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Tid och plats

18.00–20.36 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 91–108

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP), Lena Palmén (S),
Lennart Andreasson (V), Sabina Kitti Ölander (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), NilsÅke Björklund (M), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP), Kjell
Classon (S), Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S), Ida Legnemark (V), Sara DegermanCarlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M),
Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (-), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C),
Alexis Mouschopanis (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Malin Wickberg (M),
Thomas Wingren (MP), Anja Liikaluoma (S), Ninni Dyberg (S), Olle Engström (M),
Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Rose-Marie Liljenby
Andersson (S), Samir Muratovic (S), Sofia Bohlin (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Jan Andersson (M), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent
Hedberg (S) och Robert Hansson (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Per-Olof Höög (S)
- Marie Sandberg (S)
För Ulf Olsson (S)
- Ulla-Britt Gustavsson (S)
För Mehmet Kaplan (V)
- Anita Spjuth (V)
För Björn Bergquist (M)
- Annette Nordström (M)
För Hanna Werner (MP)
- Staffan Falk (MP)
För Petter Löberg (S)
- Berndt Holmén (S)
För Raija Leppänen (S)
- Eva Axell (S)
För Malin Carlsson (S)
- Camilla Larsson (S)
För Micael Svensson (S)
- Tomas Gustafson (S)
För Monica Johansson (C)
- Cecilia Andersson (C)
För Heiti Ernits (MP)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
För Gun-Britt Persson (S)
- Emina Beganovic (S)
För Anethe Tolfsson (S)
- Cecilia Kochan (S)
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.
Närvarande ersättare

Alfio Franco (M), Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Lars-Gunnar Comén (M), Nancy Kindblad (M), Saveta Olsén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Alexander
Andersson (C), Gunnel Romild (FP), Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Åke
Ekvad (KD), Tord Andersson (S), Maria Oscarson (S), Peter Lund (V), Gunbritt Johansson (V) och Olle Hermansson (Vägv).
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Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.03 och intar sin plats inför behandlingen av § 94.
Anna Grahn (Vägv) anländer till sammanträdet kl 18.10.
Monica Johansson (C) anländer till sammanträdet kl 18.15 och intar sin plats inför behandlingen av § 96.
Monika Hermansson Friedman (M) anländer till sammanträdet kl 18.58.
Lars Andersson (M) lämnar sammanträdet kl 19.15. Han ersätts av Alfio Franco (M)
inför behandlingen av § 98.
Olle Hermansson (Vägv) lämnar sammanträdet kl 19.45.
Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 91
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Ninni Dyberg (S) och
Ingegerd Nyborg (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i
Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås,
tisdagen den 27 augusti 2013 kl 16.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för
utgivaren, var och en som framträder i programmet själv
skall svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som
han/hon begår”.

2013-06-28 Motion av Kerstin Hermansson (C) och
Cecilia Andersson (C): Ökad trygghet och
kvalitet inom äldreomsorgen!
Dnr 2013/KS0492 730
2013-08-21 Motion av Ida Legnemark (V): Whistelblower-funktion i Borås Stad.
Dnr 2013/KS0539 119
2013-08-21 Motion av Patric Cerny (FP): Inrätta en
fristående äldreombudsman!
Dnr 2013/KS0540 739
2013-08-21 Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M): Att bygga broar.
Dnr 2013/KS0541 614
2013-08-21 Motion av Hans Gustavsson (KD): Släpp
parkeringen fri - det är sommar!
Dnr 2013/KS0542 514

§ 92
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2013-06-26 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Genuspedagoger till Borås Stads förskolor.
Dnr 2013/KS0487 712
2013-06-26 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Rätt antal timmar i förskolan!
Dnr 2013/KS0488 710
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2013-08-21 Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad.
Dnr 2013/KS0543 514
2013-08-21 Motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M): Elektronisk röstning.
Dnr 2013/KS0544 110
2013-08-21 Motion av Thomas Wingren (MP): Mer
solkraft till Borås.
Dnr 2013/KS0545 370
2013-08-21 Motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas
Wingren (MP): Etablera en textilvandringsled med miljö- och industriema.
Dnr 2013/KS0546 269
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§ 93
Inkomna interpellationer och
enkla frågor

Peter Wiberg (V), Majorsgatan 6B, 504 31 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.

Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.

Jonas Jörgensen (V), Söderdalsgatan 15, 504 50
Borås väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden t.o.m.
den 31 december 2014.

Kommunfullmäktige beslutar:

Malin Ahlberg (S), Öndered 3, 518 91 Sjömarken
väljs till ersättare i styrelsen för AB Sandhultsbostäder t.o.m. 2014 års verksamhet.

Den enkla frågan får ställas.

§ 94 2013/KS0071 102, 2013/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval

Kjell Classon (S), Tvärhandsgatan 9, 507 42 Borås
väljs till ledamot i Viskans vattenvård t.o.m. den 31
december 2014.

Kommunfullmäktige beslutar:

Rune Ericson (S), Nygatan 3, 503 36 Borås entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i Andra
revisionsgruppen, förtroendevald revisor i Revisorskollegiet, lekmannarevisor i Borås Lokaltrafik AB,
lekmannarevisorersättare i AB Bostäder i Borås samt
revisorsuppleant i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Åsa Ankarling Civelek (MP), Källhagsgatan 47,
507 60 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.

