17 Juni 2015
protokoll

Tid och plats

18.00–21.24 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 96–116

Per-Olof Höög (S), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),
Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (FP), Annette
Nordström (M), Marie Fridén (M), Kjell Hjalmarsson (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne
Persson (S), Fredrich Legnemark (V), Hicham El-Horr (V), Falco Güldenpfennig (KD),
Kerstin Hermansson (C), Hamid Fard (FP), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M),
Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S),
Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Lotta Samuelsson (FP), Malin Wickberg (M), Alexis
Mouschopanis (M), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt
Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), Robin Nylén (M), Urban
Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård (SD), Per Carlsson (S), Anethe
Tolfsson (S), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M), Andreas Bäckman (SD), Johan Österlund (SD), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och Anna
Klaar (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Ulf Sjösten (M)
För Björn Bergqvist (M)
För Leif Häggblom (SD)
För Raija Leppänen (S)
För Anna Christensen (M)
För Sofia Andersson (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Cecilia Andersson (C)
För Pertti Merstrand (SD)
För David Hårsmar (C)
För Lars-Gunnar Comén (M)
För Hanna Bernholdsson (MP)
För Sara Andersson (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Stina Medelius (M)
För Mohamed Kossir (S)

- Ismail Bublic (M)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Philip Pettersson (SD)
- Emina Beganovic (S)
- Mikael Wickberg (M)
- Tommy Josefsson (V)
- Ingela Hallgren (KD)
- Alexander Andersson (C)
- Thor Öhrn (SD)
- Mattias Danielsson (C)
- Annacarin Martinsson (M)
- Hanna Werner (MP)
- Eva Axell (S)
- Bengt Bohlin (S)
- Paul Andre Safko (M)
- Leif Grahn (S)

Närvarande ersättare

Lotta Löfgren Hjelm (M), Anne-Marie Ekström (FP), Bengt Wahlgren (FP), Karl-Gustav
Drotz (KD), Andreas Ekström (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Mohamed
Farah (S), Pari Mahinpour (V), Jasem Hardan (V), Lasse Jutemar (MP), Christina Ramsälv
Waldenström (MP) och Patrik Hållpås (SD).

Kommunfullmäktiges protokoll | 17 Juni 2015

Therése Björklund (S) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Stina Medelius (M) anländer till sammanträdet kl 18.06 och intar sin plats inför behandlingen av § 100.
Sofia Bohlin (S) anländer till sammanträdet kl 18.44 och intar sin plats inför behandlingen
av § 106.
Hicham El-Horr (V) lämnar sammanträdet kl 19.10. Han ersätts av Pari Pahinpour (V) inför
behandlingen av § 106.
Robert Sandberg (S) lämnar sammanträdet kl 20.05. Han ersätts av Bengt Bohlin (S) under
behandlingen av § 106.
Anne-Marie Ekström (FP) lämnar sammanträdet kl 20.30.
Sören Björklund (S) lämnar sammanträdet kl 20.45.

Övriga närvarande

Saier Yousef
stadsjurist
Göran Björklund sekreterare

§ 96
Val av justerande ledamöter

§ 97
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila
Pekkala (S) och Hans Gustavsson (KD) med Ida Legnemark (V) som ersättare.

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

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 25 juni 2015 kl 15.00.

2015-05-28

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”.

B 126

Motion av Andreas Bäckman (SD) om att
undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare.
Dnr 2015/KS0460 028

2015-06-02 Motion av Hanna Bernholdsson (MP):
Dags att sänka rösträttsåldern.
Dnr 2015/KS0467 111
2015-06-16

Motion av Anna Christensen (M): Borås
som cykelstad.
Dnr 2015/KS0490 312

2015-06-16

Motion av Ulrik Nilsson (M) angående kollektivtrafik - pendling och arbetsresor.
Dnr 2015/KS0498 531
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§ 98
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har sex enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.

§ 102 2015/KS0496 600
Svar på enkel fråga av Ulrik Nilsson (M)
till Lena Palmén (S) om styrning och ledning i skolan
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.

§ 99 2015/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval

§ 103 2015/KS0492 610
Svar på enkel fråga av Falco Güldenpfennig (KD) till Lena Palmén (S) om stöd till
elever i behov av särskilt stöd
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 60,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Arjan Shastvari (MP), Sjöbrinken 14, 506 47 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen
för Fristadbostäder AB.
Elsie Lundberg (M), Sandgärdsgatan 39, 503 34
Borås väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt
t.o.m. 2015-12-31.

