16 Januari 2014
protokoll

Tid och plats

18.00–21.30 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 1–15

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Hans
Gustavsson (KD), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund (M), Lars
Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Kjell Classon (S), Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S),
Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Ingegerd Nyborg (M), Björn
Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (-), Hanna Werner (MP), Yvonne
Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD),
Sven-Erik Håkansson (C), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Thomas Wingren (MP),
Anja Liikaluoma (S), Ninni Dyberg (S), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna
Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S), Sofia Bohlin (S), Sara Andersson (S), Pirita Isegran (M), Jan
Andersson (M), Pontuz Fritzson (-), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S)
och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Sabina Kitti Ölander (V)
- Anita Spjuth (V)
För Maj-Britt Eckerström (C)
- Cecilia Andersson (C)
För Ellie Blickfors (MP)
- Staffan Falk (MP)
För Mehmet Kaplan (V)
- Peter Lund (V)
För Ida Legnemark (V)
- Gunbritt Johansson (V)
För Joakim Malmberg (FP)
- Gunnel Romild (FP)
För Lars-Åke Johansson (S)
- Marie Sandberg (S)
För Petter Löberg (S)
- Berndt Holmén (S)
För Alexis Mouschopanis (M) - Annette Nordström (M)
För Malin Wickberg (M)
- Alfio Franco (M)
För Malin Carlsson (S)
- Leif Grahn (S)
För Micael Svensson (S)
- Eva Axell (S)
För Urban Svenkvist (M)
- Mattias Karlsson (M)
För Heiti Ernits (MP)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
För Johan Medelius (M)
- Marie-Louise Hall (M)
För Robert Hansson (S)
- Cecilia Kochan (S)
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Maria Lindgren (M), Lars-Gunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M), Nancy
Kindblad (M), Saveta Olsén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Mats Brandt (C), Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Åke Ekvad (KD), Emina Beganovic (S), Joakim Svensson (S), Tord Andersson (S), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Lasse Jutemar (MP) och Olle Hermansson (Vägv).
Alexis Mouschopanis (M) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför behandlingen av § 4.
Anna Grahn (Vägv) anländer till sammanträdet kl 18.18.
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 19.00.
Ida Legnemark (V) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats inför behandlingen av § 8.
Robert Hansson (S) anländer till sammanträdet kl 18.39 och intar sin plats inför behandlingen av § 8.
Sara Degerman-Carlsson (KD) lämnar sammanträdet kl 19.52. Hon ersätts av Ingela Hallgren (KD) under behandlingen av § 10.
Pontuz Fritzson (-) lämnar sammanträdet kl 21.10. Ersättare för honom saknas.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Louise Mattus Streiby
Göran Björklund		

stadsjurist
stadsjurist
sekreterare

§1
Val av justerande ledamöter

§2
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Ninni Dyberg (S) med
Ingegerd Nyborg (M) 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 23 januari 2014 kl 15.00.

2014-01-15 Motion av Patric Cerny (FP): Broddar till
ålderspensionärer! För ökad trygghet under
vinterhalvåret. Dnr 2014/KS0108 738

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”.

2014-01-15 Motion av Anne-Marie Ekström (FP) och
Falco Güldenpfennig (KD): Ta fram en
HBTQ-policy! Dnr 2014/KS0109 027
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§3
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Interpellationen får ställas.

§ 4 2014/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 1,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Pierre Östlund (FP), Döbelnsgatan 12, 506 36 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Stadsdelsnämnden Norr.

§ 5 2013/KS0672 041
Budget för de kommunala bolagen 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014,
separat bilaga)
Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2014 att
bedrivas genom 14 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller
genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Dessutom har några av bolagen egna dotterbolag. Tillsammans
beräknas en omsättning på närmare 2 mdkr. Bolagen styrs
av aktiebolagslagens bestämmelser, kommunallagen samt
av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och
ägardirektiv. Ägardirektivet är ett relativt omfattande och
detaljerat styrdokument medan bolagsordningen, som
antas av bolagsstämman vid bolagets bildande eller genom
särskilda beslut, är mer formell till sin karaktär.
Av bolagen utgör Borås Energi och Miljö AB och
AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel,
cirka två tredjedelar, av den totala bolagsvolymen såväl
omsättnings- som tillgångsmässigt. Det är också i dessa
bolag som de största investeringarna framöver ligger. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag cirka
80 % av den totala bolagsvolymen.
Av bolagen utgör Borås Energi och Miljö AB och
AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel,
cirka två tredjedelar, av den totala bolagsvolymen såväl
omsättnings- som tillgångsmässigt. Det är också i dessa
bolag som de största investeringarna framöver ligger. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag cirka
80 % av den totala bolagsvolymen.
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 utan är en process över flera
år. Därför sätts också avkastningskrav att nå inom 3 år,
vilket ska utgöra underlag för bolagens arbete med nästkommande budget.
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Resultatkrav
Resultat mnkr