Nils-Gunnar Blanc (FP), Högvallagatan 18, 504 58
Borås väljs till ledamot i Borås Orkesterförening
t.o.m. den 31 december 2014.

Anna Christensen (M), Damastgatan 86, 507 34
Brämhult entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i Kommunstyrelsen, ersättare i Borås Stadshus AB
samt som ordförande och ledamot i Stadsdelsnämnden Öster.

Maj Steen (M), Fjärde Villagatan 41, 504 53 Borås
entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i
Arvodesdelegationen.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 63,
separat bilaga)

Urban Svenkvist (M), Lorensbergsgatan 2, 504 30
Borås väljs till ersättare i Kommunstyrelsen samt
ersättare i Borås Stadshus AB t.o.m. den 31 oktober
2014.
Ulf Sjösten (M), Skogslindsgatan 21, 507 32 Brämhult väljs till ordförande och ledamot i Stadsdelsnämnden Öster t.o.m. den 31 december 2014.

§ 95 2013/KS0547 530
Svar på enkel fråga av Annette Carlson
(M) till Tom Andersson (MP) om kollektivtrafik för Äsperedsborna
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på
rubricerad enkel fråga.

Johan Bäck (M), Vildrosvägen 2, 518 42 Sjömarken
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Stadsdelsnämnden Öster.
Björn-Ola Kronander (M), Boanäs Fiskartorpet,
516 94 Dannike väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Öster t.o.m. den 31 december 2014.

§ 96 2012/KS0217 270
Bostadsbyggnadsprogram Borås Stad
2013-2016

Mattias Danielsson (C), Majorsgatan 14, 504 31
Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Utbildningsnämnden.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 64,
sid B 369)

Anna-Lena Svensson (C), Bua, 515 93 Seglora väljs
till ledamot i Utbildningsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.

Bostadsbyggnadsprogrammet ska varje mandatperiod
antas av Kommunfullmäktige. Årligen revideras tillhörande handlingsplan av Kommunstyrelsen. Ett förslag
till handlingsplan för åren 2013‑2017 är upprättat och
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antaget. Genom Bostadsbyggnadsprogrammet tar kommunen ett delansvar för bostadsförsörjningen.
Inför revideringen av Bostadsbyggnadsprogrammet har
kommunala nämnder och bolag getts möjlighet att yttra
sig över programmets innehåll och användbarhet.
De ändringar som har gjorts är förtydliganden och
framför allt en tydligare koppling till Borås 2025.

Styrelsen för AB Bostäder i Borås har den 27 maj enhälligt beslutat att sälja fastigheterna. I samband med detta
har styrelsen noterat att försäljningen tillkommit.
Kommunstyrelsen delar Lokalförsörjningsnämndens
bedömning att det är lämpligt att kommunen förvärvar
fastigheterna.
Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 313

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 321

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

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

Kommunen förvärvar fastigheterna Klubbsvampen
1 och 2 för en köpeskilling på 7 000 000 kronor (Sju
miljoner) enligt upprättat förslag på köpekontrakt.

Anta Bostadsbyggnadsprogram Borås Stad 2013-2016.

Kommunen förvärvar fastigheten Kassafonden 7 för en
köpeskilling på 5 000 000 kronor (Fem miljoner) enligt
upprättat förslag på köpekontrakt.

Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C) yrkar att ett tillägg görs, se
bilaga.
Tom Andersson (MP), Krister Maconi (-) och Lena
Palmén (S) yrkar bifall till Kerstin Hermanssons (C)
tilläggsyrkande.

Kommunen förvärvar fastigheten Runstenen 8 för en
köpeskilling på 6 000 000 kronor (Sex miljoner) enligt
upprättat förslag på köpekontrakt.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP).

Lena Palmén (S) yrkar dessutom bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till
Kommunstyrelsens förslag och dels till Morgan Hjalmarssons (FP) avslagsyrkande och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering
begärs.

Anta Bostadsbyggnadsprogram Borås Stad 20132016.
Programmet kompletteras i enlighet med Kerstin
Hermanssons (C) tilläggsyrkande.

§ 97 2013/KS0285 252
Förvärv av fastigheterna Klubbsvampen
1 och 2 (Barnhemsgatan, Sjöbo), Runstenen 8 (Södervärnsgatan, Trandared) och
Kassafonden 7 (Krassegången 1, Trandared)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 65,
sid B 377)
Lokalförsörjningsnämnden har lagt fram ett förslag
om att kommunen skall köpa ovan angivna fastigheter
av AB Bostäder i Borås för tillsammans 18 miljoner
kronor.

B 112

Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun
fullmäktige beslutat enligt Morgan Hjalmarssons (FP)
avslagsyrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 61 röster mot 7, 1
avstår:
Kommunen förvärvar fastigheterna Klubbsvampen
1 och 2 för en köpeskilling på 7 000 000 kronor (Sju
miljoner) enligt upprättat förslag på köpekontrakt.
Kommunen förvärvar fastigheten Kassafonden 7 för
en köpeskilling på 5 000 000 kronor (Fem miljoner)
enligt upprättat förslag på köpekontrakt.
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Kommunen förvärvar fastigheten Runstenen 8 för
en köpeskilling på 6 000 000 kronor (Sex miljoner)
enligt upprättat förslag på köpekontrakt.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 306

Beslut om tilläggsinvesteringar görs i samband med
budgeten för 2014.