§ 100 2015/KS0495 050
Svar på enkel fråga av Kerstin Hermansson (C) till Tom Andersson (MP) om distributionscentral
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 101 2015/KS0493 600
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (FP) till Lena Palmén (S) om lärare
utan lärarlegitimation
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 104 2015/KS0484 104
Svar på enkel fråga av Patric Silfverklinga (SD) till Ulf Olsson (S) om nya regler kring partistöd
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

§ 105 2015/KS0494 701
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (FP)
till Lena Palmén (S) om ungdomsmottagningen
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 106 2015/KS0425 042 2015/KS0431 042
Delårsrapport januari – april 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015,
separat bilaga)
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås
Stad beräknas till +65,8 mnkr, dvs 44,2 mnkr lägre än
resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2015, som
uppgår till 110 mnkr. Den budgeterade resultatnivån 110
mnkr som ligger inom det finansiella målet på lägst 2 %
av skatteintäkter- och generella statsbidrag uppnås därmed
inte.

B 127
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Förändringen av eget kapital beräknas till +80,8 mnkr då
försäljning av mark och tomträtter innebär nettointäkter
på f n 15,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,5 % av skatter och generella statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till 23,9 mnkr lägre än budget p g a
sämre utfall i kostnadsutjämningen och regleringsbidraget.
Skatteunderlagsutfallet pekar mot ett mindre underskott
på 4,0 mnkr.
Finansnettot beräknas till 26,0 mnkr vilket är -9,0 mnkr
sämre än budget. Orsaken är låga marknadsräntor och
minskade marknadsmässiga marginaler mot bolagen.
Detta innebär lägre ränteintäkter än förväntat för kommunen, men även lägre räntekostnader för de kommunala
bolagen. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås
Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas
driftredovisning -63,0 mnkr. För stadsdelsnämnderna
innebär prognosen ett resultat på -25,8 mnkr och beror
främst på underskott inom äldreomsorgen. För övriga
nämnder är således prognosen -37,2 mnkr.

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Hans Gustavsson (KD) lämnar en
protokollsanteckning.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar att Kommunfullmäktige
utöver förslaget i handlingarna, beslutar: Kommunstyrelsen uppmanas att snarast påbörja dialog med nämnder
med icke godkända underskott i syfte att dessa ska vidta
åtgärder för att uppnå god budgetföljsamhet.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons tilläggsyrkande.

Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari-april 2015 för nämnderna
och de kommunala bolagen godkänns.
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag
med anledning av särskilda satsningar i det lokala
löneavtalet 2015.
Stadsdelsnämnden Norr 1 250 000 kronor

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-08, § 274
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2015 för nämnderna och de
kommunala bolagen godkänns.
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag med
anledning av särskilda satsningar i det lokala löneavtalet
2015.

Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 150 000 kronor
Stadsdelsnämnden Väster 1 650 000 kronor
Stadsdelsnämnden Öster 1 350 000 kronor
Stadsdelsnämnden Öster kommungemensam verksamhet 50 000 kronor
Utbildningsnämnden 600 000 kronor

Stadsdelsnämnden Norr 1 250 000 kr

Sociala omsorgsnämnden 150 000 kronor

Stadsdelsnämnden Norr
kommungemensam verksamhet 150 000 kr

Lokalförsörjningsnämnden erhåller ett utökat
investeringsanslag på 7 800 000 kronor för hyresgästanpassningar riktat till Utbildningsnämndens
gymnasieskolor.

Stadsdelsnämnden Väster 1 650 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster 1 350 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster
kommungemensam verksamhet 50 000 kr

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Annette Carlsons tilläggsyrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.

Utbildningsnämnden 600 000 kr
Sociala omsorgsnämnden 150 000 kr
Lokalförsörjningsnämnden erhåller ett utökat investeringsanslag på 7 800 000 kr för hyresgästanpassningar
riktat till Utbildningsnämndens gymnasieskolor.