Avkastningskrav 1
Räntabilitet på
eget kapital %

Avkastningskrav 2
Direktavkastning %

Finansiella mål
Soliditet %
/Justerad sol.

Budget
2014

Budget
2014

-3 år

Budget
2014

-3 år

Budget
2014

-3 år

Borås Stadshus AB

-5,4

-

-

-

-

4

4-5

Borås Energi och Miljö AB

77,1

31

20-25

-

-

12

15

Borås Elnät AB

28,8

13

15

-

-

29

25

Borås Djurpark AB

-13,0

-

-

-

-

4

-

4,3

-

-

-

-

-

-

Bolag

Borås kommuns Parkerings AB

1,7

3

6-7

-

-

20-25

20-25

BoråsBorås TME AB

Industribyggnader i Borås AB

-15,7

-

-

-

-

-

-

Borås Lokaltrafik AB

7,7

-

-

-

-

-

-

Inkubatorn i Borås AB

-1,8

-

-

-

-

-

10

AB Bostäder i Borås

15,0

6-7

-

4,4

5

8/35

-/30

Fristadbostäder AB

-1,3

-

7

-

-

12

13

AB Sandhultsbostäder

0,7

3

7

-

-

15

15

AB Toarpshus

0,4

4

7

-

-

7

9

Viskaforshem AB

2,0

9

9

-

-

6

7

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-16, § 585
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag
ovan till budget 2014 för de kommunala bolagen, föreslagna avkastningskrav och finansiella mål.

§ 6 2013/KS0724 102
Ombud för Borås Stad på bolagsstämma
för Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014,
nr 2, sid B 1)

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-02, § 539
Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller
den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås
Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2013
för Borås Stadshus AB.

Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag
ovan till budget 2014 för de kommunala bolagen, föreslagna avkastningskrav och finansiella mål.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S),
eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs
till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2013 för Borås Stadshus AB.
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§ 7 2012/KS0141 287
Nytt Kongresshus i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 3,
sid B 2)
Kommunfullmäktige fattade 2013-01-24 ett principbeslut
om ett nytt Kongresshus i Borås. Avsikten var att förändra
och bygga om Folkets Hus/Kårhuset för att få en anläggning som svarar upp mot moderna krav och få en kapacitet
som motsvarar de förutsättningar som beskrivits i samarbetet med näringslivet genom partnerskapet BoråsBorås.
Det beslut som Kommunfullmäktige tog byggde på att
Lokalförsörjningsnämnden hade beräknat byggutgiften
till 200-210 miljoner kronor och att en slutlig kalkyl
senare skulle underställas Kommunfullmäktige.
IBAB beskriver att bolaget under våren 2013 genomfört
en ny oberoende kostnadsbedömning av den tidigare förstudien. Bolaget har utrett förutsättningarna för att kunna
genomföra en Kongressbyggnad.
Bolaget bedömer att projektet går att genomföra i enlighet
med BoråsBorås TME: s, Lokalförsörjningsförvaltningens
och IBAB:s förstudie.
BoråsBorås TME AB beräknar att det ekonomiska resultatet för dotterbolaget beror på i vilken utsträckning som
entreprenörens hyra täcker fastighetshyran från Eolus 6.
Bolagets egen hyresintäkt från en kommande extern entreprenör bör baseras på en marknadsmässig hyra baserad
på vilka möjligheter som finns i den kommande verksamheten.
Med underlag från två oberoende konsulter och översyn
av den svenska marknaden för Kongresshus beräknar
BoråsBorås TME AB att hyresnivån för ett Kongresshus
i den omfattning som de framtagna funktionsskisserna
beskriver för ett normalt verksamhetsår kommer att vara,
i en försiktig beräkning 2,5 mnkr, i en mer optimistisk
beräkning 3,0 mnkr per år. Uppskattningsvis kommer
det att ta 4-5 år för att uppnå nivåerna, då kongresser
har långa ledtider i kombination med hyresgästens behov
avskrivningar för investeringar i inventarier. En omsättningsbaserad hyra i kombination med en miniminivå
föreslås.
Nuvarande Kårhusfastighet har för närvarande ett underskott i den kommunala budgeten på drygt 3 mnkr per år.
Då är långsiktigt underhåll och behov av ombyggnader ej
medräknade. Ett nytt Kongresshus ökar således underskottet i den kommunala koncernen med ca 12 mnkr per
år, men bygger då på en väsentligt stabilare fastighetsekonomisk lösning genom ett funktionellt och nytt hus.

