
Motion Kommunfullmäktige 
2020-08-27 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet 

Språkbristerna i äldreomsorg och förskola är på sina håll allvarliga. I äldreomsorgen skapar det en 
känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. I förskolan gör språkbristerna det svårare att 
bedriva det språkutvecklande arbete som är så viktigt för att alla ska få en bra och jämlik start på 
livet.  

I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av skyddsombuden att 
språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos personal. Många av 
skyddsombuden beskriver konsekvenser som utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har 
uttryckt att arbeten inom vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt.  

Vård- och omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda 
svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. Framför allt om arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre 
som har annat modersmål, är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta 
till sig och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  

I förskolan är fullgoda kunskaper i svenska avgörande för att se till att barnen lär sig språket och leva 
upp till det språkutvecklande uppdraget. Även här är dokumentation en viktig del i arbetet.  

Vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt 
så att arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas utbildning 
om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. De krav som ställs idag i Borås Stad 
säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska språket. Anhöriga, 
brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också finns brister i muntlig kommunikation. 
Därför föreslår vi; 

Kommunfullmäktige besluta 

Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig 
förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och funktionhinderverksamhet kan 
erbjudas kompetensutveckling för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och 
kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson (M) Niklas Arvidsson (KD) 

Bilaga till § 95 Anmälningsärenden



Bilaga till § 95 Anmälningsärenden

Motion till kommunfullmäktige: 

Tillgängliggör statistik om fristående skolor 

I somras stod det klart att Skolverket inte längre kommer att publicera statistik om enskilda 
skolor. Bakgrunden till beslutet är att Högsta förvaltningsdomstolen nekade prövning för en 
tidigare dom från vintern 2019 i Kammarrätten som gav SCB rätt att med hänvisning till de 
privata skolornas möjlighet att konkurrera inte lämna ut vissa uppgifter om fristående skolor 
till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Uppgifterna avsåg bland annat 
elevsammansättning, hur stor andel av eleverna som slutför sin utbildning inom tre eller fyra 
år och elevernas betyg. För att kommunala skolor inte ska särbehandlas har Skolverket valt att 
inte publicera statistik på annat än riksnivå. 

Det faktum att man omöjliggör för föräldrar och elever, andra myndigheter samt intresserad 
allmänhet att kunna ta del av uppgifter på skolnivå är en absurd konsekvens av den 
marknadsskola som Sverige har fått. Politiska krafter som värnar ett så kallat fritt skolval 
borde vara de som upprörs mest av att möjligheten till informerade val omöjliggörs. 
Vänsterpartiet är motståndare till marknadsskolan, men så länge våra skattemedel finansierar 
de fristående skolorna måste det vara möjligt för samhällets medborgare att få reda på 
relevant information. 

Regeringen har gett Skolverket i uppgift att föreslå författningsändringar som löser problemet. 
Även om detta inte löser grundproblemet är det ett bra initiativ. Kommunen har emellertid 
möjlighet att ta egna initiativ på området och därmed tillgängliggöra statistisk om skolor för 
elever, föräldrar och intresserad allmänhet. 

Med anledning av detta föreslår jag 

att Borås Stad sammanställer relevant statistik från de kommunala skolor och de fristående 
skolor som önskar delta och tillgängliggör detta på ett pedagogiskt sätt för elever, föräldrar 
och intresserad allmänhet 

Borås, 2020-08-25 
Stefan Lindborg (V) 



Kommunfullmäktige 
2020-08-26 

Motion: Tillsätt en lokal corona-kommission 

Ibland behöver en kommun eller annan organisation kraftsamla för ett gemensamt och 
överordnat mål, så är det med arbetet med att begränsa spridningen av Corona/Covid-19. Det är 
viktigt att kommunen är förmögen att snabbt, effektivt och med kort fördröjning kunna fatta och 
verkställa beslut, som ofta kan vara relativt långtgående. För att uppnå detta är det ofta så att 
beslutsorgan får extraordinära befogenheter, ibland formellt men oftast informellt (s.k. borgfred). 

Erfarenheter från situationer där man givit eller tagit sig extraordinära befogenheter visar att det 
är viktigt att dels tidigt besluta hur detta skall utvärderas dels införa ett system där 
befogenheterna utvärderas fortlöpande. 

I Borås har vi nu under snart fem månader (vid tidpunkten då föreliggande motion läggs) haft en 
situation där vissa demokratiska kontroller åsidosatts och där vi vare sig har ett system för 
omprövning (kan bero på att det i grunden är frivilliga överenskommelser mellan partier) eller har 
tagit ställning till hur utvärdering skall ske. 