Borås Energi och Miljö AB:s beslut att bilda ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB, i enlighet med upprättat förslag, godkänns.

§ 98 2013/KS0371 107
Bildande av Boras Waste Recovery AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 66,
sid B 394)
Borås Energi och Miljö AB har den 2 april 2013 beslutat
att bilda ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB,
under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner förslaget. Borås Energi och Miljö AB har tagit fram
ett underlag inför bolagsbildandet. Av bilagt underlag
framgår bakgrund och syfte till bolagsbildningen samt
förslag på bolagsordning, ägardirektiv, styrelsens arbetsordning samt VD-instruktion.
Borås Energi och Miljö AB har ända sedan 2007 tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och
Högskolan i Borås bedrivit ett arbete som syftat till att
överföra den kunskap och kompetens som finns inom
avfallsområdet. 2010 bildades ”Waste Recovery – Aktörssamverkan i Borås” mellan dessa parter. Projekten
har hittills bedrivits med ”lån” av resurser från respektive organisation och med finansiering från exempelvis
SIDA och ICLD.
För att med kraft kunna driva arbetet vidare är parterna
överens om att det behövs en fast och tydlig organisation. Då såväl Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som
Högskolan i Borås är formellt förhindrade att ingå i ett
gemensamt bolag kring detta föreslår Borås Energi och
Miljö AB att de själva bildar ett helägt dotterbolag under namnet Boras Waste Recovery AB. Det nya bolaget
tecknar sedan samarbetsavtal med Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut och Högskolan i Borås som genom
detta blir strategiska partners och bidrar till den operativa verksamheten.
Kommunstyrelsen är positiv till att Borås Energi och
Miljö AB skapar dotterbolaget Boras Waste Recovery
AB. Främsta syftet är att verksamheten i det nya bolaget
gynnar en utveckling av kompetensen och egna idéer i
Borås Energi och Miljö AB:s ordinarie verksamhet.

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

Bolagsordning och ägardirektiv, i enlighet med av
Kommunstyrelsen upprättade förslag för Boras Waste
Recovery AB, fastställs.

Kommunfullmäktige

Olle Engström (M) och Staffan Falk (MP) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Energi och Miljö AB:s beslut att bilda ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB, i enlighet med
upprättat förslag, godkänns.
Bolagsordning och ägardirektiv, i enlighet med av
Kommunstyrelsen upprättade förslag för Boras Waste
Recovery AB, fastställs.

§ 99 2012/KS0642 009
Revidering av Borås Stads kvalitetspolicy
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 67,
sid B 416)
I enlighet med Kommunfullmäktiges plan för revidering av styrdokument ska Borås Stads Kvalitetspolicy
revideras senast 2013. I förslag till revideringen så har
innehållet till vissa delar ändrats för att bättre stödja
visionen Borås 2025 och de principer, metoder och
arbetssätt som tas fram för det systematiska arbetet med
ständiga förbättringar.
Förslaget har remitterats till alla nämnder och bolag.
Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 292
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nytt förslag till Kvalitetspolicy för Borås Stad antas, att
gälla till 2016.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Nytt förslag till Kvalitetspolicy för Borås Stad antas,
att gälla till 2016.

uppdrag göra en plan för hur en överenskommelse mellan kommunen och de idéburna organisationerna ska
tas fram. I enlighet med den nationella Överenskommelsen.
Lena Palmén (S) yrkar avslag på Anne-Marie Ekströms
(FP) tilläggsyrkande.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Anne-Marie Ekströms (FP) tilläggsyrkande.

§ 100 2012/KS0283 759
Program mot hemlöshet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 68,
sid B 420)
Kommunstyrelsen har haft uppdraget att revidera Plan
mot hemlöshet från 2010. Planen kallas framdeles ”program” enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument.
Förslaget till revidering har remitterats till stadsdelsnämnderna, de kommunala bostadsbolagen, Lokalförsörjningsnämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt
fyra intresseföreningar.
Med anledning av synpunkterna som kom fram i
remissrundan beslutade Kommunstyrelsen den 9
oktober 2012 att endast anta den handlingsplan som
fanns bilagd till det föreslagna programmet. Uppdragen i handlingsplanen klargör flera av de otydligheter
i ansvarsfördelningen inom vår egen organisation som
påpekats i remissyttranden.

Kommunfullmäktige beslutar:
Program mot hemlöshet antas.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall
respektive avslag på Anne-Marie Ekströms (FP) til�läggsyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill avslå Anne-Marie Ekströms (FP) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej
har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Anne-Marie
Ekströms (FP) tilläggsyrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 33:
Anne-Marie Ekströms (FP) tilläggsyrkande avslås.

I det nu föreslagna programmet är det mera tydligt hur
kommunen ska utveckla sitt arbete för att förhindra att
hemlöshet uppstår. Sociala omsorgsnämnden ansvarar
för att driva arbetet att utveckla insatser mot hemlöshet
som beskrivs i programmet. Sociala omsorgsnämnden
väcker frågan om resurser i sitt förslag till årsbudget.