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-16, § 575
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Industribyggnader i Borås AB, genom dotterbolaget under
bildande Eolus 6 AB, godkänns att investera 210 000 000
kronor i ett Kongresshus i Borås.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Monika Hermansson Friedman (M) och Nancy Kindblad (M) i handläggningen av
ärendet.
Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Alfio Franco (M),
Björn Bergquist (M), Kerstin Koivisto (Vägv), Lena
Palmén (S), Falco Güldenpfennig (KD), Krister Maconi (-)
Tom Andersson (MP) och Fredrich Legnemark (V) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ulla-Britt Åsén (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
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.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Ärendet skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Industribyggnader i Borås AB, genom dotterbolaget
under bildande Eolus 6 AB, godkänns att investera
210 000 000 kronor i ett Kongresshus i Borås.

§ 8 2013/KS0581 105
Kommunikationspolicy för Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 4,
sid B 12 )
Borås Stads informationspolicy löpte ut förra årsskiftet,
enligt Kommunfullmäktiges beslut om löpande renovering
av styrdokumenten. Sedan dess har Stadskansliet arbetat
med en ny kommunikationspolicy. Detta har skett inom
ramen för ett större arbete med en handbok för kommunikation.
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Arbetet med denna handbok har nu framskridit så att
själva policyn kan läggas fram för beslut. Denna policy är
helt inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår
kommunikation och i vårt umgänge med omvärlden och
internt i organisationen. Den innehåller de värdeord som
anger vår attityd till kommunikationen och är inriktad på
att vara just en policy. Som sådan ger den stöd för hur vi
agerar i olika situationer.
Allt vad praktiska råd och anvisningar är kommer sedan
att finnas i handboken(som hade arbetsnamnet”plattform”
i remissen om kommunikationspolicyn). Där finns ämnen
som krisinformation, kontakter med massmedia, marknadsföring, intern information, webb, sociala medier,
grafisk profil etc.
Innehållsmässigt har därför detta förslag till policy
väsentligt reducerats jämfört med den tidigare policyn,
då ett antal mer praktiska direktiv har flyttats till handboken. De värderingar som nu utgör policyn är dock helt
desamma som gällde i den tidigare policyn – öppen, sann,
tydlig, allsidig.

styrning ska fungera i Borås Stad. Förslaget har remitterats
till alla nämnder och bolag. Alla som svarat har tillstyrkt
förslaget.
De största förändringarna mot det tidigare är att det ingår
skrivningar kring det systematiska förbättringsarbetet
– ständiga förbättringar – för att visa på att det är centralt för verksamhetsutvecklingen. Arbetet med ständiga
förbättringar kommer att avgöra Borås Stads förmåga att
möta ökande krav från brukare, kunder och medborgare.
Det finns också ett nytt kapitel kring medborgarinflytande och hur Borås Stad ska arbeta med medborgardialog,
synpunktshantering och mötesplatser för dialog i sociala
medier.
Den skrivning som tidigare fanns med om omvärldsbevakning har tagits bort samt skrivningarna kring politiker/
tjänstemannarollerna.

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-16, § 567

Förslaget har varit på remiss till alla nämnder och bolag.

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

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-16, § 568

Nytt förslag till Styr- och ledningssystem för Borås Stad
antas, att gälla för alla bolag och nämnder. Dokumentet
ska revideras senast 2017.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa kommunikationspolicy för Borås Stad att gälla
för alla nämnder, förvaltningar och bolag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Nytt förslag till Styr- och ledningssystem för Borås Stad
antas, att gälla för alla bolag och nämnder. Dokumentet ska revideras senast 2017.

Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa kommunikationspolicy för Borås Stad att
gälla för alla nämnder, förvaltningar och bolag.