B 128

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen uppmanas att snarast påbörja
dialog med nämnder med icke godkända underskott
i syfte att dessa ska vidta åtgärder för att uppnå god
budgetföljsamhet.
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§ 107 2012/KS0563 214
Tillägg till detaljplan för Viared 10:1
m fl, Viareds Sommarstad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 61,
sid B 565)
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubricerat förslag
till detaljplan för antagande av Kommunfullmäktige.
Syftet med detta tillägg till befintlig byggnadsplan är att
utöka byggrätten för att möjliggöra permanentboende i
samband med VA-sanering av Viareds Sommarstad. Til�lägget till gällande plan möjliggör att 125 fritidshustomter
från 1950-talet får en utökad byggrätt. Sedan samrådet
har planen även ändrats för att ge delar av planområdet
kommunalt huvudmannaskap.
Läs mer om detta i Genomförandebeskrivningen.
Viareds Sommarstad är beläget ca 7 km väster om centrala
Borås. Norr om området ligger Viaredssjön, öster om området ligger bostadsområdet Viareds Strand och söder om
området ligger industriområdet Viared Norr.
Planområdets areal är ca 28 ha. Området består av avstyckade tomter, arrenderade tomter och tomträtter.

§ 108 2014/KS0405 609
Ungdomspolitiskt program
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 62,
sid B 590)
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har
varit ute på remiss hos nämnder, bolagsstyrelser, centrala
pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet, ungdomsrådet och externa aktörer. Av 21 inkomna remissvar
har 20 tillstyrkt förslag på ”Borås Stads ungdomspolitiska
program med handlingsplan”. Flertalet remissinstanser är
positiva till förslaget i sin helhet, men ett antal kommentarer har lyfts fram. Flera av dem har beaktats och tagits
tillvara.
De tydligaste förändringarna i det ungdomspolitiska
programmet är att programmet är mer övergripande.
Strukturen utgår från de områden som följs upp i Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp). Programmet är
sektorsövergripande och belyser ungas liv utifrån utbildning och arbete, hälsa och trygghet, fritid och kultur samt
delaktighet och inflytande. Det behövs en samsyn och
samverkan inom alla delar för att visionen om gemensamt
ansvar för barn och unga ska kunna uppfyllas.

Naturmarken runt bostadstomterna ägs av Borås Stad.
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 237
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 259

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

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

Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för alla
nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.

Tillägget till detaljplanen för Viared 10:1 m fl, Viareds
Sommarstad, antas.

Programmet ska revideras senast 2018.
Handlingsplanen antas gälla för berörda nämnder.
Handlingsplan ska revideras senast 2016.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Tillägget till detaljplanen för Viared 10:1 m fl, Viareds Sommarstad, antas.

Kommunfullmäktige

Patric Cerny (FP) yrkar att ärendet återremitteras, se
bilaga.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
och avslag på Patric Cernys återremissyrkande.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Patric Cernys
återremissyrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.

B 129
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet”.

Avgiftsförordningen för att kunna ta ut avgifter för kopior
av allmänna handlingar.

Omröstning, se voteringslista nr 1.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 249

Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Ärendet återremitteras.

§ 109 2014/KS0820 736
Regler för färdtjänst
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 63,
sid B 599)

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del att Tolkförmedling Väst ska ta ut
avgifter enligt Avgiftsförordningen (1992:191).

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
För Borås Stads del att Tolkförmedling Väst ska ta
ut avgifter enligt Avgiftsförordningen (1992:191).

Tekniska nämnden föreslår att Regler för färdtjänst justeras enligt bifogat förslag. Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot detta.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 244
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Förslag till justering av Regler för färdtjänst godkänns.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till justering av Regler för färdtjänst godkänns.

§ 111 2015/KS0313 107
Årsredovisning 2014 för Sjuhärads samordningsförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 65, sid
B 607)
Förbundsstyrelsen har fastställt årsredovisning 2014
för Sjuhärads samordningsförbund och revisorerna har
tillstyrkt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.
Resultatet för år 2014 är -2 198 000 kronor och det egna
kapitalet uppgår till 4 169 000 kronor.
Samordningsförbundets medlemmar skall var för sig pröva
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Jäv

§ 110 2015/KS0400 135
Avgiftsförordning för Tolkförmedling
Väst
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 64,
sid B 602)
För att ett kommunalförbund ska ha möjlighet att ta ut
avgifter enligt Avgiftsförordningen (1992:191) krävs beslut
av samtliga medlemmars fullmäktige.
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade den
17 april 2015 att rekommendera kommunalförbundets
medlemmars fullmäktige att fatta beslut om att tillämpa

B 130

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 247
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.

På grund av jäv deltar inte Kjell Classon (S) och Marie
Fridén (M) i handläggning och beslut i detta ärende.