Det främsta skälet till att tidigt besluta om utvärdering är att man därmed kan väga åtgärderna 
mot det man vet vid tillfället och inte mot vad man i framtiden vet. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Tillsätta en lokal corona-kommission för att utreda Borås Stads hantering av covid-19 och dess 

konsekvenser samt för att dra lärdomar inför framtida krissituationer.  

Ulrik Nilsson (M) 

Bilaga till § 95 Anmälningsärenden

Motion 



Till Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-27: 

Fråga till kommunalrådet Tom Andersson (Mp) 

I december 2019 antog Borås Stad en koldioxidbudget. Vänsterpartiet var ett av de partier i 
kommunfullmäktige som välkomnade detta initiativ. Vi står fast vid att koldioxidbudgeten är 
ett viktigt verktyg för att staden ska kunna uppfylla sin del av Parisavtalet. I 
koldioxidbudgeten slås det fast att utsläppen av koldioxid behöver minska med 16 procent 
varje år fram till 2040. Om inget görs har vi bara sex år på oss innan vår budgeterade mängd 
är använd. Minskar inte utsläppen med 16 procent i år – och vi står fast vid målsättningen att 
begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5-2 grader – blir konsekvensen att de 
nödvändiga utsläppsminskningarna kommande år blir ännu större. 

Nu har två tredjedelar av 2020 passerat, med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet 
Tom Andersson om han bedömer att målsättningen om minskade koldioxidutsläpp kommer 
att nås innevarande år? 

Stefan Lindborg (V) 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Fråga Kommunfullmäktige 
2020-08-27 

Fråga: Hur tryggar Tekniska nämnden säkerheten vid stadens cykelövergångsställen? 

Vid trafikljuset för cyklister vid Kungsleden/Yxhammarsgatan, ser inte bilister när cyklister får 
grönt trafikljus. Bilisterna ser gångtrafikanternas trafikljus, som är rött, samtidigt som 
cyklisterna korsar Kungsleden. En ouppmärksam svängande bilist kan missa cyklistens gröna 
ljus och bara se den gåendes röda ljus. Bilisten tror då att cyklisten cyklar mot rött.  

Med anledning av ovanstående, vill jag ställa följande frågor till Tekniska nämndens 
ordförande, Jan Idehed (C):  

- Kommer Tekniska nämnden vidta någon åtgärd för att uppmärksamma bilister på att
cyklisterna har grönt ljus, då gångtrafikanterna har rött ljus, exempelvis genom ett
cykeltrafikljus vänt mot bilisterna?

- Finns det andra visuella hjälpmedel som Tekniska nämnden planerat för att
trafiksäkra övergångarna med trafikcykelljus i Borås och uppmärksamma bilisterna?

Anna Christensen (M) 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



FRÅGA Kommunfullmäktige 2020-08-27 

Fråga till ansvarigt kommunalråd – Hur uppmärksammas FN:s 
internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor? 

Kommunfullmäktige biföll 18 juni 2014 en motion, inlämnad av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD), om att 
uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Stadsdelsnämnd 
Väster fick sedan, inom ramen för sitt samordningsansvar för Individ- och familjeomsorgen, i 
uppdrag att samordna arbetet med att uppmärksamma dagen. 

Sex år har gått och det har genomförts en omorganisation där Arbetslivsnämnden har ansvaret 
för våld i nära relationer och Fritid- och folkhälsa har ansvarat för arbetet med en kommun fri 
från våld. Individ- och familjeomsorgen har samlats i en nämnd, men har inte i den nya 
organisationen ansvaret för relationsvåld. 

Min frågor till kommunalrådet är därför: 

Vilken nämnd ansvarar idag för att FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor 
uppmärksammas i Borås? 

Kommer dagen uppmärksammas den 25 november 2020 och i så fall, på vilket vis? 

Borås 2020-08-25 

Annette Carlson (M) 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



- Varför är det så bråttom för kommunen säga upp arrendeavtalen för flera företag ute
på Gässlösa?

- Kommer kommunen att hjälpa till med att finna plats för ny lokalisering för berörda
företagare?

- Vore det inte lämpligt att vänta med avhysningsproceduren?
- Vart skall Gässlösaföretagare vända sig för att få information och hjälp med

etableringsfrågor?

Lars-Gunnar Comén (m) 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

Fråga till Kerstin Hermansson (c) 
Kommunalråd Borås Stad 

Stadens översiktsplan pekar ut Gässlösa som i framtiden skall integreras i den centrala 
stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, arbetsplatser, handel och levande 
stadsgator. Kring detta råder politisk enighet så vitt jag kan förstå. Det lär inte råda någon 
tvekan om att Gässlösa skall utvecklas till ett nytt spännande bostadsområde.  