§ 9 2013/KS0555 012
Revidering av Borås Stads styroch ledningssystem

§ 10 2013/KS0143 730
Utvärdering av förenklad handläggning
av bistånd i ordinärt boende inom
äldreomsorgen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 6,
sid B 26)

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 5,
sid B 14)

Förenklad handläggning av bistånd till insatser i hemmet
infördes den 1 april 2008.

I enlighet med Kommunfullmäktiges plan för revidering
av styrdokument ska Borås Stads styr- och ledningssystem
revideras senast 2013. I förslag till revideringen så har
innehållet ändrats för att bättre stödja visionen Borås 2025
och för att tydliggöra principerna för hur ledning och

Borås Stads modell omfattar hemtjänstens service- och
omvårdnadsinsatser, trygghetslarm och matdistribution,
dvs de vanligaste insatserna för äldre i ordinärt boende.
Avgränsning gjordes till person som fyllt 70 år och som
själv kan bedöma sitt behov av hjälp och planera sin
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vardag. En viktig aspekt är att ge förutsättningar för äldre
att behålla sina funktioner så långt som möjligt. Överenskommelsen ger brukaren rätt till ett visst antal timmars
bistånd till de insatser han/hon behöver. För service är
tiden 4 respektive 8 timmar per månad. Omvårdnadstimmarna motsvarar tiden som krävs för att uppnå skälig
levnadsnivå.

§ 11 2012/KS0121 730
Förenklad biståndshandläggning till
vård- och omsorgsboende för 90 år eller
äldre

Stadskansliet fick under hösten 2012 uppdraget att
tillsammans med stadsdelarna utvärdera den förenklade
handläggningen och ta fram ett förslag till fortsatt til�lämpning. I utvärderingen framgår att det finns både för
och nackdelar med förenklad handläggning.

Förenklad biståndshandläggning till vård- och omsorgsboende för personer 90 år eller äldre infördes under 2009.
Den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller
ångest avgör själv om man vill flytta till ett vård- och
omsorgsboende. För övriga personer 90 år eller äldre gäller
traditionell handläggning.

I utvärderingen framgår att just likställigheten i insatsen
skiljer sig mellan traditionell och förenklad handläggning,
det skiljer också hur stadsdelarna tillämpar möjligheten att
få 4 respektive 8 timmar i insats. Kommunstyrelsen stödjer därför förslaget att avsluta den förenklade handläggningen och därmed börja tillämpa Socialstyrelsens modell
ÄBIC. Modellen innebär en mer likställig och rättssäker
och i vissa avseenden enkel handläggning för den äldre,
vilket är i linje med vad Socialstyrelsen meddelat utifrån
nuvarande lagstöd. Kommunstyrelsen anser också att den
äldre ska kunna ha inflytande över sina insatser vilket
modellen ger förutsättningar för.

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-16, § 570
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Förenklad handläggning avslutas inom äldreomsorgen och
övergång till en ny modell sker successivt under 2014.
Stadsdelsnämnden Öster får uppdraget att revidera nuvarande rutiner för handläggning men också utreda om det
finns behov av rutiner för utförandet.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för uppföljning av den
äldres inflytande över hemtjänstinsatsen.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Förenklad handläggning avslutas inom äldreomsorgen
och övergång till en ny modell sker successivt under
2014.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 7,
sid B 35)

I socialtjänstlagen framgår att alla personer ska ha rätt
till insatser efter behov. I varje ärende ska en individuell bedömning ske som utgår ifrån den enskildes egna
förutsättningar. Socialstyrelsen påpekar att ”förenklad
handläggning” inte finns vare sig i socialtjänstlagen eller
annan lagstiftning. Mot bakgrund av lagstiftning och
rättspraxis kan det konstateras att det inte är förenligt med
socialtjänstlagen att ge individuella insatser utan individuell behovsprövning.
Trygghetsbostäder är ett antal samlade lägenheter där
en person i hushållet är 70 år eller äldre. Boendet har
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation. Det finns en aktivitetssamordnare som kan
stödja de boende under vissa tider. I de av Kommunfullmäktige fastställda regler för trygghetsbostäder i Borås
Stad framgår att personer över 90 år har företräde i kön till
trygghetsbostad.