§ 101 2010/KS0263 214
Detaljplan för del av Dammsvedjan,
Gässlösa 5:1 (Svedjegatan)

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 300

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 69,
sid B 430)

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Program mot hemlöshet antas.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V), Anne-Marie
Ekström (FP), Lena Palmén (S) och Kerstin Koivisto
(Vägv) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anne-Marie Ekström (FP) yrkar dessutom att Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får i
B 114

Samhällsbyggnadsnämnden har 2013-05-16 beslutat
att godkänna detaljplanen och sända den till Kommunstyrelsen för beredning inför antagande i Kommunfullmäktige.
Syftet med planen är att göra plats för ny förskola och
LSS-boende inom Dammsvedjan.
En ny väg genom planområdet ger tillfart till förskolan
och vårdboendet och knyter samman centrum med
Gässlösa Center, ett blivande sport- och rekreationsområde. Vägen ger också möjlighet till bostäder i naturnära
läge.
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Handlingarna har skickats ut på en andra granskning
eftersom vägen, markerad som HUVUDGATA, rätats
ut på en sträcka på ca 80 meter mellan Kv Betslet och
föreslaget kvarter öster om vägen.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 311

Planområdesgränsen minskas i söder till att gå norr om
Skjutbanegatan eftersom en gång- och cykelväg har
byggts. Användningen på området öster om nya vägen
har gjorts mer flexibel.

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 3 248 000 kronor för upprustning av friluftsanläggningen Kypegården.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-03, § 286

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar:

Detaljplan för del Dammsvedjan, Gässlösa 5:1 (Svedjegatan) antas.

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

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 3 248 000 kronor för upprustning av
friluftsanläggningen Kypegården.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

§ 103 2012/KS0373 403
Miljörapport 2012

Detaljplan för del Dammsvedjan, Gässlösa 5:1
(Svedjegatan) antas.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 71,
sid B 462)

§ 102 2012/KS0503 287
Upprustning av friluftsanläggningen
Kypegården
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 70,
sid B 451)
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag
på 3 248 000 kronor för upprustning av friluftsanläggningen Kypegården. I investeringsbudget 2013 finns 2
500 000 kronor tillgängligt för projektet. Bakgrunden
till upprustningen är en av Kommunfullmäktige antagen motion om att utveckla verksamheten vid Kype
gården genom att tillföra fler ytor för relax m.m.
Kommunstyrelsen ser positivt på upprustningen på en
av våra populära och välbesökta friluftsanläggningar.
Merutgiften kan motiveras och Kommunstyrelsen
bedömer det därför inte som nödvändigt att gå till
Kommunfullmäktige med ärendet utan finansierar
den överskjutande investeringsutgiften ur Kommun
styrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål
2013-2016. I Miljörapport 2012 redogörs för miljöarbetet i kommunen, med fokus på miljömålsarbetet.
Till grund för rapporten ligger miljöredovisningar från
kommunens egna förvaltningar och bolag samt en sammanställning av miljötillståndet i Borås.
Liksom tidigare år visar rapporten på betydelsen av
lokalt agerande för att kunna påverka globalt. Exploatering av mark, trafik och konsumtion är exempel på lokal
miljöpåverkan som också har en tydlig koppling till
social och ekonomisk hållbarhet. Inom dessa områden
behöver arbetet intensifieras.
Rapporten översänds till Kommunfullmäktige för
information.
Kommunstyrelsens beslut 2013-06-03, § 283
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige

för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporten läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 299

§ 104 2013/KS0432 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS t o m 31 mars
2013

Rapporterna läggs till handlingarna.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 72,
sid B 508)
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.
Från och med den 1 januari 2010 förs ansvaret för
tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till
Socialstyrelsen, den skall samordnas med tillsynen av
hälso- och sjukvården. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Till Socialstyrelsen och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden/Stadsdelsnämnden rapportera alla gynnande
beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut
enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten
för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt
skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar.
Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare
verkställs, ska nämnden anmäla detta till Socialstyrelsen
och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden/
Stadsdelsnämnden 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
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Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.

§ 105 2011/KS0497 531
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Annacarin Martinsson (M), Johan Medelius (M), Gunilla Hellén Dalevik (FP),
Monica Johansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Ladda för framtiden - elbilar i Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 73,
sid B 513)
Annette Carlson (M), Annacarin Martinsson (M),
Johan Medelius (M), Gunilla Hellén Dalevik (FP),
Monica Johansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD)
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni
2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att bolag och förvaltningar får i
uppdrag att inventera vilka fordon i respektive verksamhet som skulle kunna drivas med el, att Servicekontoret
får i uppdrag att upphandla eldrivna fordon i enlighet
med efterfrågan, samt att Borås Parkerings AB och
Borås Elnät AB får i uppdrag att utforma infrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen. Sedan många
år har Borås satsat på biogas. Motionärerna föreslår nu
att Borås breddar sitt miljötänkande och satsar även på
elbilar.
Motionen har varit remitterad till Miljönämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Borås
Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB och Borås kommuns Parkerings AB.
Kommunstyrelsen delar den uppfattning som flera av
motionärerna ger uttryck för, att motionen är i linje med
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Borås Stads ambitioner på miljöområdet. I de miljömål
som föreslås för 2013-2016 finns exempelvis två etappmål som direkt har koppling till motionen; att minst 80
% av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria eller
sker med miljöfordon samt att det finns laddstationer.
Kommunstyrelsen bedömer också att med de miljöambitioner Borås Stad har behöver det framöver satsas på
både biogas och eldrift.

Morgan Hjalmarsson (FP) och Marie Fridén (M) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti
2011 inlämnat rubricerad motion.