För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S).

För Kjell Classon (S) tjänstgör Marie Sandberg (S).
För Marie Fridén (M) tjänstgör Lotta Löfgren Hjelm (M).

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

§ 112 2015/KS0247 107
Årsredovisning 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 66,
sid B 623)
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2014
på + 3,3 miljoner kronor, jämfört med + 3,3 miljoner
kronor för 2013. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet
33,7 miljoner kronor, balansomslutningen 116,1 miljoner
kronor och soliditeten 29 % (f å 28 %). Borås Stads driftbidrag 2014 till förbundet var 70,9 miljoner kronor (f å
69,5).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på
respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Marie Fridén (M) och Ulf Sjösten (M) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Marie Fridén (M) tjänstgör Oliver Öberg (M).

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-11, § 218
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2014.

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§ 113 2015/KS0357 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m.
den 31 mars 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 67,
sid B 654)
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 238
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

B 131
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 231

Kommunfullmäktige beslutar:

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

Rapporterna läggs till handlingarna.

Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 114 2015/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av
inneliggande t.o.m. oktober månad 2014
avgivna motioner
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 68,
sid B 660)
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, 230
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 115 2015/KS0408 101
Redovisning av inkomna E-petitioner
t o m april 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 69,
sid B 670)
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat
införa e-petitioner i Borås Stad. Fullmäktige har också vid
samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden information om de petitioner som lämnas.
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade e-petitioner till och med april månad
2015.

B 132

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 116 2014/KS0592 739
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP)
och Patric Cerny (FP); Stöd till unga dementa ute i samhället och deras anhöriga
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 70,
sid B 672)
Bengt Wahlgren (FP) och Patric Cerny (FP) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 augusti 2014
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Stadsdelsnämnd Öster med sitt
övergripande ansvar för vård och omsorg av äldre dementa
får i uppdrag att i samarbete med Demensteamet konstatera behovet av stöd till unga dementa ute i samhället samt
föreslå åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga.”
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnd Öster
och Sociala omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om
vikten att yngre dementas behov behöver uppmärksammas
och kartläggas men att det är Sociala omsorgsnämnden
som har ansvaret för personer under 65 år. Det är därför
de som bör utreda behovet av ytterligare stöd i samarbete
med kommungemensam äldreomsorg, Borås demensteam,
och ge förslag på åtgärder för stöd till dem och deras
anhöriga.

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-25, § 239
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

Kommunfullmäktiges protokoll | 17 Juni 2015

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda behovet
av ytterligare stöd till unga dementa samt föreslå åtgärder
för stöd till dem och deras anhöriga. Uppdraget ska vara
genomfört senast den 30 november 2015.
Kommunfullmäktige

Patric Cerny (FP) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda
behovet av ytterligare stöd till unga dementa samt
föreslå åtgärder för stöd till dem och deras anhöriga.
Uppdraget ska vara genomfört senast den 30 november 2015.

Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S)
önskar Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och
tjänstemän en riktigt trevlig och skön sommar.
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Leila Pekkala (S) önskar ordföranden likaledes en riktigt trevlig och
skön sommar.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S) Hans Gustavsson (KD)
Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 25 juni 2015
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 97 Anmälningsärenden

Bilaga till § 97 Anmälningsärenden

”Motion; Undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare

”Motion; Dags att sänka rösträttsåldern

Sverigedemokraterna föreslår att möjligheten till införande
av avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare i förskola och
grundskola utreds.
Måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag, det
är då energin ska fyllas på så att eleven får energi nog att
orka vara fokuserad under resterande del av skoldagen.
För en del elever kan dessutom skollunchen vara det enda
lagade mål mat som de äter under en hel dag. Att maten är
näringsrik och vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven äter tillräckligt, och om han eller
hon får i sig tillräckligt med energi. Men även miljön i
skolmatsalen påverkar starkt hur mycket de kommer att
äta, Om de kommer att äta, eller i värsta fall om de t.o.m.
kommer hoppa över lunchen.
Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner.
Det innebär att eleverna kommer få svårare att ta till sig
av utbildningen, vilket faktiskt också riskerar att göra den
tillagade maten till enbart en kostnad istället för resurs i
form av energipåfyllare. Genom att lärarna äter lunch med
sina elever kan ljudnivån och även stress påverkas positivt i
skolmatsalen. Eleverna kan då istället få en trevlig stund i
matsalen tillsammans med andra elever och vuxna, något
som skapar samhörighet och trygghet för eleverna.
Läraren blir en god förebild i hur man uppför sig under en
måltid, hur man umgås och läraren kan också förmedla
en positiv inställning till maten. Under lunchen kan
läraren dessutom förmedla kunskap om goda och hållbara
matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens roll
i idrottande, kultur och historia kring mat och maträtter. Då läraren har en arbetsuppgift att fylla, och inte kan
välja att äta lunchen ensam, anser vi Sverigedemokrater att
en så kallad pedagogisk måltid för lärare/personal i såväl
förskola som grundskola skall vara gratis.
Sverigedemokraterna i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider
för lärarna/personal i förskolan och grundskolan.
Andreas Bäckman (SD)
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verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