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-16, § 571
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen beslutar på
förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Förenklad biståndshandläggningen till vård- och omsorgsboende för personer 90 år eller äldre upphör att gälla från
och med den 1 februari 2014.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Cecilia Andersson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons avslagsyrkande.
Mot beslutet reserverar sig även Krister Maconi (-).

Stadsdelsnämnden Öster får uppdraget att revidera
nuvarande rutiner för handläggning men också utreda
om det finns behov av rutiner för utförandet.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för uppföljning av
den äldres inflytande över hemtjänstinsatsen.
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Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Falco Güldenpfennig (KD), SvenErik Håkansson (C) och Kerstin Hermansson (C) yrkar
bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, dvs. respektive
kommun, att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet.
Resultatet för 2012 redovisas till +912 000 kronor jämfört
med +1 882 000 kronor för 2011. Det egna kapitalet
uppgår vid årets utgång till 7 626 000 kronor jämfört med
6 714 000 kronor vid årets ingång. Total balansomslutning uppgår till 55 561 000 kronor.

Jäv

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”.

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (FP), Ida
Legnemark (V) och Krister Maconi (-) i handläggning och
beslut i detta ärende.

Omröstning, se voteringslista nr 1.

För UIf Olsson (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Elli Blickfors (MP)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Hamid Fard (FP)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Olle Hermansson (Vägv)
För Krister Maconi (-) tjänstgör Pontuz Fritzson (-)

Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 35, ordförandens utslagsröst avgör:
Förenklad biståndshandläggning till vård- och omsorgsboende för personer 90 år eller äldre upphör att
gälla från och med den 1 februari 2014.
Mot beslutet reserverar sig Bertil Myhrberg (M), AnneMarie Ekström (FP), Hamid Fard (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M),
Hans Gustavsson (KD), Cecilia Andersson (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund (M),
Lars Andersson (M), Ingela Hallgren (KD), Kerstin Hermansson (C), Gunnel Romild (FP), Ingegerd Nyborg (M),
Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Falco
Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Alexis
Mouschopanis (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M),
Alfio Franco (M), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M),
Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Pirita
Isegran (M) och Jan Andersson (M).

§ 12 2013/KS0251 107
Årsredovisning 2012 för Sjuhärads kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 8,
sid B 37)
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2012.
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Kommunstyrelsens beslut 2013-12-16, § 582
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.
Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V), Krister Maconi (-), Morgan
Hjalmarsson (FP) och Lena Palmén (S) i handläggning
och beslut i detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Ulla-Britt Gustavsson (S).
För Annette Carlson (M) tjänstgör Annette Nordström (M).
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Gunbritt Johansson (V).
För Krister Maconi (-) saknas ersättare.
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Bengt Wahlgren (FP).
För Lena Palmén (S) tjänstgör Emina Beganovic (S).
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen
för Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
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§ 13 2013/KS0670 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen
L L Frimans Donation, avseende 2012
års förvaltning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 9,
sid B 58)
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2012 års verksamhet. Resultaträkningen visar
ett överskott på 216 317 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2012 tillgångar uppgående till ett bokfört värde
av 6 625 501 kronor. Enligt stiftelsens stadgar ankommer
det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att
förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och
som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults
församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att
årsredovisningarna har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet
med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet, förutom att årsredovisningen inte avlämnats inom
stipulerad tid.
Under året har stiftelsen bland annat beviljat bidrag till
Diakonins Vänner, PRO, Hembygdsföreningen samt
Halla fritidsförening.

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-16, § 576
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas
ansvarsfrihet avseende 2012 års förvaltning.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas
ansvarsfrihet avseende 2012 års förvaltning.

