26 Januari 2012
protokoll

Tid och plats

18.00–19.28 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 1–18

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),
Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Leif Johansson (SD), Tom Andersson (MP), Ulf
Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Maj-Britt
Eckerström (C), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund (M), Lars Andersson (M), Ellie
Blickfors (MP), Kjell Classon (S), Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S), Ida Legnemark (V),
Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd
Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (SD), Hanna
Werner (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C),
Anna-Clara Stenström (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Malin Wickberg (M),
Thomas Ågren (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Micael
Svensson (S), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta
Bergman (M), Heiti Ernits (MP), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S),
Samir Muratovic (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Pontuz
Fritzson (SD), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S)
och Anethe Tolfsson (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Bertil Myhrberg (M)
- Jan Andersson (M)
För Sabina Kitti Ölander (V)
- Anita Spjuth (V)
För Karl-Gustav Drotz (KD)
- Hans Gustavsson (KD)
För Anna Svalander (FP)
- Gunnel Romild (FP)
För Mehmet Kaplan (V)
- Peter Lund (V)
För Urban Svenkvist (M)
- Alexis Mouschopanis (M)
För Sofia Bohlin (S)
- Tord Andersson (S)
För Torbjörn Dehlin Rångeby (M)
- Annette Nordström (M)
För Ulla-Britt Åsén (SD) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (SD) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (SD) saknas ersättare.
Närvarande ersättare

Alfio Franco (M), Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Lars-Gunnar Comén (M),
Monika Hermansson Friedman (M), Nancy Kindblad (M), Alexander Andersson (C), Mats
Brandt (C), Gunilla Hellén Dalevik (FP), Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD),
Berndt Holmén (S), Eva Axell (S), Tomas Gustafson (S), Emina Beganovic (S), Christer
Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Anders Ryd (S), Gunbritt Johansson (V), Staffan Falk (MP), Mirjam Jakobsson (MP), Olle Hermansson (Vägv) och Anna Grahn (Vägv).
Maria Lindgren (M) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare
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§1
Val av justerande ledamöter

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Heiti Ernits (MP) med
Ingegerd Nyborg (M) som ersättare.

2011-12-19 Regeringsbeslut från Miljödepartementet om
överklagande i fråga om detaljplan för del av
Centrum, Asplyckan 10 m.fl. Borås kommun. Regeringen avslår överklagandena.
Dnr 2007/KS0861 214

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i sammanträdesrum plan 1 i Stadshuset, Borås, torsdagen den 2
februari 2012 kl 16.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren,
var och en som framträder i programmet själv skall svara för
yttrandefrihetsbrott som han/ hon begår. Det meddelas härmed enligt SFS 1991:1559 att alla som medverkar här svarar
själv för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår”.

§2
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2011-12-19 Motion av Lena Palmén (S) om barnfattigdomen i Borås Stad. Dnr 2011/KS0870 700

2012-01-12 Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands
län 2012-01-10 om detaljplan för del av
Viared Viared 5:1 och 10:1 ”Viared Norra” i
Borås Stad. Länsstyrelsen beslutar enligt 12
kap plan- och bygglagen (PBL) att inte pröva
kommunens antagandebeslut.
Dnr 2009/KS0140 214

§3
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har tre enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.

2012-01-25 Motion av Heiti Ernits (MP): Stadsodling för
ett hållbarare Borås. Dnr 2012/KS0122 331
2012-01-25 Motion av Ida Legnemark (V) om helhetsgrepp på våld i nära relationer.
Dnr 2012/KS0123 700

§ 4 2012/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entle
diganden och fyllnadsval

2012-01-25 Motion av Kerstin Koivisto (Vägv): Inrättande av ”materialbank” – att kunna utnyttjas av
förskolor och skolor. Dnr 2012/KS0124 629

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 1,
separat bilaga)

2012-01-25 Motion av Nancy Kindblad (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Gräv ner för att satsa på miljön
och bygga nytt! Dnr 2012/KS0126 311

Kommunfullmäktige beslutar:

2012-01-25 Motion av Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv barnkommun!
Dnr 2012/KS0129 701

Nadia Awil (S), Nolhagagatan 6, 506 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Borås
Djurpark AB.

2012-01-25 Motion av Kerstin Hermansson (C) och
Cecilia Andersson (C) om satsning på rörelse
och integration för barn och unga!
Dnr 2012/KS0130 805
B2

Sanne Nordqvist (S), Fjärde Villagatan 18c 3, 504 53
Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Lokalförsörjningsnämnden.

Per Carlsson (S), Gabriellagatan 11, 506 40 Borås entledigas från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i
styrelsen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Peter Karlsson (V), Arlagatan 12b, 506 36 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Stadsdelsnämnd Norr.
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Antonio Diaz (M), Folkungagatan 14b, 506 35 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Lokalförsörjningsnämnden.
Vivi Roswall (M), Humlevägen 12, 513 35 Fristad väljs
till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.

§ 7 2012/KS0128 759
Svar på enkel fråga av Annette Carl
son (M) till Lena Palmén (S) om Borås
Stad – fortfarande värstingkommun!
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

Boris Preijde (M), Lilla Kyrkogatan 20, 503 35 Borås
väljs till lekmannarevisor i styrelsen för Klätterrosen Holding AB och Klätterrosen AB t.o.m. 2014 års verksamhet.
Solweig Eriksson (S), Brunnsvägen 5, 515 34 Viskafors
har ansökt om att få kvarstå som nämndeman i Borås
Tingsrätt mandatperioden ut, trots permanent flytt till
Falköpings kommun den 1 mars 2012.
Borås Tingsrätt har i ett brev daterat den 23 januari
2012 yttrat sig i ärendet. Borås Tingsrätt anser, att trots
goda föresatser, får nämndemannen svårt att delta i sammanträde samt får Borås Tingsrätt ökade kostnader med
anledning av längre resor.
Solweig Eriksson har vid kontakt meddelat att hon endast
avser att medverka under sina ordinarie tingsdagar, varför bedömningen görs att de ökade resekostnaderna blir av
ringa betydelse för Tingsrätten, varför hon lämpligen kan
kvarstå i sitt uppdrag.
Fullmäktige beslutar, med stöd av 4 kap 8 § kommunallagen, att Solweig Eriksson kvarstår som nämndeman i
Borås Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2014.