På många håll i Sverige idag arbetar kommuner på olika
sätt med att öka inflytandet för unga. Detta kan ske
genom allt från olika typer av ungdomsråd eller ungdomsfullmäktige till andra typer av medborgardialogssatsningar. Många kommuner har kommit en bra bit på vägen
– bland dem bör Borås lyftas fram som ett bra exempel
– men vi anser att Borås kan bättre.
I dagens läge är det en ytterst liten del av den yngre befolkningen i våra kommuner som är engagerade politiskt,
vilket kan bero på en mängd olika saker. Richard Örvall,
analytiker på Statistiska Centralbyrån, SCB, berättar till
exempel att unga ofta väljer att flytta från sina hemkommuner för att resa eller utbilda sig. Han menar därför att
det inte faller sig naturligt för någon som vare sig har studerat eller etablerat sig på arbetsmarknaden att engagera
sig politiskt för att ta uppdrag på fyraårsperioder.
Det är inget nytt att få unga är engagerade inom politiken.
Detta betyder dock inte att unga inte vill vara delaktiga.
Rapporten ”Ni kan bättre!”, som bygger på en undersökning gjord av Ungdomsstyrelsen (numera Myndigheten
för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor) tillsammans med
Sveriges Ungdomsråd, visar på motsatsen. Enligt deras
undersökning vill unga påverka sin kommun både på
samma sätt, i samma frågor, med lika stort intresse och
lika mycket som vuxna och andra grupper i samhället.
Med andra ord finns inga större skillnader mellan unga
och vuxna när det gäller vilket inflytande man vill ha,
dock finns det tyvärr stora skillnader i vilket inflytande
man faktiskt har. En av de största sådana är just rösträtten.
Trots att man tydligt kan se att ungdomar har samma
vilja att påverka sin kommun som vuxna har, så kan man
fortfarande höra prat om ”dagens ungdom” och det verkar
finnas en oro för att 16-åringar inte vet tillräckligt mycket
om politik. Detta är anmärkningsvärt, med tanke på att
kunskap inte i något annat avseende när det gäller demokratiskt deltagande är ett kriterium. Vi ser det som att
medborgare ska bidra med olika perspektiv på samhällsfrågor, och dessa är inte kopplade till ålder.
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Det finns också andra faktorer som talar för att sänka
rösträttsåldern. När man går ut åk 9, vanligen vid 15 eller
16 års ålder, upphör skolplikten. Med det följer en del
rättigheter knutna till arbetslivet, såsom att starta företag,
förfoga över sin arbetsinkomst och betala skatt. Många
ungdomar sommarjobbar eller arbetar extra vid sidan av
sina studier.
Vid 15 års ålder blir man dessutom straffmyndig och får
då ta fullt juridiskt ansvar för sina handlingar. Vid 16 års
ålder får man alltså mycket av det ansvar som förknippas
med att bli vuxen. Många av de rättigheter och skyldigheter man tilldelas påverkas av politiska beslut, men ändå
får man inte rösta. Detta är inte bara ett demokratiskt
problem. Det leder också till att unga upplever att de inte
har makt över sina liv, kanske ett än större problem i vårt
samhälle.
Att sänka rösträttsåldern till 16 år skulle alltså innebära
många fördelar, och är dessutom det naturliga steget i
utvecklingen för ungas ökade inflytande. Det står dock
inte emot att man fortsätter att arbeta med andra vägar
till inflytande, såsom exempelvis ungdomsråd. Men Borås
kan bättre. Vi kan gå ett steg längre.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:
• Att Borås Stad ansöker hos regeringen om att bli
försökskommun för rösträtt vid 16 års ålder i kommunvalet 2018.
Hanna Bernholdsson (MP)”