Kommunstyrelsen delar den uppfattning som Borås Elnät AB och Borås kommuns Parkerings AB framför, att
de inte kan ges uppdraget att utforma laddinfrastrukturen för en elbilssatsning i kommunen. Däremot är det
viktigt att de inom de affärsmässiga och regelmässiga
gränser de verkar arbetar för en elbilssatsning i kommunen. Kommunstyrelsen anser istället att Stadskansliets
samhällsplaneringsavdelning i samarbete med tekniska
nämnden och parkeringsbolaget skall ta fram en strategi
för laddinfrastrukturen.

Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och Folkhälsonämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Utbildningsnämnden,
Parkeringsbolaget och samtliga stadsdelsnämnder.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 309
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionens första och andra att-sats bifalles. I övrigt
anses motionen besvarad.

Kommunfullmäktige

Johan Medelius (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Bolag och förvaltningar får i uppdrag att inventera vilka fordon i respektive verksamhet som skulle
kunna drivas med el
Serviceförvaltningen får i uppdrag att upphandla
eldrivna fordon i enlighet med efterfrågan
I övrigt anses motionen besvarad.

§ 106 2011/KS0583 514
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson
(FP) och Marie Fridén (M); Avskaffa parkeringsnormen!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 74,
sid B 520)

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
utreda förutsättningarna för att avskaffa parkeringsnormen samt att omgående tillåta undantag från gällande
parkeringsnorm när det handlar om studentlägenheter.

Kommunstyrelsen anser att motionen på goda grunder
ifrågasätter riktigheten av ”att det från centralt håll
dikteras hur många parkeringsplatser en byggnation
kräver”. Motionen exemplifierar resonemanget med
byggandet av studentbostäder, som kan innebära att
det byggs fler parkeringsplatser än vad som efterfrågas.
I motionen hävdas att det bör vara byggherren som vid
byggnationen själv bedömer behovet av parkeringsplatser. Även här exemplifieras i motionen fallet där en
affärsidkare bättre än kommunen kan bedöma behovet
Parkeringsnormen är inte oproblematisk. Den ökar
byggkostnaderna och uppmuntrar bilism på bekostnad
av gång, cykling och kollektivtrafikresande. Den stimulerar utglesning av bebyggelsen, ökar boendekostnaden,
och skapar ojämlika sociala förhållanden. En bidragande orsak är att miniminivåer på parkering uppmuntrar
folk att välja bilen framför andra färdmedel. Detta leder
till ökad efterfrågan på parkering! På så sätt gör parkeringsnormer att samhället hela tiden tar små steg mot
ett ökat bilberoende och utglesning.
I ärendet ”Åtgärdsplan för hållbar mobilitet i Borås
QUEST”, som behandlas vid dagens sammanträde sägs
följande: ”För att kunna arbeta effektivt med parkering i
syfte att skapa en hållbar trafik i Borås är det avgörande
att det finns en strategi för hur detta arbete ska bedrivas. En väl utformad och förankrad parkeringsstrategi
är ett kraftfullt verktyg för att styra trafikflöden och
skapa en attraktiv, tillgänglig stad. En parkeringsstrategi
kan kopplas till, eller utformas som en del av, den nya
trafikstrategin. Borås Stad kommer att överväga att ta
fram en parkeringsstrategi och parkeringstal som ligger i
linjer med den.
Styrdokument om parkeringsstrategi ska ligga på Kommunstyrelsen. Framtagande av parkeringsnorm och
parkeringstal för bil och cykel, vid bostäder och verksamheter ska ligga på Kommunstyrelsen. Efterföljande
utredningar och genomförande ska ligga på Tekniska
nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden eller parkeringsB 117
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bolaget. Ett nära samarbete mellan Kommunstyrelsen,
kommunens nämnder och bolag är en förutsättning
för ett lyckat genomförande och en god efterlevnad av
styrdokument för parkering. Arbetet med styrdokument
kring parkering ska samordnas med Trafikstrategin och
kommunens Vision 2025.”

Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet tillstyrker
motionen. Stadsdelsnämnden Öster och Fritids- och
folkhälsonämnden avstyrker motionen. Kulturnämnden
avstår från att yttra sig.

Och Kommunstyrelsen föreslås i det ärendet besluta att
de redovisade åtgärdsförslagen ska utgöra grunden för
det fortsatta arbetet med hållbar mobilitet i Borås.

Fattigdom är ett relativt begrepp och enligt Rädda
Barnen är barnfattigdom andelen barn i familjer som
får försörjningsstöd och/eller har låg inkomststandard.
Detta innebär att inkomsterna är lägre än vad som
behövs för att täcka de nödvändiga kostnaderna.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-17, § 520

Barnfattigdom är ett verkligt problem i Sverige.

Motionen bifalles.

Insatser som görs idag och motverkar barnfattigdom
är exempelvis avgiftsfritt i den obligatoriska skolan, att
familjers försörjningsstöd inte påverkas av inkomster
från ungdomars feriearbeten och kostnadsfria aktiviteter
för barn och ungdomar under deras fritid.

Kommunfullmäktige

För att minska barnfattigdomen inom de områden som
kommunen har möjlighet att påverka bör en lokal handlingsplan upprättas.

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

Marie Fridén (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

En handlingsplan med tydliga mål och konkreta åtgärder mot barnfattigdom bör utformas genom att använda
forskningsresultat i samverkan med relevanta intresseorganisationer.