§ 5 2012/KS0127 609
Svar på enkel fråga av Annette Carlson
(M) till Lena Palmén (S) om skolorna upp
märksammar Förintelsens minnesdag?
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 8 2011/KS0740 041
Budget 2012 för de kommunala bolagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 2,
separat bilaga)
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2012
att bedrivas genom 13 bolag. Tillsammans beräknas en
omsättning på närmare 2 miljarder. Bolagen styrs av
aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt
av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och
ägardirektiv. Bolagsordningen, som antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller genom särskilda beslut, är
formell till sin karaktär och behöver sällan ändras.
Kommunstyrelsen redovisar därefter sitt förslag samt i
tabellform resultat- och avkastningskrav samt finansiella
mål. Kommunstyrelsens bedömning av företagens resultat
m.m. utgår i de flesta fall från var de står i dag. Önskvärda
nivåer på avkastning och finansiell styrka kan därför inte
alltid ställas för närmsta året. Därför sätts också mål, vilka
är ägarens avkastningskrav att nå inom 1-3 år, och ska
utgöra underlag för bolagens arbete med nästkommande
budget.
Avkastningskrav och finansiella mål

Definitioner:
Resultat = Resultat efter finansiella poster
Räntabilitet på eget kapital = resultat efter finansiella
poster/eget kapital
Soliditet = eget kapital/totalt kapital

§ 6 2012/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Joakim Malm
berg (FP) till Lennart Andreasson (V) om
anmälan mot Sandhultskolan

Justerad soliditet = soliditet justerad med fastigheternas
bedömda marknadsvärde

Stadsdelsnämnden Västers ordförande Lennart Andreasson (V) avger svar på rubricerad enkel fråga.
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Resultatkrav

Avkastningskrav 1
Räntabilitet på
eget kapital %

Resultat tkr
Bolag

Budget
2012

Budget
2012

Avkastningskrav 2
Direktavkastning %

Mål – 3 år

Budget
2012

Mål – 3 år

Finansiella mål
Soliditet %
/Justerad sol.
Budget
2012

Mål -3 år

Borås Stadshus AB

-6 300

-

-

-

-

4

4-5

Borås Energi och Miljö AB

40 200

20

10

-

-

10

20-25

Borås Elnät AB

29 400

15

15

-

-

25

30

Borås Djurpark AB

-11 710

-

-

-

-

4

-

Borås Kommuns Parkerings AB

6 100

34

-

-

-

40

-

Industribyggnader i Borås AB

3 000

6

6

-

-

37

25-30

BoråsBorås TME AB

-14 300

-

-

-

-

-

-

Borås Lokaltrafik AB

5 500

-

-

-

-

-

-

AB Bostäder i Borås

9 800

6

-

4

5

9/35

10/30

Fristadbostäder AB

-1 100

0

-

-

-

26

20

AB Sandhults- bostäder

1 200

6

-

-

-

14

15

600

7

-

-

-

6

10

1 200

7

-

-

-

5

10

AB Toarpshus
Viskaforshem AB

Kommunstyrelsens beslut 2011-12-12, § 579
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag
ovan till budget 2012 för de kommunala bolagen, föreslagna avkastningskrav och finansiella mål.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag
ovan till budget 2012 för de kommunala bolagen, föreslagna avkastningskrav och finansiella mål.

Kommunfullmäktige beslöt 25 februari 2010 om översyn
av kommunens styrdokument. Denna översyn innehåller
ett schema för när olika styrdokument senast ska revideras.
Dokument inom informationsområdet ska revideras 2011.
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till förnyade
grafiska regler för Borås Stad. Det nya förslaget innehåller
vissa specificeringar för bilar och arbetskläder. I övrigt har
dokumentet uppdaterats efter kommunens nya organisation, men det är inga förändringar i sak jämfört med de
regler som nu gäller. Kommunstyrelsen har därför bedömt
att det nu framlagda förslaget inte behöver gå på remiss till
nämnderna.
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-12, § 571
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta
De reviderade grafiska reglerna för Borås Stad fastställs.

§ 9 2011/KS0774 008
Grafiska regler för Borås Stad

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 3,
sid B 12, separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige fastställde 20 maj 2010 grafiska
regler för Borås Stad. Dessa styr hur kommunens logotyp
ska se ut och användas, och hur kommunen grafiskt ska
profileras i olika sammanhang.
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De reviderade grafiska reglerna för Borås Stad fastställs.
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§ 10 2011/KS0784 252
Förvärv av del av fastigheten Hällered
1:33 av ASTA AB samt utbyggnad av
exploateringsområde
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 4,
sid B 13)
ASTA – Active Safety Test Area AB, som ägs av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers, är ett
samverkansprojekt och stöds av bl.a. Test Side Sweden,
AB Volvo, Volvo Personvagnar, Autoliv, Saab Automobile,
Scania, Trafikverket och Vinnova. Bolaget har för avsikt
att anlägga en provbana för provning av så kallade aktiva
trafiksäkerhetssystem för fordonsindustrin. Dessa system
fungerar som ett komplement till befintliga säkerhetssystem, som t.ex. säkerhetsbälte och krockkudde. Projektet är
en strategisk satsning för att skapa nya arbetstillfällen och
långsiktiga förutsättningar för forskning och fordonsutveckling i Västra Götaland. Anläggningen, som planeras,
kommer att bli en samlingsplats där företag får tillgång till
en världsunik provplats.
För att fullfölja projektet har ASTA AB sökt Borås Stads
medverkan genom att få arrendera mark som kommunen
förvärvat. Annat samhälleligt stöd beräknas erhållas genom t.ex. finansiering från Västra Götalandsregionen och
Tillväxtverket.
ASTA AB har tecknat ett köpeavtal med ägaren till fas
tigheten Hällered 1:33 om att få förvärva cirka 380 hektar
av fastigheten, vilket motsvarar marken väster om riksväg
180. Avtalet är bl.a. villkorat av att köpeavtal och arrendeavtal, mellan ASTA AB och Borås Stad, godkänns av
Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft samt att den pågående detaljplanen över området vinner laga kraft och att ASTA AB:s förvärv av del
av Hällered 1:33 från den ursprunglige säljaren fullbordas.
Slutresultatet av avtalen är att Borås Stad äger marken som
anläggningen kommer att ligga på och att ASTA AB, som
operatör, genom ett arrendeavtal arrenderar marken av kom
munen. Borås Stads skogsavdelning kommer att sköta och
förvalta den skogsmark som inte omfattas av provbanan.
För att göra det möjligt att exploatera del av Hällered 1:33
enligt detaljplanen behöver Borås Stad utföra och bekosta
en rad åtgärder. Dels åtgärder för att göra marken arren
derbar för ASTA AB och dels för att göra Borås Stads
verksamhetsområde för industri säljbart. Verksamhetsområdet är ett område på cirka 400 000 m² i detaljplanens
sydöstra hörn. Här ges möjlighet för bl.a. fordonsindustribaserade verksamheter att etablera sig.

