informationsutbyte som sker på skolans och kommunens hemsidor. En internetuppkopplad dator skulle
underlätta kommunikationen mellan skolan och föräldrarna, liksom mellan de internetbaserade föräldranätverk
som finns i dagens moderna samhälle.
Arbetslösheten är för många den huvudsakliga orsaken
till att de är beroende av samhällets försörjningsstöd. För
att underlätta för dem i jakten på ett arbete är en internetuppkopplad dator i hemmet en stor tillgång. Det ger
dem tillträde till en mängd olika jobbsökarsidor på nätet
och ger även tillgång till en smidig mejlfunktion. Att ta
cykeln till biblioteket för att skicka en jobbansökan, och
sedan cykla tillbaka till biblioteket med jämna mellanrum
för att se om det kommit något besked i inkorgen, är både
tidsödande och föga effektivt.
En dator skulle göra stor skillnad i kampen för ett nytt
arbete. Oavsett vilket arbete man söker idag är en viss
datavana en merit. Med en dator i hemmet ges även en
datanovis en chans till en viss ”arbetsmarknadsutbildning”
på egen hand.
Det skulle ha stor betydelse för barn och ungdomar i
fattiga familjer om det i det ekonomiska biståndet ingick
kostnader för en dator med internetuppkoppling. Barnen
skulle ges mer likvärdiga förutsättningar att klara skolans
mål och kontakten mellan skolan och föräldrarna skulle
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underlättas. Även de vuxna i familjen skulle ges större
möjligheter att förkovra sig genom att ta del av internets
enorma utbud. Rent mänskligt är en internetuppkopplad
dator till fattiga familjer betydelsefull på många sätt, men
jag är dessutom övertygad om att förslaget i grunden är
samhällsekonomiskt lönsamt, även om alla vinster inte
kan specificeras eller plockas hem på kort sikt.
Det finns idag ett stort utbud av billiga internetuppkopplingar och datorerna kan med fördel inhandlas hos vårt
eget Återbruk. Där samlar de in överblivna och utfasade
datorer från bl.a. kommunen. Datorerna renoveras och
uppgraderas därefter till väl fungerande datorer för privat
bruk. Kostnaden för en renoverad dator är ytterst blygsam
i förhållande till den nytta den skulle göra för att förbättra
villkoren för fattiga familjer.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
Att Borås Stad utreder förutsättningarna för att införa en
möjlighet till ersättning för dator och internetuppkoppling
i de lokala riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.
Borås den 10 april 2012
Lennart Andreasson (V)”
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Bilaga till § 57 Anmälningsärenden

Bilaga till § 57 Anmälningsärenden

”Motion; HBTQ-kompetens i idrotts
föreningar – för alla ungdomars hälsa
och lika värde

”Utreda möjligheterna för Industriell
symbios i Borås

Fler än sju av tio homo- eller bisexuella killar går aldrig
på sportevenemang i jämförelse med unga heterosexuella
personer, av dem går var tredje kille aldrig på sportevenemang. Det finns också stora skillnader mellan hur
stor andel av unga hbt-personer och unga heterosexuella
personer som idrottar i idrottsföreningar. Skillnaderna är
större bland killar än bland tjejer och störst är skillnaderna
inom ungdomsidrotten. Det visar siffror från en enkät
som Ungdomsstyrelsen genomfört.
Ungdomsstyrelsen genomförde 2010 kartläggningen
”Hon hen han”, där det framgår att unga HBT-personer
mår sämre än andra ungdomar. Orsakerna till ohälsan är
framför allt hot om diskriminering, våld och trakasserier.
Trots att vårt föreningsliv bygger på en idé om demokratiska värderingar och alla ungdomars möjlighet att delta ser
det inte alltid ut så i praktiken. Många idrottsföreningar
har tydligt könsuppdelad verksamhet och en heteronormativ jargong kan utgöra ett hinder för unga HBT-personer
att känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten.
Det är allvarligt, eftersom vi vet hur viktigt det är för alla
ungdomars hälsa att idrotta.
Även om idrottsrörelsen idag fortfarande är mycket heteronormativ, så finns det hopp om förändring. Den senaste
tiden har några kända idrottsprofiler, såsom fotbollsspelaren Anton Hysén och höjdhopperskan Kajsa Bergqvist,
”kommit ut” – de är viktiga förebilder för alla ungdomar.
Det är emellertid minst lika viktigt att det finns en medvetenhet och en öppen inställning till HBTQ-frågor även i
vårt lokala föreningsliv, därför yrkar jag:
att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att ta
fram åtgärder för ökad HBTQ-kompetens i Borås
idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika
värde
Borås 2012-04-11
Ida Legnemark (V)”