Utreda förutsättningarna för att avskaffa parkeringsnormen inom Borås Stad.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-03, § 280

Omgående tillåta undantag från gällande parkeringsnorm när det handlar om studentlägenheter.

Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på
förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.

§ 107 2011/KS0870 700
Svar på motion av Lena Palmén (S);
Barnfattigdomen i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 75,
sid B 522)
Lena Palmén (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen
ska minska i Borås.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden,
Kulturnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden,
Ungdomsrådet, Funktionshinderrådet och Pensionärsrådet. Stadsdelsnämnderna Norr och Väster, Sociala
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Ungdomsrådet,
B 118

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån
för ett yrkande att motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Annette Carlson (M) och Krister Maconi (-) yrkar bifall
till reservationen i Kommunstyrelsen.
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 Kommun
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fullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”.
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 34:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i
Borås.

Kommunstyrelsen är positiv till möjligheten att få in
fler vuxna i förskolor och skolor, men menar att varje
förvaltning ska avgöra hur de behov som finns i verksamheterna bäst tillgodoses.
Arbetslivsförvaltningens aktivitetsgrupp kan vara en
resurs att använda och Stadsdelsförvaltningarna har
möjlighet att samverka med Arbetslivsförvaltningen i
frågan.
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 241

§ 108 2012/KS0765 609
Svar på motion av Ulla-Britt Åsén
(SD);Införa ”klassmorfarsystem” i skolorna i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 76,
sid B 537)
Ulla-Britt Åsén (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 december 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
”Klassmorfarsystem” införs på prov i Bodaskolan och
Daltorpskolan samt i två utvalda förskolor snarast, då
övriga akuta åtgärder saknas för mobbning och skadegörelse.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsförvaltningen.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2007-09-10
behandlat en motion av Christoffer Hedelin (SD) om
införande av klassmorfarsystem.
I motionssvaret angavs att ”flertalet av förvaltningarna
har svarat att de är positiva till det arbete en klassmorfar utför, att man gärna vill skapa vuxna förebilder
som såväl gynnar jämställdhet som mångfald. Men att
bygga upp ett generellt klassmorfarssystem innebär en
ekonomisk belastning vilket man inte anser sig klara.
Varje rektor måste själv ha möjlighet att avgöra när en
klassmorfar fyller funktion i skolarbetet, om det finns
ekonomiskt utrymme och vem som är lämplig person
att anställa. Denna möjlighet finns redan idag”.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige

Ulla-Britt Åsén (SD) yrkar bifall till motionen.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

Vid protokollet
Göran Björklund

Justeras
Bertil Myhrberg (M)
Kommunfullmäktiges förste vice
ordförande/mötesordförande
Anne-Marie Ekström (FP)

Ninni Dyberg (S)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16:27.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 28 augusti 2013.
Bertil Myhrberg (M)
Kommunfullmäktiges förste vice
ordförande/mötesordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 92 Anmälningsärenden
2013-08-22

“Motion; Genuspedagoger till
Borås Stads förskolor
Våra barn behandlas idag olika beroende på vilket kön
de har, dvs socialt konstruerat. Flickor och pojkar skolas
redan i unga år in i traditionella roller. Borås Stad har
medverkat i Program för Hållbar jämställdhet (Håj)
som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
sedan 2010. I delrapporten ”Vad vinner vi på att investera i skolan, och godkända betyg i 9:an?”, framtagen av
Borås Stad, beskrivs hur samhället, skolan och föräldrarna har olika förväntningar på pojkar och flickor. Pojkar förväntas vara mer högljudda, busiga och förväntas
inte kunna sitta still. Flickor förväntas istället vara tysta,
snälla och ordentliga. Pojkar får mer negativ förstärkning, de får fler tillsägelser och får höra sina namn
oftare än flickorna. Pojkar tillåts ta större utrymme än
flickorna, skämta, busa och skoja mera 1.
1

 ad vinner vi på att investera i skolan och godkända
V
betyg i 9:an?, Delrapport inom projektet hållbar jämställdhet – Smart ekonomi, Borås Stad, 2013-02-06”

Tyvärr sätts könsrollerna redan när våra yngsta leker.
De lär sig tidigt på förskolan hur en pojke ska leka
våldsamma lekar medan flickor ska vara lugna och leka
med dockor. Detta är något som präglar dem i resten
av deras liv och gör att de kommer att falla in i traditionella mönster. Så borde det inte vara.

B 120

Genom att behandla barnen utifrån samma grund med
ett genusperspektiv redan tidigt på förskolan och sedan
genom hela skolgången skulle man kunna få fram den
fulla potentialen hos varje individ, detta genom att man
behandlar barnen efter person och inte efter kön.
Genom att på varje förskola ha en genusansvarig pedagog kan vi stödja arbetet med jamställdhet i våra förskolor. Målet är att barn och elever ska kunna utvecklas
utan begränsning av traditionella förväntningar och
roller. Alla lekar ska vara öppna för alla, personalen ska
få stöd i att inte göra skillnad utifrån genus på flickor
och pojkar.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
Borås Stads förskolor får genuspedagoger, enligt motionens intentioner.
Morgan Hjalmarsson (FP)
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Bilaga till § 92 Anmälningsärenden
2013-08-22