Kommunstyrelsens beslut 2012-01-09, § 31
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad köper del av Hällered 1:33 av ASTA AB för
27 597 000 kronor.
Att för investeringar inom exploateringsområdet (del av
Hällered 1:33) anvisa ett belopp upp till 25 000 000 kronor för Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stad köper del av Hällered 1:33 av ASTA AB för
27 597 000 kronor.
Att för investeringar inom exploateringsområdet (del av
Hällered 1:33) anvisa ett belopp upp till 25 000 000 kronor för Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.

§ 11 2011/KS0785 216
Arrendeavtal med ASTA AB avseende
upplåtelse av mark för en trafiksäker
hetsanläggning på Hällered
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 5,
sid B 19)
ASTA – Active Safety Test Area AB, som ägs av SP
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Chalmers, är ett
samverkansprojekt och stöds av bl.a. Test Side Sweden,
AB Volvo, Volvo Personvagnar, Autoliv, Saab Automobile,
Scania, Trafikverket och Vinnova. Bolaget har för avsikt
att anlägga en provbana för provning av så kallade aktiva
trafiksäkerhetssystem för fordonsindustrin. Dessa system
fungerar som ett komplement till befintliga säkerhetssystem, som t.ex. säkerhetsbälte och krockkudde. Projektet är
en strategisk satsning för att skapa nya arbetstillfällen och
långsiktiga förutsättningar för forskning och fordonsutveckling i Västra Götaland. Anläggningen, som planeras,
kommer att bli en samlingsplats där företag får tillgång till
en världsunik provplats.
För att fullfölja projektet har ASTA AB sökt Borås Stads
medverkan genom att få arrendera mark som kommunen
förvärvat. Annat samhälleligt stöd beräknas erhållas genom t.ex. finansiering från Västra Götalandsregionen och
Tillväxtverket.
ASTA AB har tecknat ett köpeavtal med ägaren till
fastigheten Hällered 1:33 om att få förvärva cirka 380
hektar av fastigheten, vilket motsvarar marken väster om
B5
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riksväg 180. Avtalet är bl.a. villkorat av att köpeavtal och
arrendeavtal, mellan ASTA AB och Borås Stad, godkänns
av Kommunfullmäktige i Borås Stad genom beslut som
vinner laga kraft samt att den pågående detaljplanen över
området vinner laga kraft och att ASTA AB:s förvärv
av del av Hällered 1:33 från den ursprunglige säljaren
fullbordas.
Slutresultatet av avtalen är att Borås Stad äger marken som
anläggningen kommer att ligga på och att ASTA AB, som
operatör, genom ett arrendeavtal arrenderar marken av kom
munen. Borås Stads skogsavdelning kommer att sköta och
förvalta den skogsmark som inte omfattas av provbanan.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-09, § 25
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen godkänner upprättat arrendeavtal med ASTA
AB för genomförandet av en trafiksäkerhetsanläggning på
del av fastigheten Hällered 1:33.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunen godkänner upprättat arrendeavtal med ASTA
AB för genomförandet av en trafiksäkerhetsanläggning på
del av fastigheten Hällered 1:33.

§ 12 2011/KS0875 048
Reviderade kommunbidrag 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 12,
separat bilaga)
Kommunfullmäktiges budget för 2012 bygger på en genomsnittlig uppräkning av kommunbidragen med 3,2 %
och ett budgeterat resultat för kommunen som helhet på
102 miljoner kronor. Det något låga resultatet, i förhållande till de långsiktigt hållbara ekonomiska målet på ca
120 miljoner kronor, motiverades med ambitionen att i
ett trängt läge realt kunna förstärka verksamheten med
hänsyn till en inflation på ca 1,9 %.
Sedan budgeten för 2012 balanserades så har Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) per den 15 december
redovisat en ny skatteprognos. I motsats till förvänt
ningarna så beräknas Borås Stads skatteintäkter 2012 bli
12 miljoner kronor bättre än i budgetförutsättningarna.
Bakgrunden är inte en reviderad uppfattning av kon
junkturutvecklingen framgent utan istället en uppräkning
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av prognosen för 2011, vilket får en positiv effekt också för
2012 och 2013.
AFA och KPA-liv har efter budgetförutsättningarna för
2012 fastställdes meddelat en sänkning med arbetsgivaravgifter under såväl 2011 som 2012. Sänkningen 2012 på
0,62 % innebär lägre personalkostnader på 15,6 miljoner
kronor än de som förutsattes vid beslutet i budgeten om
nämndernas kommunbidrag.
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att resursbristen
i skolans fall till stor del beror på anpassningssvårigheter
till förändringar av t.ex. minskat elevunderlag. En orsak
till dessa svårigheter är att elevantalet ökar i de fristående
skolorna. Självklart måste lösningar på denna problematik hittas men det hindrar inte enligt Kommunstyrelsens
mening att en förstärkning av resurserna är angeläget,
och i sig också motiverat av ett grundläggande behov av
kvalitetsökningar.
Andra nämnder som föreslås förstärkas är Utbildningsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Här är utgångspunkten att dessa får behålla det extra
utrymme som den sänkta arbetsgivaravgiften ger.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-09, § 29
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nämndernas kommunbidrag förändras enligt förslag.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om fördelning
av lägre kommunbidrag till Stadsdelsnämnderna med
anledning av de sänkta arbetsgivaravgifterna.
Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Ulf Olsson (S), Fredrich Legnemark
(V) och Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Nämndernas kommunbidrag för 2012 förändras enligt
nedan och fastställs till, tkr
Sänkta
arbetsgivaravgifter
Lägre K-bidrag

Ökat K-bidrag

Nytt K-bidrag

Kommunfullmäktige

-

-

10 000

Revisorskollegiet

-

-

4 150

-200

-

63 300

- kommungemensam verksamhet

-

-

103 900

Överförmyndarnämnden

-

-

4 850

Valnämnden

-

-

300

-

-

0

- övrigt

-100

-

26 600

Samhällsbyggnadsnämnden

-150

-

32 150

Servicenämnden

-700

-

-700

-150

-

121 750

-50

-

56 750

-100

-

17 000

-150

-

128 800

- föreningsbidrag

-

-

39 000

Kulturnämnden

-350

-

125 300

-1 400

1 400

457 900

-700

700

210 150

-1 850

1 850

604 350

-100

-

49 700

-2 900

4 900

827 500

-100

-

24 750

-3 500

7 900

1 031 800

-100

-

32 000

-3 000

7 200

827 900

Kommunstyrelsen
- Stadskansliet

Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning

Tekniska nämnden
- väghållning, parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa

Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

B7

Kommunfullmäktiges protokoll | 26 Januari 2012

§ 13 2011/KS0348 826
Konstgräsplan vid Broplan samt utökat
borgensåtagande till Borås Arena AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 6,
sid B 26)
Borås Arena AB, helägt bolag av IF Elfsborg, har tillställt Borås Stad en önskan om att få bygga ytterligare en
konstgräsplan, på Broplan, invid den nuvarande arenan.
Bakgrunden är den mycket framgångsrika satsning som
byggandet av Borås Arena inneburit med ett utnyttjande
på ca 2000 timmar per år (jämfört med naturgräs som kan
användas ca 100 timmar). En ny plan skulle verksamhetsmässigt och ur slitage synpunkt avlasta Borås Arena samt
ge möjligheter att ytterligare utveckla området med inriktning mot barn och ungdom.
Förslaget från Borås Arena AB har remitterats till Fritidsoch folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen delar Borås Arena AB:s och Fritid- och
folkhälsonämndens beskrivning av utvecklingen kring
Borås Arena.
För att något avlasta Borås Arena men också för att fortsätta att utveckla ungdomsidrotten så tillstyrker Kommunstyrelsen liggande förslag till en ny konstgräsplan.
Förutsättningarna för samarbetet Borås Stad och Borås
Arena AB framgår av ramavtal, hyresavtal och arrendeavtal. Här förutsätts bl.a. att IF Elfsborg sätter in ytterligare
500 000 kronor i bolagets egna kapital samt att Borås Stad
utökar sin borgen till bolaget med 8,8 miljoner kronor.
Förslaget att utnyttja avkylningsvärme från ishallen vid
uppvärmning av den nya planen synes ligga i linje med
kommunens miljöambitioner.
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-12, § 582
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad är beredd att för sin del ansvara för de åtagande
för en ny konstgräsplan invid Borås Arena som speglas i
upprättat ramavtal, hyresavtal och arrendeavtal mellan
parterna. Borås Stad utökar det inneliggande borgensåtagandet till Borås Arena AB med 8,8 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige

Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stad är beredd att för sin del ansvara för de åtagande för en ny konstgräsplan invid Borås Arena som speglas
i upprättat ramavtal, hyresavtal och arrendeavtal mellan
parterna. Borås Stad utökar det inneliggande borgensåtagandet till Borås Arena AB med 8,8 miljoner kronor.

§ 14 2011/KS0768 718
Villkor för godkännande och rätt till
bidrag för fristående förskola, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 7,
sid B 37)
Den nya Skollagen 2010:800 innehåller nya och förändrade bestämmelser för godkännande av fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg. En av
förändringarna är att kommunen när det gäller fristående
fritidshem, endast beslutar om godkännande av fritidshem
som inte anordnas vid skolenhet med förskoleklass och
grundskola. Andra förändringar är skärpta krav på lärares,
förskollärares och förskolechefs utbildning samt krav på
ruiner för ett systematiskt kvalitetsarbete.
”Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag
för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg”, 743:5 i kommunal författningssamling för
Borås 2009, upphör därmed att gälla från och med den
31 januari 2012 och ersätts av ”Villkor för godkännande
och rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet”.
I samband med beredningen av detta ärende har Stadskansliet uppmärksammat ett tidigare beslut av Kommunfullmäktige som nu är inaktuellt men som aldrig
upphävts. Kommunfullmäktige antog den 16 juni 2000
”Regler för bidrag till enskilt bedriven förskoleklass”.
Ändrad lagstiftning och senare tagna beslut är orsak till
att reglerna nu är inaktuella. Även om dessa regler inte har
ett direkt samband med det förslag Kommunstyrelsen nu
lägger fram kan det vara lämpligt tillfälle att nu formellt
upphäva reglerna.
Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 543
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Anta ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet”, att gälla från och med den 1 februari 2012.
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”Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag
för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg”, 743:5 i kommunal författningssamling för Borås
2009, upphör att gälla från och med den 31 januari 2012.
”Regler för bidrag till enskilt bedriven förskoleklass”, som
Kommunfullmäktige antog den 16 juni 2000, upphävs.

§ 16 2011/KS0792 102
Ombud för Borås Stad på bolagsstämma
för Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 9,
sid B 49)
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-12, § 561

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Anta ”Villkor för godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet”, att gälla från och med den 1 februari 2012.
”Regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag
för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg”, 743:5 i kommunal författningssamling för Borås
2009, upphör att gälla från och med den 31 januari 2012.

§ 15 2011/KS0400 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 30
september 2011
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 8,
sid B 44)
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.
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 2011-12-12, § 573
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller
den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås
Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2011
för Borås Stadshus AB.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller
den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås
Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2011
för Borås Stadshus AB.

§ 17 2010/KS0518 403
Svar på motion av Eva Théen-Johans
son (MP) och Staffan Falk (MP): Borås
Stads miljömål i fokus!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 10,
sid B 50)
Eva Théen-Johansson (MP) och Staffan Falk (MP) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2010
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram en strategisk åtgärds- och tidplan samt övergripande ansvarsfördelning för uppfyllande av Borås Stads
miljömål.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden.
Enligt remissvaret från Miljö- och konsumentnämnden
kommer motionens intentioner att beaktas i den pågående
revideringen av Borås Stads miljömål. Revidering pågår av
Borås Stads miljömål enligt beslut i Kommunstyrelsen den
24 februari 2011.

Rapporten läggs till handlingarna.
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Kommunstyrelsens beslut 2011-11-28, § 550

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Motionen förklaras besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP)		

Ingegerd Nyborg (M)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.58.

§ 18 2011/KS0328 312
Svar på motion av Ida Legnemark (V);
Förbättring av cykelbanor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 11,
sid B 51)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
utreda möjligheten att nya cykelbanor som anläggs skall
vara fria från is och snö genom att ledningar för returvatten från fjärrvärmenätet läggs under cykelbanan samt
att göra detsamma med befintliga cykelbanor som ligger
nära fjärrvärmenätet.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljönämnden, Fritidsoch Folkhälsonämnden och Borås Energi och Miljö AB.
Kommunstyrelsen anser att motionens syfte är lovvärd
”att öka andelen cyklister och främja säkerheten även
vintertid”. Styrelsen vill därför som svar på motionen
hänvisa till budget 2012 vari meddelas att övergripande
frågor för mandatperioden är att prioritera arbetet med
att bl.a. utveckla cykelstaden Borås. I samband därmed
ges ett uppdrag om ”en kartläggning om hur man säkrar
cyklisternas möjlighet att ta sig fram även vintertid skall
tas fram och skall även innehålla en utredning om möjligheterna till uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens
returvatten”.
Kommunstyrelsens beslut 2011-12-12, § 591
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 3 februari 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