Industriell ekologi (IE) är en gren inom miljöteknik där
det industriella systemet och dess miljöpåverkan studeras ur ett helhetsperspektiv. Den bärande punkten inom
industriell ekologi är att vända miljöproblem till affärsmöjligheter genom systemlösningar som nyttjar befintliga
teknologiska eller bioekologiska resurser på ett effektivt
sätt. IE syftar till att utveckla det industriella systemet till
att verka mer som ett naturligt kretslopp.
Industriell symbios (IS) som är den undergren till industriell ekologi, handlar om att koppla samman olika energioch materiaflöden mellan industrier eller produktionsanläggningar för att nyttja resurser på ett effektivt sätt. Ett
vanligt förekommande exempel på IS är att ett företag
nyttiggör ett överskott av energi eller en restprodukt från
ett annat, ofta närliggande företag.
IS handlar alltså om att skapa samverkan mellan olika
aktörer för att uppnå ett gemensamt ekonomisk och/eller
miljömässigt nytta. Genom IS kan material- och energiflöden slutas eller optimeras exempelvis genom systemlösningar där ena industrins avfall kan bli råmaterial för en
annan industri.
I Linköping utreder man möjligheten att skapa en resurseffektiv systemlösning där miljöprestandan för Tekniska
Verken förbättras samtidigt som spillvärme, koldioxid och
biogödsel (från rötningsprocessen) används för att (när)
producera mat tillsammans med lokala företag (Andersson 2010). Även Norrköping utreder frågan tillsammans
med intressenter från näringslivet. Det finns i dagsläget
några få aktörer i Sverige som använder sig av industriell
symbios (IS) för att producera mat. Tomater som drivs upp
i växthus som är olje eller naturgasuppvärmda beräknas
ha den största klimatpåverkan av alla grönsaker som vi
äter. Därför är tomatodlingar extra intressanta i sammanhanget.
Sveriges näst största tomatodling heter Elleholms tomatodling AB och är ett familjeägt Blekingeföretag med ett
20-tal anställda. Odlingen sker i ett växthus som är 2.55
hektar stort och som värms upp med överskottsvärmen
från massabruket Södra Cell. Växthuset har ett maximalt
effektbehov på 6.6 MW under årets kallaste dagar och
kräver årligen 7500 MWh från industrin (ibid). För att
ytterligare öka produktionstakten i anläggningen sprutas
koldioxid (överskott) från en annan närliggande industri
in i växthuset. Växthuset producerar 1.350.000 kg tomater
per år (cirka 100.000 tomater per dag).
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Tomater som produceras i växthus som nyttjar industriella överskottsresurser kan ha uppemot 80 gånger mindre
klimatpåverkan än tomater odlade i konventionella växthus (Andersson 2010). En genomsnittlig odling i Sverige
bidrar med 0.941 kg koldioxidekvivalenter per kg tomater;
biobränsledriven tomatproduktion bidrar med 0,446 kg
CO2-ekv; produktion som drivs av fossila bränslen bidrar
med 2,381 kg CO2-ekv; Elleholms tomatodling 0,053
kg CO2-ekv och industriell symbios för Tekniska verken
i Linköping beräknas bidra med 0,012 kg CO2-ekv/kg
tomater (Andersson 2010:56).
Det finns således stora miljö- och klimatvinster att göra
med industriell symbios, samtidigt som miljöprestandan
för industrierna ökar tack vare att spillenergi och andra
slags biprodukter nyttjas på ett effektivt sätt. Motionären
tror att det finns utrymme för lösningar som bygger på
industriell symbios i Borås. Staden bedriver storskalig
fjärrvärme- och biogasproduktion som genererar restprodukter som går att nyttja för olika ändamål.
Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:
Att Kommunfullmäktige rekommenderar att Borås Miljö
och Energi AB undersöker tillsammans andra berörda
aktörer och förvaltningar förutsättningen för industriell symbios (IS) och realistiska tillämpningar tillsammans med näringslivet och adekvata organisationer.
Referenser
Andersson, Stina (2010) “Resurseffektivare energi- och
växthusföretag genom industriell symbios”. Linköpings
Universitet.”
Heiti Ernits
Miljöpartiet de Gröna”

Bilaga till § 57 Anmälningsärenden

”Motion; Vem bryr sig om barnen
i förskolan?
Allt fler forskare, psykologer, läkare och pedagogisk personal beskriver en bild av förskolans stora barngrupper som
ett hot mot barnens hälsa. Vi politiker kan inte komma
ifrån vårt ansvar att de beslut vi fattar påverkar barnen i
nuet och i framtiden.
Som arbetsgivare misshandlar vi vår personal inom förskolan som inte får förutsättningar att följa den läroplan
som finns för förskolan. Personalens arbetsmiljö inom
förskolan, med dess stora barngrupper, leder till ökad sjukfrånvaro och i värsta fall en depression som kan leda till
utbrändhet. Är Borås stad en bra arbetsgivare, som man
säger sig vara, med dessa förutsättningar?
Om man besöker internet och söker på barngrupper+för
skolan får man över en halv miljon träffar vilket talar
sitt tydliga språk att frågan om barngruppernas storlek i
förskolan engagerar många människor.
1972 var rekommendationen att barngruppen skulle vara
maximalt 10‑12 barn i åldern l yngre än tre år.
1984 tog kommunerna över ansvaret och sedan dess har
det inte funnits några normer alls när det gäller barngruppernas storlek. Skolverket gick ut 2005 och rekommenderade att det ska vara maximalt 15 barn i en barngrupp.
Vi kristdemokrater föreslår att Borås stad tar fram riktlinjer för barngruppernas storlek och även personaltäthet. Vi
är medvetna om att det kommer att ta lite tid men någon
gång måste vi faktiskt börja. I avvaktan på nationella riktlinjer föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:
Att småbarnsgruppen yngre än tre år, inklusive tretimmarsbarnen, skall vara högst 12‑13 barn med tre anställda
på heltid.
Att barn från tre till fem år, inklusive tretimmarsbarnen,
skall vara högst 15‑18 barn med tre heltidsanställda.
Borås 2012-04-02
Karl-Gustav Drotz
Kristdemokraterna”
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Bilaga till § 57 Anmälningsärenden
”2012-04-12