§ 14 2012/KS0274 866
Svar på motion av Annette Carlson (M):
Flytta Obelisken (tandpetaren)!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 10,
sid B 64)
Nancy Kindblad (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Obelisken i Borås, som beställdes
från Kolmården 1821 som ett minne av Konung Karl XIV
Johans besök i Borås, flyttas från nuvarande placering på
Yxhammarsgatan till rondellen i korsningen av Allégatan
och Yxhammarsgatan. Motionärerna menar att Obelisken
skulle göra sig bättre om den placerades i rondellen eftersom den då skulle bli synlig från fyra håll.
Tekniska nämnden och Kulturnämnden har yttrat sej över
motionen. Rondellen i korsningen Yxhammarsgatan och
Allégatan pryds redan idag av en skulptur – Lars Englunds
Stabil. Innan Obelisken kan flyttas måste Kulturnämnden
ta ställning till om man för att bereda plats åt Obelisken
är villig att avlägsna Stabil och utse en ny plats för densamma. Vidare måste också en bedömning göras om det
är möjligt att flytta Obelisken utan att skada konstverket
samt om en placering i rondellen kan utgöra en fara ur
trafiksäkerhetssynpunkt. En sådan bedömning har gjorts
av dåvarande Gatukontoret som ansåg att Obelisken inte
borde flyttas till rondellen i korsningen av Allégatan och
Yxhammarsgatan. Detta med tanke på fundamentets
storlek, samt att Obelisken kunde utgöra en fara ur trafiksäkerhetssynpunkt. Även ur hållfasthetssynpunkt (pga.
sprickbildningar) bedömde expertis att en flytt skulle
kunna skada konstverket.
Kommunstyrelsen anser att en flytt av Obelisken inte
ska genomföras då de kostnader och risker som en flytt
medför inte uppvägar nyttan av att Obelisken syns från
fyra håll.

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-02, § 553
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår på
förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån
för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen anses
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vara besvarad. Kulturnämnden får i uppdrag att renovera
Obelisken och utreda ny, lämplig plats.

Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) och Annette Carlson (M) yrkar
bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.

näridrottsplatsen på Norrby har redan förts på Fritidsoch folkhälsoförvaltningen. Bland annat genom att man
planerar avsätta medel för att byta ut konstgräset under
2014. I samband med detta kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen ta ett helhetsgrepp om platsen och modernisera
den utifrån barnens och ungdomarnas önskemål. I Borås
Stads investeringsbudget för 2014 finns 1 mnkr avsatt som
Fritids- och folkhälsonämnden kan disponera för att bygga
näridrottsplatser i områden där det finns behov.

Kommunstyrelsens beslut 2013-12-02, § 552
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår,
på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Motionen avslås.

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån
för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.

Mot beslutet reserverar sig Bertil Myhrberg (M), AnneMarie Ekström (FP), Hamid Fard (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M),
Hans Gustavsson (KD), Cecilia Andersson (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund (M),
Lars Andersson (M), Ingela Hallgren (KD), Kerstin Hermansson (C), Gunnel Romild (FP), Ingegerd Nyborg (M),
Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Falco
Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Alexis
Mouschopanis (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M),
Alfio Franco (M), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M),
Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Pirita
Isegran (M) och Jan Andersson (M).

§ 15 2013/KS0471 821
Svar på motion av Annette Carlson (M)
och Mats Brandt (C): Det är dags att uppdatera näridrottsplatsen på Norrby!

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Cecilia Andersson (C) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 11,
sid B 69)

Omröstning, se voteringslista nr 2.

Annette Carlson (M) och Mats Brandt (C) har lämnat
en motion där de föreslår att näridrottsplatsen på Norrby
uppdateras till en standard som är jämförbar med stadens
övriga näridrottsplatser. Stadsdelens barn och unga ska
göras delaktiga i planeringen av hur det ska ske.

Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 33, 1
avstår:

Stadsdelsnämnd Väster, Fritids- och folkhälsonämnden,
Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och Centrala
pensionärsrådet har yttrat sej över motionen och ställer
sej positiva till den samma. Diskussioner om att rusta upp
B 10

Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Bertil Myhrberg (M), AnneMarie Ekström (FP), Hamid Fard (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M),
Hans Gustavsson (KD), Cecilia Andersson (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund (M),
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Lars Andersson (M), Ingela Hallgren (KD), Kerstin Hermansson (C), Gunnel Romild (FP), Ingegerd Nyborg (M),
Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Falco
Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Alexis
Mouschopanis (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M),
Alfio Franco (M), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M),
Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Pirita
Isegran (M) och Jan Andersson (M).