”Motion; Barnfattigdomen i Borås Stad

”Motion; Stadsodling för ett hållbarare
Borås

Barn som inte har de glasögon de behöver för att kunna
läsa. Barn som saknar utrustning för att kunna delta på
idrottslektioner. Barn som inte får sin astmamedicin. Det
är några konsekvenser av den växande barnfattigdomen
som är ett faktum också i Borås. Enligt Rädda Barnens
senaste siffror lever mer än vart tionde barn i Borås i ekonomiskt utsatta familjer.
Vi vet sedan tidigare att Borås är en stad med stora klyftor
mellan olika stadsdelar, klyftor som ökar. Vi ser också en
ökad segregation i skolan.
Fattigdomen påverkar alla delar av de här barnens liv.
Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och deras tillgång till andra
rättigheter såsom utbildning, fysisk och psykisk hälsa. Att
förbättra villkoren för de mest utsatta barnen får därför
positiva effekter på fler områden än de ekonomiska.
En politik för fler jobb är grunden för ett inkluderande
välfärdssamhälle. Men inte bara hushållens ekonomi, utan
även barnens egna ekonomiska resurser är viktiga för de
sociala relationer som är så betydelsefulla i de ungas liv.
Regeringen bär det största ansvar för den växande barnfattigdomen. Men vi har också en uppgift här i Borås. Med
rätt prioriteringar på alla nivåer i samhället kan barnfattigdomen avskaffas. Vi vill göra en en lokal handlingsplan för
att minska barnfattigdomen inom de områden där vi som
kommun har möjligheterna. Som ex kan nämnas feriejobb
och avgifter i skolan.
En handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder
mot barnfattigdomen bör utformas genom att använda
forskningsresultat i samverkan med relevanta intresseorganisationer.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås.
Lena Palmén
Socialdemokraterna Borås den 16/12-11”

1. Sammanfattning

Miljöpartiet de Gröna föreslår att Borås Stad skall utreda
och peka ut platser som är lämpliga för stadsodling samt
att Borås stad skall förhålla sig positiv till initiativ från
privatpersoner, företag och föreningar som vill etablera
stadsodlingar i Borås. Vi menar dessutom att stadsodlingsperspektivet borde inkluderas tidigt i planeringssammanhang. Den urbana odlingen är en viktig strategi för att
skapa hållbara städer.
2. Bakgrund