”Motion; Rätt antal timmar
i förskolan!
Idag har barn i Borås som har en förälder hemma rätt
till förskola 15 timmar i veckan. Det betyder att barn
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett
syskon fråntas möjligheten att delta i förskolans heldagsverksamhet.
Förskolan lägger grunden för barns kunskapsutveckling. Förskolan är inte barnpassning medan föräldrarna
jobbar, utan en skolform där barn utvecklas. Förskolan
ska ta tillvara barns naturliga lust att lära. För dem som
växer upp i utanförskap är förskolan särskilt viktig. Barn
som har gått i förskola klarar skolan bättre, och barn till
utrikes födda stimuleras i sin språkutveckling. I förskolan får alla möjlighet till social träning, lek, gemenskap
och lärande. Förskolan har också en viktig roll som en
fast punkt för de barn som inte får all den trygghet de
behöver från sina föräldrar.
Folkpartiet verkar för att förskolan ska präglas av hög
kvalitet, låga avgifter och god tillgänglighet för alla.
Alla barn ska få tillgång till en verksamhet som främjar
deras utveckling, kreativitet och lärande. Vi vill därför
att alla barn från ett års ålder ska ha rätt till 30 timmars
förskola i veckan.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Ändra lydelse 737:2 i Borås Stads Regler och villkor för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg så att barn
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för annat
barn erbjuds förskola 30 timmar i veckan.

Morgan Hjalmarsson (FP)”

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

”Motion; Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen!
Att dagens äldre lever längre och tack vare medicinska
behandlingar också överlever sjukdomar som tidigare
var dödliga är en framgång för samhället, men skapar
nya tuffa utmaningar för vården och omsorgen. Äldre
personer drabbas ofta av långvariga sjukdomar med
en komplex hälsosituation som följd. Allt fler äldre får
avancerad vård och behandling i hemmet och i särskilda
boenden vilket ökar behovet av kvalificerad omvårdnad.
Stor del av personalen ca 80% inom äldrevården är
utbildade undersköterskor men endast ett fåtal har fått
en vidareutbildning med inriktning mot äldre.
Sjuksköterskans som har en stor uppgift och stort ansvar
inom äldreomsorg kräver också specialistkunskap. Idag
finns ca 12 000 sjuksköterskor anställda inom den kommunala äldreomsorgen i Sverige, av dessa har ca 200
sjuksköterskor specialistutbildning inom vård av äldre.
För att öka tillgången på antalet specialistutbildade
sjuksköterskor med geriatriskinriktning krävs att fler
utbildas.
Vi anser att Borås kommun som en stor vårdgivare
borde se till att kompetensutveckla personalen för klara
de framtida utmaningarna med att ge patienter/vårdtagare god vård men hög kvalitet.
Samtidigt som den avancerade sjukvården flyttar ut i
hemmen ser vi också pensionsavgångar och minskat
antal sökande till vårdutbildningarna, vilket ytterligare
sätter frågan om personalförsörjningen i fokus. Vill
kommunen klara av rekrytera personal till sin verksamhet även i framtiden måste kommunen bli en attraktiv
arbetsgivare.
Genom att införa utbildningstjänster för sjuksköterskor
inom kommunen skulle kommunen både kompetensutveckla personalen, höja kvaliteten i vården för de äldre
och stärka sitt varumärke som arbetsgivare.
En utbildningstjänst kan utformas på olika sätt men en
av delarna bör handla om att bibehålla sin lön under
studietiden. Utbildningstjänsterna ska vara kopplade till
verksamhetens behov, vilket betyder att de utbildningstjänster som inrättas i äldrevården ska ha inriktning
geriatrik eller liknande.
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Därför föreslås kommunfullmäktige besluta:

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

Att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor

2013-08-22

Att utreda behovet av specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram förslag till
kompetenshöjande åtgärder.

“Motion; Inrätta en fristående
äldreombudsman!

Kerstin Hermansson (C) Cecilia Andersson (C)”