Naturligtvis förutsätter Gässlösaprojektet att de flesta företag som finns där idag måste 
flytta. Aktiva företagare i området förstår detta men är i sin dagliga gärning och planering 
inför framtida investeringsbeslut helt beroende på att erhålla tydlig information om när det 
börjar bli dags att flytta på sig och huruvida Borås Stad kan vara behjälplig med att finna ny 
lämplig industrimark. 

De företag som äger sin egen mark och en del andra har inte akut bråttom med att få besked 
från kommunen, men det har framkommit att ca 10-15 företag som arrenderar mark för sin 
verksamhet nu är i behov av synnerligen brådskande besked om vad som skall hända.  

Borås Stad har genom mark- och exploateringsavdelningen sagt upp arrendeavtalen under 
året och förväntar sig att berörda företag lämnar sina lokaler snarast. På grund av Corona-
pandemin har tidsfristen i en del fall förlängts. 

Arrendeföretagarna känner nu stor oro för vart de skall ta vägen om inte respit gives. Borås 
Stad har tydligt deklarerat att man vill vara en företagarvänlig stad. Frågan är dock hur detta 
nu i praktiken uppfattas av företagarna i Gässlösa. Det brinner i busken nu så att säga… 

Med tanke på att det rimligen kommer att dröja flera år till innan kommunen bestämt sig för 
när Gässlösaprojektet skall påbörjas på allvar och hur området skall se ut, kan man ställa sig 
frågan varför Borås Stad redan i år eller början av nästa år avser att avhysa ett flertal företag 
från området innan de fått klarhet i vart de skulle kunna flytta. Så agerar inte en företagar-
vänlig stad! 

Med anledning av ovanstående är mina frågor: 



Till KF 20 08 27: 

Ett par frågor till Sara Andersson (S) angående att Solbacken 
hamnar i lokalbanken 
Den 24 augusti beslutade Kulturnämnden att lämna tillbaka huset Solbacken till 
Lokalförsörjningens lokalbank. Det innebär att de sista resterna av det en gång miljonstora årliga 
bidraget till föreningen Rockborgen nu är borta, genom att Kulturnämnden framgent slipper 
betala hyran till LFF. Enligt nämndens handlingar har hyran den senaste tiden uppgått till 295 tkr. 

I handlingarna framgår också att kulturförvaltningen får ett nytt uppdrag efter avslutad 
musikutredning. Denna gång ska man tillsammans med LFF och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen undersöka möjligheter att bedriva musikverksamhet i andra lokaler. 

Med reservation för att Kulturnämndens ordförande Sara Andersson (S) kanske inte vill (eller 
behöver) avslöja några kommande förslag på området vill jag ändå ställa ett par frågor: 

• När beräknas den nya utredningen vara färdig och är det rimligt att anta att mitt-S inte
kommer att lägga några förslag på området under tiden?

• Hur har de ca 400-700 tkr som föreningen Rockborgen en gång fick utöver hyran
omfördelats över tid? (OBS! Grova drag räcker).

Peter Wiberg (V) 

Bilaga till § 97 Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor



Alternativt förslag Kommunfullmäktige 
2020-08-27 

Alternativt förslag: Återremiss av ärende 17 (E6) - Borttagande av investeringsobjektet 
Pantängen i Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Liggande förslag om att ta bort investeringsobjektet Pantängen till förmån för en flytt av delar av 
Servicekontorets verksamhet till lokalerna på Kyllared, saknar risk- och konsekvensanalys, vilket 
omöjliggör en bedömning av beslutets rimlighet. I nedanstående beslutssats listas de frågor vi anser 
behöver besvaras för att beslut om investering på Pantängen ska kunna fattas på god grund.  

Kommunfullmäktige föreslås dras tillbaka hela investeringsanslaget, trots att det finns delar av 
investeringarna som redan är genomförda, vilket innebär att Servicenämnden kan behöva belasta 
driftsbudgeten för att täcka dessa kostnader, vilket slutligen kan drabba övriga förvaltningar med 
ökade kostnader.  

Ärendet återremitteras till Stadsledningskansliet för att kompletteras med analys av: 

- vilka konsekvenser en utebliven investering på Pantängen skulle få för Servicekontoret och
dess personal

- vilka eventuella kostnader beslutet skulle medföra för anpassningar av lokalerna på Kyllared
- vilka investeringar som, trots en flytt av Dataservice till lokalerna på Kyllared, kan vara

nödvändiga att genomföra på Pantängen och vad kostnaden för dessa investeringar i sådana
fall skulle bli

- vilka synergieffekter som kan ges av att Servicekontoret helt och hållet samlokaliseras
- om lokalerna på Kyllared överhuvudtaget behövs i den kommunala verksamheten

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 104 Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i Kommunfullmäktiges 
investeringsplan 2020-2022
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