2.1. Inledning
Stadsodling kan beskrivas som en odling inom eller strax
utanför stadens gränser. Stadsodling i sig är inget nytt
fenomen utan har funnits i olika former så länge människan har varit bofast. Tidigare har matproduktionen stått
i fokus men med tiden har man upptäckt även sociala och
kulturella fördelar med odlingsformen. Över 800 miljoner
människor världen över ägnar sig åt stadsodling. Mellan
tio och femton procent av jordens matproduktion kommer
från urban odling (Mougeot 2006). FN:s livsmedelsorgan
FAO räknar med att i framtiden kommer städerna behöva
producera en större andel av födan lokalt.
Enligt Pinderhughes (2004) finns det ett antal orsaker till
varför man väljer stadsodling: (1) egen odling av mat är
absolut nödvändighet för matförsörjningen vilket är ett
vanligt förekommande skäl i Afrika, Asien och Sydamerika; (2) Självförsörjning för hushållet som syftar till ett
minskat beroendet av marknaden och råvarutillgången; (3)
för att dryga ut hushållsbudgeten; (4) som sysselsättning
och jobbträning; (5) rekreation och slutligen (6) som kommersiell odling.
Det finns några olika typer av stadsodlingar: (1) Kolonilotter består av odlingsbar mark som arrenderas ut av
kommunen och som ibland får bebyggas; (2) Gemensamhetsträdgårdar bygger på principen att en grupp av människor tar obebyggd mark i besittning för odling och/eller
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för att försköna sin omgivning; (3) Urbana växthus - både
vertikala (ex: Plantagon) och konventionella; (4) Takträdgårdar: odling på tak som är integrerad i takkonstruktionen eller utförs i anpassade lådor/kärl; (5) Skolträdgårdar:
odlingen integreras i skolans undervisning och knyter på
så sätt ihop teori med praktik; (6) Conteinerodling: odling
i krukor, lådor, korgar, burkar, plastpåsar och så vidare.
Annika Björklunds (2006) avhandling om svenska stadsjordars historia visar att stadsodling var vanligt förekommande under förindustriell tid i Sverige. Städerna ägde
egna jordar som fördelades mellan invånarna och varje
familj hade kålgårdar och djurhållning.
I New York, Newark, Boston och Oakland har gemensamhetsträdgårdar blivit så uppskattade av stadens
invånare att de utgör ett alternativ till städernas allmänna
parksystem. En promenad i en stadsdel blir en upplevelse i
olika grönsaker, odlingsmetoder och traditioner från hela
världen. Trädgårdarna utgör ett inslag där människor kan
få en inblick i hur mat odlas. De bidrar alltså med något
även för dem som själva inte direkt deltar i trädgårdsarbetet (Lööw 2010). I närområdet finns stadsodlingar bland
annat etablerade i Malmö, Lund och Göteborg.
2.2 Mötesplats
Den sociala hälsan är kopplad till trivsel, trygghet och
interaktion med andra människor; Känsla av sammanhang, att man känner att man betyder något och att det
man gör känns viktig är några viktiga förutsättningar för
välbefinnandet. Stadsodlingar kan fungera som mötesplatser i stadsmiljön. Människor av olika åldrar, bakgrund och
ekonomiska förutsättningar samlas kring ett gemensamt
intresse, hjälps åt och byter erfarenhet och kunskap.
Erfarenheter från hela världen har visat att stadsodling har
många positiva sociala effekter: (1) stärkt “vi känsla”; (2)
ökad känsla av identitet och samhörighet; (3) större socialt
ansvar för området man verkar i vilket också har lett till
minskad skadegörelse och nedskräpning; (4) trädgårdarna har också varit ett medel för integration av grupper
som ofta diskriminerats i staden, som exempelvis kvinnor, etniska minoriteter och äldre (Viljoen 2005:57-84;
Halweil & Niewenberg 2006; Armstrong 2000; Lööw
2010). Stadsodlingar mellan bostadshusen eller stadsdelar
kan fungera som effektiva bryggor som kopplar samman
människor och minskar segregeringen i stadsmiljön. I ett
vidare perspektiv har det betydelse för en socialt hållbar
utveckling.
2.3 Folkhälsa
Förutom den fysiska hälsan påverkas även den psykiska
hälsan positivt när folk odlar och/eller kommer i kontakt
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med grönska. Det har visat sig att trädgårdsarbete minskar
stress, sänker blodtrycket och har en läkande effekt (Nalweil & Niewenberg 2006:53). Grahn & Stigsdotter (2003)
genomförde en studie som visade att ju oftare personer
besökte ett grönområde desto mer sällan kände de stress
eller erfor stressrelaterade sjukdomar. Studien visade också
att avståndet till ett grönområde påverkar hur ofta man
besöker det. Ju längre avstånd desto mer sällan blir det
besökt. Att ha många tillgängliga, gröna miljöer i staden
blir därför viktigt för invånarnas hälsa och välbefinnande.
Studier gjorda bland boende i lägenheter, har visat att
utsikt med naturinslag bidrog till att de boende kände sig
mer till freds med sitt bostadsområde samt att det på olika
sätt bidrog till en känsla av välbefinnande (Lööw 2010).
Som Lööw (2010) påpekar bidrar urban odling även till
människors trivsel och känsla av tillhörighet till den plats
de bor på, vilket i sin tur är viktigt för ett psykiskt välmående.
2.4 Kunskap
Borås är helt beroende av ett försörjande landsbygd,
fungerande ekosystemstjänster och en global marknad för
att kunna förse sina invånare med mat, fibrer och råvaror.
Idag bor mer än hälften av jordens befolkning i städer.
Denna omständighet bidrar i många fall till det stora geografiska och “kunskapsmässiga” avståndet mellan råvaran
och slutanvändaren. Barthel et. al. (2010) menar att odling
i det urbana landskapet kan vara ett viktigt bidrag till att
öka medvetenheten om ekologiska samband och kretslopp.
Forskarna (ibid) menar dessutom att odlingspraktiken genom att exponeras för de urbana aktörerna även skapar ett
ökat allmänt medvetande kring miljö- och klimatfrågorna.
Den praktiska odlingskunskapen var länge ett vanligt
inslag i skolväsendet. Enligt den svenska folkskolestadgan
från 1842 skulle eleverna lära sig att odla. Även läroplanen
från 1919 tog upp odling. Målet var att elevernas kunskap
om trädgårdsskötsel skulle skapa en kärlek till naturen.
Följden var att de flesta skolor i början av förra seklet hade
en egen skolträdgård. Under 60-talet försvann skolträdgårdarna. Bättre tider innebar att odling inte längre behövdes
och ämnet togs bort ut läroplanen (Asp 2009). På senare
år har många skolor som anslutit sig till “Grön Flagg” åter
uppmärksammat odlingens pedagogiska potential (exempelvis Sörmarksgårdens förskola i Borås).
Malmö stad driver projektet “Gröna Skolgårdar” som
syftar till öka elevernas praktiska och teoretiska kunnande
i odlingsfrågor, men även att skapa grönare och mer attraktiva skolgårdar. Att se plantan växa, blomma och sätta
frukt tack vare individens insats kan ge individen ökad tro
på sig själv och sina kunskaper (Kaplan & Kaplan, 2005).
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Bristen på kunskap kan vara ett hinder för många att
börja med stadsodling. I bland annat Beijing erbjuds alla
som vill börja med odling men som saknar kunskap och
erfarenhet utbildning i frågorna (Halweil & Niewenberg
2006). Det vore därför önskvärt att kommunen tar fram
informationsmaterial och utser kontaktpersoner i odlingsfrågor.
2.5 Stadsutveckling
Människor trivs i spännande och blandade stadsmiljöer.
Etablerad stadsodling kan bidra till spännande stadsmiljöer och kontrastera mot vanligt förekommande ensidiga
monokulturer. Stadsodling på tak, eller gröna tak och
väggar kan ytterligare bidra estetiskt och arkitekturmässigt till stadsmiljön men framför allt syfta till en ökad
hushållning med odlingsbar “mark” och knappa resurser.
Hustak är en resurs som sällan tas tillvara på i städerna.
De så kallade “gröna taken” kan både bidra till att minska
dagvattenflöden uppemot 70 procent samt reducera energiförbrukningen i byggnaden under sommartid.
Människor förväntar sig inte stadsodling eller liknande aktiviteter i staden vilket skapar en visuell och tankemässig
brygga mellan natur och kultur, eller stad och landsbygd.
Arkitekten Jan Gehl (2001) argumentetrar i boken “Life
between Buildings” för att det framför allt är människornas aktiviteter som bidrar till att göra stadens platser
intressanta. Stadsodling bidrar till att människor rör sig i
områden och platser där rörelse och liv annars inte hade
förekommit vilket då kan sägas bidra till att göra staden
mer spännande och trivsam att vistas i.
2.6 Ekologi
Stadsodling kan bidra till att öka den biologiska mångfalden i staden. Odlingarna kan framför allt fungera som
biologiska buffertzoner eller ekologiska bryggor mellan
olika grönområden och därmed bidra positivt till den biologiska infrastrukturen. Blommande växter kan dessutom
vara viktiga resurser för pollinatörer. Det finns storstäder där man föder upp bin i stadsmiljön, exempelvis på
tak (Halweil & Niewenberg 2006). Bin är effektiva pollinatörer och bidrar med ökad produktivitet i fruktparker
och stadsodlingar. I London fanns det (2006) över 5000
registrerade biodlare (ibid).
2.7 Hållbar Utveckling
För att kunna nå ett långsiktigt hållbart Borås, skall
staden utformas, planeras och utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv, där de sociala, ekologiska och ekonomiska
dimensionerna av hållbar utveckling är väl tillgodosedda
och integrerade. I förordningen om Hållbara Städer (SFS
2008:1407) 3 § betonas vikten av att politiska åtgärder

”skall bidra till att skapa […] attraktiva och ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer”. Långsiktigt
hushållande med naturresurser och ekosystem, demokratiska styrelseformer, social rättvisa, fungerande sociala
nätverk, delaktighet, respekt för mänskliga rättigheter,
god hälsa och jämlikhet är alla nyckelförutsättningar för
en hållbar utveckling. I ett pressmeddelande den 28:e
september 2010 lyfte FN:s livsmedelsorgan FAO fram
den urbana odlingen som en viktig strategi för att skapa
hållbara städer.
Urban odling kan ses som en strategi som berör alla
hållbarhetsaspekter med tonvikten på den sociala hållbarheten. I flera länder runt om i världen odlas grönsaker i
staden vilket framför allt syftar till en ekonomisk och ekologisk hållbarhet. I Sverige handlar stadsodlingen snarare
om att bidra till en social hållbarhet genom sina rekreativa
värden och den initiativrikedom, kreativitet och de möten
mellan människor som odlingar bidrar till.
3. Yrkande