Bilaga till § 97 Anmälningsärenden

”Motion; Borås som cykelstad
I takt med att Borås växer ökar även biltrafiken, men med
ett cykelprogram för Borås stad där det finns visioner,
planer för hur fler kan börja cykla och kontroller av våra
cykelvägar så som underhållsarbete, framtidsplaner kan
detta stärka Borås som cykelstad och göra fler medvetna
om fördelen att cykla.
För att Borås skall bli en bra cykelstad behöver ett cykelprogram införas, så som Malmö stad gjort. Detta har i sin
tur gjort att Malmö stad har riktigt bra cykelvägar som är
markerade med cykelsida respektive gångsida, allt fler har
börjat cykla och detta innebär i sin tur mindre biltrafik och ett välbefinnande som ökar bland cyklister. Ett
cykelprogram ger även en tydlig struktur och ett samlat
grepp kring framtida satsningar i Borås stad under flera år
framåt i tiden.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
• Uppdra åt tekniska nämnden att:
* Inventera gång- och cykelbanor och därefter avsätta
resurser för att måla skiljelinje mellan gång- och cykelbana i hela Borås Stad.
* Att införa ett cykelprogram så som Malmö stad har
gjort
Anna Christensen (M)”
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Bilaga till § 97 Anmälningsärenden
2015-06-17

”Motion; Kollektivtrafik – pendling
och arbetsresor
I stor enighet prioriterades länge kollektivt resande med
tåg mellan Göteborg och Borås. Detta bland annat för att
visa på behovet av en upprustad järnväg. När nu beslutet om en ny förbindelse är taget, och båda de politiska
blocken är eniga om det, kan det argumentet anses ha fallit. Även innan beslutet om Götalandsbanan blev aktuellt
hade situationen förändrats genom den välfungerande
bussen linje 100.
I anslutning till den linjen finns det dock några ytterligare
möjligheter att beakta:
1.

2.

För att underlätta för kombinationsresor bil-buss
borde det finnas någon hållplats i Borås på linjen som
har en närbelägen pendlingsparkering. En lämplig
placering av en sådan borde vara i Viaredsområdet.
När den nya 27:an är klar vore korset Rv40/27 bra.
Dit är det lätt att ta sig med bil från Borås liksom
från orter längs med Rv 41 och Rv27.
Möjligheten att resa kollektivt till Landvetter flygplats från Borås är begränsade. De gånger det går är
det omständligt med byte på Korsvägen i Göteborg.
En lösning vore att några 100-turer (kanske en per
timma) stannade antingen vid Landvettermotet eller
Landvetter Resecentrum och att man där kunde
ansluta till flygbussen från Göteborg.
Det borde även övervägas ett biljettsamarbete mellan
linje 100 och flygbussarna.
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En god kollektivtrafik kan bli ännu bättre.
Jag föreslår därför Kommunfullmäktige besluta:
• Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att verka för underlättade kombinationsresor bil/buss genom en hållplats
för linje 100 som har en närbelägen pendlingsparkering.
• Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik om möjligheterna till
kollektivt resande till Landvetter och biljettsamarbete
med Flygbussarna.
Ulrik Nilsson (M)
Kommunfullmäktigeledamot”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 98 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 98 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Med anledning av nya regler kring
partistöd Fråga till kommunstyrelsens
ordförande

2015-06-17

Enligt nya kommunallagen 2 kap. 11 § stipuleras att mottagare för partistöd årligen skall lämna in en redovisning
samt att denna redovisning skall granskas för att se så den
ger en rättvisande bild. Vidare stipuleras att fullmäktigt
får besluta att inte bevilja partistöd åt det parti eller de
partier som inte lämnar in en redovisning och granskningsrapport.
Detta har gett upphov till en diskussion kring lagens tolkning samt tillämpning.
En mening gör gällande att frågan om HUR pengarna används inte är föremål för granskning utan enbart huruvida
partierna lämnar in en redovisning och granskningsrapport eller inte. Tolkningen görs i det fallet att frågan om
HUR pengarna används INTE skall utgöra någon grund
för något ställningstagande från fullmäktiges sida utan
att fullmäktiges roll begränsas till att ta emot och hålla
redovisningen tillgänglig för den som vill ta del av den.
Dvs, fortsatt utbetalning av partistöd kan inte stoppas
med hänvisning till redovisningens innehåll.
Tolkningarna som görs varierar mellan de olika kommunerna så för att försäkra oss om att vi handskas korrekt
med det partistöd som utbetalas årligen är min fråga
följande:
• Är det Borås kommuns tolkning att det skall vara til�låtet att föra en del av det kommunala partistödet vidare
till riksorganisationen för fondering i enlighet med den
tolkning av lagparagrafen som ges i stycke 3 i texten
ovan?
Patric Silfverklinga
SD Borås”