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

Ninni Dyberg (S)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 23 januari 2014
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
2014-01-16

”Motion; Broddar till ålderspensionärer!
För ökad trygghet under vinterhalvåret
Våra äldre idag är friskare än tidigare och lever också allt
längre. Den medicinska utvecklingen har möjliggjort för
de äldre att vara betydligt aktivare under sin ålderdom än
vad som tidigare var möjligt. Den utvecklingen är mycket
positiv!
Vad som däremot inte är lika positivt är att många äldre
upplever otrygghet när de är ute och rör sig under den
kallare delen av året. Vissa stannar till och med hemma av
den anledningen att de är rädda för att ramla när de t ex
skall gå och handla. Det får negativa konsekvenser för den
individuella friheten, och för möjligheten till en aktiv och
trivsam ålderdom. Den fysiska aktivitet som det innebär
att komma ut på en promenad kan i många fall vara avgörande för den äldres fysiska hälsa. Dessutom är det för den
sociala samvarons skull viktigt att våga gå ut på stan, stöta
på någon bekant och hålla sig ajour med vad som händer
och sker.
Fallolyckorna står för en stor andel av skador som föranleder äldre att hamna inom sjukvården eller den kommunala
omsorgen. Det är till och med så att fallolyckor är den
vanligaste dödsorsaken för personer 65 år och äldre. Cirka
en tredjedel av de äldre över 65 år som bor hemma råkar
årligen ut för en fallolycka, med ibland mycket tragiska
konsekvenser.
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Jag vill bidra till att öka rörligheten bland de äldre, där
deras trygghet att gå ut och få motion och social samvaro
under vinterhalvåret förbättras, och föreslår därför att
Borås Stad till sina invånare plus 65 år delar ut broddar
utan kostnad.
Fria broddar skulle inte bara ge ovan nämnda positiva
effekter på äldres hälsa och välbefinnande, utan också positiva samhällsekonomiska konsekvenser. I en rapport från
Statens folkhälsoinstitut (2009) har det konstaterats att de
direkta – såväl som de livskvalitetförsämrande kostnaderna
är betydande vid äldres fallolyckor. Broddar skulle vara en
åtgärd för att minska dessa kostnader, och är troligen en
kostnadseffektiv åtgärd, sett ur ett större perspektiv. Det
är inte orimligt att tro att broddar skulle vara en samhällsekonomiskt lönsam affär!
Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige
beslutar att:
Uppdra åt Stadsdelsnämnd Öster, i samverkan med
Väster och Norr, att erbjuda alla kommuninvånare med
åldern 65 plus gratis broddar.
Patric Cerny (FP)”
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
2014-01-16

”Motion; Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunfullmäktige i Borås har vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att öka kunskapen och kompetensen
kring HBTQ-frågor. 2005 fattades beslut att all personal
ska genomgå utbildning i HBTfrågor och förtroendevalda
rekommenderades att delta i sådan utbildning. Därefter
har ytterligare beslut tagits i Kommunfullmäktige för att
öka kunskapen kring HBTQ-frågor. I april 2011 beslutades att skolelever ska garanteras utbildning och i september 2013 beslutades att HBTQ-kompetensen ska ökas
inom föreningslivet.
Tyvärr finns det fortfarande diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är därför viktigt
att kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor
finns inom kommunal verksamhet. För det finns två skäl.
Dels för att personer som arbetar inom kommunen och
som hör till gruppen HBTQ-personer ska kunna känna
sig välkomna och våga vara den hen är och inte behöva
låtsas vara någon annan. Dels för att anställda som möter
medborgarna i kommunen ska kunna ha ett korrekt
bemötande. Särskilt viktigt är detta inom skolan och skolundervisningen liksom inom vård- och omsorg. Men alla
anställda bör ta del av utbildning i HBTQ.
Det har gått ett antal år sedan det första beslutet togs om
utbildning av all personal. Det är viktigt att de beslut som
fattats följs upp.
Det är också viktigt att de beslut som fattats kring
HBTQ-frågor också finns dokumenterat på ett enhetligt
sätt, till exempel i en policy. Till policyn ska också kopplas
en handlingsplan med uppföljning.
Vi föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att
Borås Stad tar fram en HBTQ-policy i enlighet med motionen intentioner
Anne-Marie Ekström
Folkpartiet Liberalerna
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna”