Därför föreslår miljöpartiet de Gröna:
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad ställer
sig generellt positiv till initiativ från privatpersoner, företag eller föreningar som vill etablera stadsodling
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad inkorporerar stadsodlingsperspektivet i stadsplaneringssammanhang
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall
utreda möjligheterna till stadsodling och peka ut lämpliga områden i samarbete med de kommunala bostadsbolagen
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall
utreda möjligheterna till stadsodling på tak för befintliga
hus eller nybyggnationer
Att Kommunfullmäktige beslutar att Borås Stad skall ta
fram informationsmaterial om stadsodling samt utse en
eller flera kontaktpersoner i frågan
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

”Motion; Helhetsgrepp på våld
i nära relationer
På uppdrag av Sociala omsorgsnämnden har kommunens
arbete med våld mot kvinnor genomförts, ”Projekt Kvinnofrid”. Utredningen visar på flera brister, bland annat att
ingen förvaltning har det övergripande ansvaret för frågan,
utan att många olika instanser ska arbeta med det – risken
är då uppenbar att det som är allas ansvar blir ingens ansvar. Det finns också ett stort behov av ökad kunskap hos
Borås stads anställda för att möta den här problematiken.
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem och förekommer i alla socialgrupper, i såväl hetero- som homosexuella
relationer och kan drabba både kvinnor och män. De
flesta som utsätts är dock kvinnor, uppskattningsvis drabbas 4 000 kvinnor i Borås varje år, men bara en liten del av
dessa nås och får hjälp.
Vänsterpartiet anser att arbetet mot våld i nära relationer
är en folkhälsofråga som borde få högre prioritet i kommunens arbete och föreslår därför:
• Att en förvaltning får huvudansvaret för arbetet mot
våld i nära relationer
• Att denna förvaltning arbetar vidare med de åtgärder
som Projekt Kvinnofrid tagit fram
Borås 2012-01-25
Ida Legnemark (V)”
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

”Motion; Inrättande av ”materialbank”
– att kunna utnyttjas av förskolor och
skolor

2012-01-26

Vi har bara en jord som vi skall vara rädda om.
Kreativitet utvecklas bättre i praktik än i teori.
Det finns mycket som idag kasseras i vårt konsumtionssamhälle. Saker som inte längre fyller sin ursprungliga och
tänkta funktion i en viss verksamhet kan många gånger
vara användbara i någon annan.
När man skall pyssla, slöjda eller ha annan praktisk
verksamhet i förskolan och skolan behövs material för att
kreativiteten skall kunna flöda.
Det kan behövas kablar för att lära sig hur en enkel seriekoppling går till. Det kan behövas en gammal radioapparat att plocka isär för att se dess beståndsdelar och hur den
fungerar.
Pappersrullar kan omvandlas till tomtar, kycklingar,
raketer, hus m m. Det är bara fantasin som sätter gränser.
Glasburkar kan bli ljuslyktor till Adventsmyset i skolan
o s v. Brädstumpar kan bearbetas till ljusstakar, lådbilar
m.m.
Det finns mycket som idag slängs av företag och privatpersoner men som istället skulle kunna samlas i en
slags ”materialbank” där förskolor och skolor kan hämta
material och kanske t o m möbler som olika förvaltningar
gjort sig av med.
Eventuellt skulle det gå att ha uppsamling på återvinningscentralerna i likhet med Vitrysslandsprojektet uppsamlingscontainrar. ”Materialbanken” skulle kanske kunna
administreras, marknadsföras och handhas av Återbruk.
Jag föreslår att Kommunstyrelsen utreder möjligheten att
inrätta en ”materialbank” för att kunna återvinna möbler
och material.
Kerstin Koivisto
Vägvalet”

“Motion; Gräv ner för att satsa
på miljön och bygga nytt!
Alla vill vi ha en attraktiv stad. Under allianspartiernas tid
vid styret av Borås lades grunden till det attraktiva centrum vi ser idag. Skulpturer, Sandwalls plats och ett bilfritt Stora Torget är några exempel på utvecklingen. Vi har
tagit stora och strategiska steg mot ett attraktivare Borås
men en omständighet som inte är det minsta attraktiv är
vår Kungsled. En hårt trafikerad led som går genom de
centralaste delarna är långt ifrån idealisk och drar – både
miljömässigt och estetiskt – ner känslan av Borås som en
attraktiv stad.
Vilken skillnad det skulle göra i stadslandskapet om vi
kunde knyta ihop staden! En ostörd promenad från Stora
Torget upp till biblioteket i Kulturhuset vore möjlig och
vårt centrum skulle öka kraftigt i storlek men kanske
framförallt i känslan.
När Kungsleden byggdes var den tänkt som en tillfällig
avlastning. Med facit i hand vet vi dock att lösningen blev
permanent, decennier senare finns den fortfarande kvar
och är nu hårdare trafikerad än någonsin. Vi måste, av
flera skäl, göra någonting åt denna Kungsled!
Genom att ta ett djärvt grepp och gräva ner Kungsleden
åstadkommer vi i ett slag en mängd förbättringar. Ny yta
skapas som kan ligga till grund för den expansion vi vill se
i centrum: målet är 5 000 boende jämfört med nuvarande
1 500. Den yta som inte tas i anspråk kan förskönas med
t.ex. träd, planteringar och skulpturer till nytta och glädje
för både boråsare och besökare. Bullernivån minskar
dessutom i centrum, vilket åstadkommer en attraktivare
när- och boendemiljö för många.
Vi ser stora fördelar med att dessutom planera för en planskild korsning vid Kungsgatan/Åsbogatan. Inte minst för
att underlätta för vår expanderande kollektivtrafik som i
dagsläget har svårt att ta sig fram pga. trafiksituationen.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Stadskansliet får i uppdrag att utreda hur en nedgrävning
av Kungsleden kan genomföras i enlighet med motionens
intention samt beräkna kostnader för ett sådant projekt.
För Allianspartierna
Nancy Kindblad (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Annette Carlson (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

“Motion; Barnrättsstrateg och Pinocchio
grupp – ett måste för en aktiv barnkom
mun!

“Motion Satsning på rörelse och
integration för barn och unga!