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

”Enkel fråga; Stöd till elever i behov av
särskilt stöd
Eleverna som har behov av särskilt stöd är en av de grupper som det offentliga måste värna särskilt. Det är av
största vikt att dessa elever bereds goda förutsättningar för
att utifrån sina behov klara skolan på ett bra sätt.
I Borås Stad finns och har funnits särskilda undervisningsgrupper för vissa barn med behov av särskilt stöd.
Exempelvis har enheterna Funningen och Sjöhagen funnits där elever med beteendeproblematik har fått särskild
undervisning. Det ansågs ofta nödvändigt med hänvisning
till att hemskolorna måste kunna upprätthålla en acceptabel arbetsmiljö för övriga elever och personal, vilket också
är en mycket viktig fråga.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-13 att avveckla de
särskilda undervisningsgrupperna för att istället överföra
resurserna till stadsdelarna. I rapporten som ligger till
grund för beslutet resoneras om inkludering och om att
stadsdelarna har goda förutsättningar att ta hand om
elever i behov av särskilt stöd på de ordinarie skolorna.
Tyvärr finns indikationer på att inkluderingen inte varit
särskilt enkel. I BT den 28 maj finns en artikel om att
”Lärarna på Borås skolor fruktar nu för sin egen och elevernas säkerhet”. Så ska det inte vara! Trygghet för alla är
grundläggande i skolan.
Mina frågor till ansvarigt kommunalråd Lena Palmén (S)
lyder
• Uppfattar Lena Palmén att arbetet med inkludering har
fungerat i enlighet med intentionerna?
• Anser Lena Palmén att tryggheten i skolan försämrats,
och i så fall vilka åtgärder kommer att vidtagas?
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Bilaga till § 98 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 98 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2015-06-17

2015-06-17

”Enkel fråga; Lärare utan lärarlegitimation i Borås Stad

”Enkel fråga; Enkel fråga till Tom Andersson (MP) angående distributionscentral

1 juli i år upphör övergångsreglerna för lärare utan legitimation vilket innebär att från och med höstterminen
kommer endast legitimerade lärare att få sätta betyg.
Införandet av lärarlegitimationer är en kvalitetssäkring av
den svenska skolan. Det är också ett sätta att öka professionaliseringen av läraryrket, vilket på sikt kommer att bidra
till höjd status. Legitimation är viktig för att eleverna ska
få likvärdiga och rättsäkra betyg, men också bli undervisade av lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i.

Mina frågor till Lena Palmén (S) är:
• Hur många anställda lärare utan legitimation finns det i
Borås Stads grundskolor?
• Hur kommer dessa att hanteras i och med att övergångsreglerna upphör?
• Hur säkerställer ansvarigt kommunalråd att Borås har
erforderlig tillgång till legitimerade lärare?
Anna Svalander (FP)”

Tekniska nämnden beslutade 2015-02-26 § 39 att skicka
frågan om samordnad varutransport, även kallat distributionscentral, vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige inför slutgiltigt införandebeslut. Nämnden
redogjorde sammanfattningsvis för de slutsatser som
utredningen i ärendet visat på:
• Det uppnås positiva miljöeffekter
• Trafiksäkerheten ökar vid kommunens enheter
• Ökade möjligheter för det lokala näringslivet
Arbetet med att införa en distributionscentral grundas på
en motion från Centerpartiet redan 2011. För oss centerpartister är det en angelägen fråga då vi i ett slag både kan
förbättra förutsättningar för det lokala näringslivet och
förbättra miljön samt minska behovet av transporter.
Eftersom Tekniska nämnden lämnat frågan vidare är det
nu Tom Anderssons (MP) ansvar att ta initiativ och lämna
ett förslag till Kommunfullmäktige.
Med anledning av ovan frågar jag Tom Andersson (MP)
• Vilka initiativ har kommunalrådet tagit i ärendet sedan
Tekniska nämnden överlämnat det?
• Vad kommer kommunalrådet föreslå Kommunfullmäktige besluta och när kan det förväntas att frågan kan
beslutas i Kommunfullmäktige?
Kerstin Hermansson (C)”
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Bilaga till § 98 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 98 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2015-06-17