B 13

Kommunfullmäktiges protokoll | 16 Januari 2014

Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor
2014-01-16

”Interpellation till Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S);
Efterlevs Kommunfullmäktiges beslut?
Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande
organ, och dess beslut skall ligga till grund för den verksamhet som sker ute i nämnder och styrelser. Över detta
har Kommunstyrelsen en uppsiktsplikt som är reglerad i
kommunallagen, kap 6. Där regleras att det särskilt åligger
Kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. Det
är av principiell betydelse att fullmäktiges beslut faktiskt
genomförs och efterlevs i den kommunala förvaltningen,
och för det har Kommunstyrelsen ett särskilt ansvar.
När jag läser dagens BT (2014-01-15, ”Nytt besked till
93-åring: Får stanna på Fagersro”) blir jag mycket bekymrad, och förvånad. Där står nämligen att ”Förvaltningen
jobbar sedan en tid tillbaka utifrån det kommande beslutet”. Vad som avses är det system med förenklad handläggning där människor med ålder 90 år eller äldre med ångest
eller oro har rätt till särskilt boende. Nu skall det enligt
ett beslut i Kommunstyrelsen avskaffas av Kommunfullmäktige,. Problemet är att fullmäktige först den 16 januari
2014 ska fatta det beslutet. Men ändå arbetar man, enligt
artikeln, utifrån det rödgröna förslaget.
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Det som bekymrar mig är hur våra nämnder och styrelser
efterföljer och tillämpar de beslut som fullmäktige fattat. I
artikeln ges ett exempel på att alla nämnder inte följer fullmäktiges beslut, och istället arbetar efter eget tyckande.
Anmärkningsvärt, minst sagt! Om våra beslut i Kommunfullmäktige inte efterlevs i våra nämnder och styrelser är
det ytterst allvarligt.
Exemplet ovan föranleder mig att ställa följande frågor till
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S):
• Hur säkerställer Ulf Olsson att fullmäktiges beslut
efterlevs i nämnder och styrelser?
• Hur ser Ulf Olsson på Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, mot bakgrund av ovan?
• Finns det fler beslut från Kommunfullmäktige som inte
efterlevs av nämnder eller styrelser inom Borås Stad?
Om denna fråga besvaras med ja, vilka åtgärder kommer Ulf Olsson vidta?
• Vad avser Ulf Olsson göra för att i framtiden försäkra
sig om att fullmäktiges beslut efterlevs?
Annette Carlson (M)”
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Voteringar
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Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 januari 2014 klockan 20:45:00.
12 Förenklad biståndshandläggning till vård- och omsorgsboende för 90 år eller äldre (Nr 7)

Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ersättare

Ja

Nej

Frånv

X

BertilMyhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Anita Spjuth

X
X
X

Cecilia Andersson

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

KerstinHermansson

(C)

2:a

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Björn Bergquist

(M)

3:e

X

Staffan Falk

Peter Lund

X

X
X

Ingela Hallgren

X
X

GunnelRomild

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(-)

3:e

X

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

Petter Löberg

(S)

1:a

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X
Marie Sandberg

X
X

Berndt Holmén

X

X

Sven-ErikHåkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X
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Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Seija Noppa

(M)

2:a

Ersättare

Ja

Nej

Frånv

Kvitt

X

Marie Fridén

(M)

1:a

Malin Wickberg

(M)

3:e

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Micael Svensson

(S)

1:a

Monica Johansson

(C)

3:e

X
Alfio Franco

X
X

Leif Grahn

X
X

Eva Axell

X
X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Johan Medelius

(M)

3:e

Mattias Karlsson

X
X

Kjell Hjalmarsson

X

Marie-Louise Hall

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

Pontus Fritzson

(-)

2:a

X

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Avst

35

35

0

3

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 januari 2014 klockan 21:27:17.
16 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Mats Brandt (C); Det är dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby! (Nr 11)

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X
X

Eike Jünke

(M)

2:a

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X
X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

3:e

Sabina Kitti Ölander

(V)

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

Hans Gustavsson

(KD)

Anita Spjuth

X
X

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Cecilia Andersson

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

Staffan Falk

X

X
Peter Lund

X
X

Ingela Hallgren

X
X

GunnelRomild

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Björn Bergquist

(M)

3:e

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X
X
Marie Sandberg

X

Berndt Holmén

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

Petter Löberg

(S)

1:a

Raija Leppänen

(S)

1:a

X
X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a
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Frånv

X

Morgan Hjalmarsson

Leif Johansson

Avst

X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

Ersättare

Ja

Nej

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Alfio Franco

X
X
X
Leif Grahn

X
X

Micael Svensson

(S)

1:a

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

(M)

3:e

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Eva Axell

X

X
Mattias Karlsson

X
X

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kjell Hjalmarsson

X

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Johan Medelius

(M)

3:e

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

Marie-Louise Hall

X

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Kvitt

X

Monica Johansson

Urban Svenkvist

Frånv

X

Seija Noppa

Isabella Demserius

Avst

35

33

1

4

0
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