I Borås Stad tar vi fasta på barns och ungas inflytande
samt delaktighet! Utmärkelsen Årets Ungdomskommun
2010 är ett ypperligt bevis på detta. Under förra mandatperioden gjorde vi Allianspartier i sexpartimajoritet framgångsrika satsningar på barn och ungdomar. Vi fattade
beslut om allt från näridrottsplatsen på Hulta, den brukarstyrda Skateboard- och BMX-hallen till framtagandet
av Boråspaletten (strategin för barn och ungas inflytande).
Som ett nästa steg i arbetet för en aktiv barnkommun föreslår vi Allianspartier att det inrättas en permanent tjänst
som barnrättsstrateg och att en Pinocchiogrupp etableras i
Borås Stad.
En grupp vars röst måste värnas är barnens och där ska
Borås Stad visa vägen. Under 2011 har en projektledare för
barn och ungas inflytande varit anställd på stadskansliet.
Projektledarens främsta uppgift har varit att kartlägga
förvaltningarnas arbete med barn och ungas inflytande.
Vi i Alliansen vill nu att denna tjänst återinrättas, då vi
anser att det även framgent behövs en barnrättsstrateg som
arbetar för barns inflytande i Borås Stad.
I Borås kan vi vara stolta över att vi har ungdomsråd både
i Stadsdelsnämnderna och under Kommunstyrelsen som
aktivt framför ungdomars synpunkter och åsikter. Vi Allianspartier anser att ett liknande råd även bör bildas för
barn i åldrarna 5-13 år med namnet Pinocchiogrupp. Vi
föreslår att barnrättsstrategen ansvarar för etableringen av
denna grupp. Ett resultat av etableringen av en Pinocchiogrupp torde i ett långsiktigt perspektiv bli att rekryteringen till de fyra ungdomsråden är säkrad, vilket medför att
Borås Stad tar ansvar för de demokratiska värderingarna.
Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunstyrelsen besluta att:
• Återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag att på ett framgångsrikt sätt arbeta med barn och
ungas inflytande i Borås Stad.
• Tjänsten som barnrättsstrateg ansvarar för etableringen
av en Pinocchiogrupp i Borås Stad.
Patric Cerny (FP)		
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP) Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Centerpartiets politik bygger på att alla barn och unga
ges goda förutsättningar för att växa, leva och utvecklas.
Vi tror dessutom på småskaliga satsningar, som kommer
många till del och som ser till individen.
Som ett led i denna strävan ville Centerpartiet redan i
Budget 2012 avsätta 2 miljoner kronor till en pott – medel
för god hälsa med inriktning barn och unga – ur vilken
föreningar och organisationer skulle kunna söka bidrag.
Tanken med denna pott är att underlätta för småskaliga
satsningar på folkhälsa och friskvårdsaktiviteter riktat mot
barn och unga. Fokus föreslås ligga på att främja både
rörelse och integration.
Vi i Centerpartiet ser satsningen som ett komplement till
det ordinarie föreningsbidraget. Den skulle ge förutsättningar för föreningar och organisationer att söka medel
till lokala aktiviteter i folkhälsans och friskvårdens tecken,
vilket vore både välkommet och välbehövligt.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och Folkhälsonämnden får i uppdrag att ta fram
riktlinjer för en satsning enligt motionens intention.
I kommande budgetarbete reserveras ett utrymme om 2
mnkr för satsningen på rörelse och integration för barn
och unga.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Cecilia Andersson“
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”Enkel fråga till Kommunalrådet Lena Palmén (S)

”Enkel fråga till Lennart Andreasson,
ordförande i Stadsdelsnämnden Väster

Uppmärksammar skolorna Förintelsens
minnesdag?
Den 27/1 är det återigen Förintelsens minnesdag. I onsdagens BT (25/1 2012) kunde vi läsa att Borås Stad i år
kommer uppmärksamma minnesdagen, men först efter
påminnelse av Borås Tidnings reporter.
Dagen uppmärksammas över hela världen och på en
mängd platser i Sverige. Detta innebär ett utmärkt tillfälle
att samtala kring och belysa frågor som gäller förintelsen,
mänskliga rättigheter, främlingsfientlighet och demokrati.
Förra året ställdes frågan till Borås Stads gymnasieskolor
om de planerade att uppmärksamma dagen. Från samtliga
kommunala gymnasieskolor blev svaret nej. I ett blogginlägg kommenterade Lena Palmén att skolorna borde göra
något denna dag.
Min fråga till Lena Palmén är därför;
Vilka initiativ har i år tagits för att Förintelsens Minnesdag ska uppmärksammas i Borås Stads skolor?
Borås 2012-01-25
Annette Carlson (M)”

Under det senaste året har det varit ett rödgrönt styre i
Stadsdelsnämnden Väster med Lennart Andreasson (V)
som ordförande.
Problemen inom skolans område har varit många. Anpassningar, neddragningar, bristande dialog med medarbetare,
flera rektorer som sagt upp sig och en flyttkarusell för
specialpedagoger. Senast i raden av negativa händelser är
en, till Skolinspektionen inkommen, anmälan gällande
förhållandena på Sandhultsskolan.
Sandhultsskolan har under den senaste tiden saknat en
fysisk skolledare, deras specialpedagog har nyligen blivit
förflyttad, och under en tid saknade skolan kurator.
Många av dessa förändringar har skett helt utan dialog
med de anställda på skolan.
Med anledning av ovanstående redogörelse ställer jag dessa
enkla frågor till dig, Lennart Andreasson:
• Har du tagit del av anmälan som riktar sig mot Sandhultsskolan?
• Om svaret är ja: Vilka slutsatser drar du efter att ha läst
anmälan och hur tänker du agera?
Joakim Malmberg (FP) ”
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Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till kommunalrådet Lena Palmén (S)

Borås Stad – fortfarande
värstingkommun!
Borås Stad återfinns fortfarande, föga hedrande, bland de
kommuner som vräker barn.
Kronofogdemyndigheten anger att 6 barn varit berörda i
Borås 2011. Rädda Barnen frågar om statistik och de har
fått uppgiften att 7 barn varit indirekt berörda och 4 barn
direkt berörda av avhysning samma år.
I samband med att Kommunfullmäktige behandlade
Anders Österberg motion, ”Tryggare kan ingen vara”,
uttalades det från rödgröna talare; Inga barn ska vräkas i
Borås!
Kommunfullmäktige tog vid samma möte beslutet att
”Nämnderna redovisar till Kommunstyrelsen hur de arbetar med förebyggande och akuta insatser för att säkerställa
att barn inte vräks. Redovisning lämnas till Kommunstyrelsen i oktober 2011”. Syftet med redovisningen var att se
om rutinerna i Borås Stads plan mot hemlöshet behöver
skärpas.
Oktober 2011 har passerat och vi är inne på ett nytt år.
Fortfarande har Kommunstyrelsen inte fått någon redogörelse!
Mina frågor till Lena Palmén är därför:
• Vad är din kommentar till att Borås Stad, trots rödgrönt
styre, fortfarande finns bland landets värstingkommuner i grenen ”vräkta barn”?
• När får Kommunstyrelsen veta hur nämnderna arbetar
och varför har det tagit så lång tid att få svar?
Borås 2012-01-25
Annette Carlson (M)”
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