2015-06-17

”Enkel fråga; Till Lena Palmén (S) om
ungdomsmottagningen

”Enkel fråga till kommunalrådet
Lena Palmén (S)

Borås Stad är en av de kommuner i Västra Götaland som
satsar allra minst på ungdomsmottagningen. Genomsnittet är 91 kr/individ i målgruppen. Borås betalar endast 35
kronor per individ i målgruppen.

Stiftelsen Näringsliv och Samhälle, SNS, presenterade
den 10 juni en rapport betitlad ”Styrning och ledning i
skolan”, där de utvärderat skolor utifrån ett antal parametrar. Ett viktigt resultat från undersökningen är den starka
korrelationen mellan ledarskapet i skolorna och elevprestationerna.

För den befintliga ungdomsmottagningen i Borås står
regionen för hela 92 procent av finansieringen.
Samtidigt är det långa väntetider på mottagningen. För att
få komma till exempelvis samtalsterapi är väntetiden cirka
två månader. För en ungdom är det en oacceptabelt lång
tid. Det borde kommunen kunna påverka, eftersom kommunen finansierar en kuratorstjänst.
Mina frågor till Lena Palmén (S) blir därför
• Hur motiverar kommunalrådet att Borås ger så lite i
förhållande till snittet till ungdomsmottagningen?
• Avser kommunalrådet att vidta åtgärder för att korta
väntetiden, och i så fall vilka åtgärder?
Patric Cerny (FP)”

Av sammanfattningen framgår följande:
Ett nytt resultat är att fristående skolor verkar få signifikant högre managementpoäng än både vanliga offentligt
drivna skolor och privata skolor. Två nyckelfaktorer som
verkar spela roll för de fristående skolornas högre poäng är
att:
• en extern huvudman håller rektor ansvarig för skolans
prestationer
• rektor utövar ett starkt ledarskap genom en tydlig
strategi.
I debatten i Borås förefaller det som att fokus hela tiden
ligger på resurser. Min fråga till Lena Palmé blir därför
om Borås stad inte har något att lära från de fristående
skolorna när det gäller ledning och styrning?
Ulrik Nilsson (M)”
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Bilaga
Bilaga till § 108 Ungdomspolitiskt program
2015-06-17

Återremiss av ungdomspolitiskt
program
Jag förordar en återremiss av det ungdomspolitiska programmet med följande motivering:
• Unga med funktionsnedsättningar behöver lyftas fram
tydligare i programmet. Barn med funktionshinder ska
ha samma rättigheter och möjligheter som andra barn.
• Barn har enligt barnkonventionen artikel 12 en grundläggande rätt till inflytande i frågor som rör dem.
• En återremiss krävs tycker jag för att säkerställa strukturer och rutiner för att ta in barns/ungdomars åsikter i
beslutsunderlag och att det sedan sker återrapportering
om hur beslut fattades i fråga som berör dem.
Patric Cerny (FP)
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Voteringar

Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 juni 2015 klockan 20:58:23.
9 Ungdomspolitiskt program (Nr 62)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ulf Sjösten

(M)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

Björn Bergqvist

(M)

3:e

Anette Nordström

(M)

2:a

Marie Fridén

(M)

3:e

Leif Häggblom

(SD)

3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

Hicham El-Horr

(V)

1:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

X

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

X

Avst

Frånv

Kvitt

X
Ismail Bublic

X
X

X

X
Nils-Åke Björklund

X
X
X

Philip Pettersson

Emina Beganovic

X

X
X

Pari Mahinpour

X

Mikael Wickberg

X
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Ledamöter

Parti

Krets

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Anne Rapinoja

(V)

2:a

X

Sofia Andersson

(V)

3:e

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

Ingela Hallgren

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

Alexander Andersson

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

Crister Spets

(SD)

2:a

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

Mattias Danielsson

X

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

Annacarin Martinsson

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

Hanna Werner

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Eva Axell

X

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

X

Robert Sandberg

(S)

2:a

Bengt Bohlin

X

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Leif Grahn

X

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:
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Ersättare

Ja

Thor Öhrn

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X

35

38
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