Motion; Ett enat Hässleholmen
Åsvägen går från Hultamotet vid Rv40 och genom Hässleholmen till Smörhulegatan. Vägen används som genomfartsled till Brämhult av många trafikanter och hastigheten är begränsad till 50 km i timmen.
Vägen delar området Hässleholmen i två delar. Skolor
och förskolor ligger på båda sidor om gatan samt affärscentrumet Hässle torg ligger på ena sidan vägen. Vid en
undersökning gjord av AB Bostäder, Kommundelskontoret
Brämhult och Hyresgästföreningen, som presenterades
2007, framförde de boende att de upplevde att gatan utgör
en barriär mellan kvarteren och att trafikanterna inte
respekterar hastighetsbegränsningen.
Det finns ett antal gångtunnlar under Åsvägen och dessutom en förhöjning i gatan vid Hässle torg. Dessvärre är
det många som inte använder dessa. Orsakerna kan vara
att man tycker att det är obehagligt att gå genom tunneln
eller att det är av ren bekvämlighet. Vid Fjärdingskolan
till exempel går personer rakt över gatan och/eller utmed
gatan som saknar trottoarer för att komma till busshållplatsen. Det är ett under att ingen olycka inträffat hittills!
Ingen särskild hastighetsbegränsning gäller idag utanför
skolorna.
Hela trafiksituationen behöver ses över för att minska
genomfartstrafiken och bidra till att Hässleholmen blir
ett enat område. Trafiken från Brämhult in till centrala
staden kan exempelvis ledas via Smörhulegatan ut på
Rv40. Ytterligare åtgärd kan vara att införa hastighetsbegränsning till 30 km/tim mellan Smörhulegatan och förbi
Fjärdingskolan.
Med anledning av ovanstående yrkar jag därför att
Kommunfullmäktige i Borås stad beslutar att uppdra åt
Tekniska nämnden att:
• Se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen.
• Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i
detta arbete.
Anne-Marie Ekström (FP)
Anna Christensen (M)
Sven-Erik Håkansson (C)
Hans Gustavsson (KD)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 58 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
”2012-04-12
Interpellation ställd till kommunalråd Lena Palmén

Värnar den styrande minoriteten om
Borås Stads grundskolor?
Den styrande rödgröna minoriteten har varit tydlig med
sitt budskap- grundskolan är viktig och den skall prioriteras, vilket framgår i budget 2012;
”Vidare skall Borås garanteras allas rätt till kunskap och
utbildning. Borås skall med rätta kallas en bildningsstad.”
I budget 2011 och 2012 avsätter dessutom de Rödgröna
extra medel till grundskolan, med syftet att öka kunskapsnivån. I årets budget skriver man att grundskolan skall
fredas från generella besparingskrav.
Detta till trots har inte bara jag utan även lärare, föräldrar, elever och övriga boråsare den senaste tiden kunnat
konstatera att det har skett nedskärningar i grundskolans
verksamheter. Det sägs dessutom att det inte bara är
grundskolor med sjunkande elevantal som har ställts inför
anpassningar, utan även de skolor vars elevantal ökar.
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Nu har även Lärarnas Riksförbund reagerat och i ett brev
till stadens kommunalråd skräder man inte orden. I kritisk
ton radas konsekvenserna av neddragningar upp en efter
en. Underbudgeterad skola, nedskärningar utan motstycke, raserat förtroende för skolan, nedåtgående spiral
och svårigheter att rekrytera är några av de omskrivningar
som används.
Lärarnas Riksförbund skriver även att om budgeten har
blivit så här dålig, så borde den utredas, något som Lena
Palmén själv verkar hålla med om i BT den 15 mars.
För mig är det uppenbart att utan ordning och reda i
ekonomin är det svårt att säkerställa kvaliteten på undervisningen i grundskolorna. Trots att de rödgröna har lovat
att freda grundskolan från besparingskrav så verkar siffror
gå före varje elevs behov.
• Vilka grundskolor har ökat antal elever?
• Vilka ekonomiska nedskärningar har dessa grundskolor
fått göra?
• Kommer en utredning påbörjas, för att klargöra hur
budgeten används?
• På vilket sätt anser ni, i den styrande minoriteten, att
Borås Stads grundskolor har värnats?
Annette Carlson (M)”
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