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

”Motion; Whistelblower-funktion
i Borås Stad
Whistleblowers (visslare) är personer som väljer att säga
ifrån för att uppmärksamma och på så sätt motverka
oegentligheter inom den egna organisationen, inte sällan med risk att drabbas av olika former av repressalier.
Först på senare tid har organisationer börjat utforma
system för att skydda visslarna. Inom privat sektor är
funktionen inte helt ovanlig. Efter Enron-skandalen
2001 restes snabbt krav på större möjligheter för anställda att slå larm om oegentligheter på chefsnivå samt om
förhållanden som kan innebära hot mot liv och hälsa.
Modellen fick spridning och tillämpas nu obligatorisk
bland exempelvis bolag i USA.
I spåren av den stora mutskandalen blev Göteborgs
Stad förra året första kommun i Sverige att inrätta en
whistleblower-funktion. Numera kan alla anställda
anonymt eller öppet vända sig till ett advokatkontor för
vidare utredning av eventuella oegentligheter. Tanken från stadens sida är att informationen till den nya
instansen främst bör beröra frågor kopplade till grövre
oegentligheter så som mutbrott, förskingring eller andra
tjänstefel som kan ge fängelsestraff, utförda av chefer
eller andra nyckelpersoner.
Det finns inga skäl att anta att Borås Stad skulle skilja
sig mot alla andra större organisationer. Även i vår kommun finns naturligtvis en potentiell risk att anställda
väljer att avstå från visslandet sålänge anonymiteten inte
kan säkerställas.
Därför yrkar jag:
- att Borås Stad utreder frågan om inrättandet av en
whistleblower-funktion
Ida Legnemark (V)”
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Att åldras och bli hjälpbehövande ska inte innebära en
förlust av värdighet, välbefinnande och självbestämmande. Vården och omsorgen av våra äldre måste alltid
fungera. Om den inte gör det, ska det finnas välutvecklade rutiner och instanser som fångar upp och säkerställer kvaliteten.
För att säkerställa en hög kvalitet och god vård och omsorg av äldre behövs en fristående kommunal äldreombudsman som kan ta emot och följa upp anmälningar
och klagomål och förmedla dessa till dem de berör,
samt uppmärksamma brister och föreslå förbättringar.
ÄO ska vara en opartisk instans som för de äldres talan.
Funktionen ska inte vara bunden till en stadsdel.
Äldreombudsmannen ska stödja de äldre i frågor som
handlar om äldreomsorgen. Äldreombudsmannen ska
ha överblick över hela den kommunala äldreomsorgen, och ta emot frågor, synpunkter och klagomål,
och hjälpa den äldre att gå vidare i sitt ärende, där den
äldre eller dess anhöriga inte vill eller kan vända sig till
sin stadsdelsförvaltning. Hen ska också hjälpa till med
information och vägledning till rätt person/instans. Om
den äldre har svårt att uttrycka sig i tal eller skrift ska
ÄO kunna göra hembesök. Äldreombudsmannen ska
agera inom all verksamhet inom äldreomsorgen, t.ex
särskilda boendeformer, hemtjänst och biståndshandläggning. ÄO ska också informera och bygga nätverk
med pensionärs- och anhörigföreningar, samt med
Borås olika minoriteter och invandrarföreningar.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta:
- Inrätta en äldreombudsman enligt motionens intentioner.
Patric Cerny
Folkpartiet liberalerna”
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Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

2013-08-22

2013-08-22

”Motion; Att bygga broar

”Motion; Släpp parkeringen
fri – det är sommar!

Högskolan i Borås har över 13 000 studenter. Att få fler
av de nyutexaminerade studenterna att stanna i Borås
är en utmaning. En utmaning som vi som moderater
tycker staden borde bli bättre på att ta sig an. Vi vill att
Borås utvecklar samarbetet med Högskolan i Borås för
bättre tillvaratagande av lokal kompetens.
På boras.se finns det idag en sida där förvaltningarna
ger förslag på olika uppsatsämnen relaterade till respektive kommunala verksamheter. Vi föreslår att denna
tjänst utvecklas ytterligare, exempelvis skulle det kunna
skapas en databas där specifika utredningsuppdrag eller
forskningsfrågor presenteras. Databasen skulle även
kunna innehålla förslag på praktikplatser. Vidare skulle
kommun och högskola i större utsträckning kunna
utbyta erfarenheter genom att arrangera gemensamma
föreläsningar. Studenter skulle kunna bjudas in till
verksamhetsbesök på kommunen som en del av den
ordinarie undervisningen.
Staden kan som arbetsgivare tydligare kommunicera
vilka kompetenser som kommer efterfrågas framgent. På
så sätt kan fler av Högskolans utbildningar anpassas till
efterfrågan från framtida arbetsgivare och studenterna
blir bättre förberedda för arbetslivet.
Ett bättre samarbete mellan stad och lärosäte leder till
att studenterna upptäcker vilka jobbmöjligheter som
finns och kommunen ges möjligheten att rekrytera
kompetent personal. Studenter stannar om de erbjuds
arbete inom sin profession. Företag vill etablera sig
där studenter och kunskap finns. Kopplingen mellan
tillväxt, företagsetablering och kunskap är med andra
ord stark.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta:

Turistnäringen är världen över en av de snabbaste växande sektorerna och blir en allt viktigare inkomstkälla
för länder och kommuner. Detta gör att stora ansträngningar görs från både länder och kommuner för att öka
attraktionskraften för turister, så gör även Sverige och
Borås.
Borås har i flera år framgångsrikt arbetat på att förbättra sitt renommé som en attraktiv turiststad och man har
lyckats väl. Borta är gångna tiders ödsliga sommartorg
och sommargator, nu sjuder staden av liv och rörelse
under sommaren.
En viktig del för Borås framgång som turiststad är
naturligtvis Borås Djurpark som varje år lockar många
besökare från när och fjärran till staden. Djurparken
har också marknadsförts på ett framgångsrikt sätt.
Under sommaren har vi nu olyckligtvis fått läsa att
Borås börjat rasera sitt anseende som turiststad. Flera
besökare till djurparken har drabbats av parkeringsböter vilket knappast förstärker Borås som en trevlig och
turistvänlig stad. Det är verkligen att bita sig i tumme,
skjuta sig i foten, kort sagt att motarbeta sig själv och
sina egna ambitioner och mål. För att riktigt stryka under detta missgrepp så har man bara avgiftsbelagt parkeringen utanför djurparken under tiden 1/5 – 31/8, alltså
under den tiden då man väntar sig de flesta besökarna.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta:
att parkeringsplatsen utanför Borås Djurpark ska vara
avgiftsfri året om.
Hans Gustavsson (KD)”

– Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka
möjligheter det finns att utveckla samarbetet mellan
Borås Stad och Högskolan i Borås för att tillvarata lokal
kompetens.
Marie Fridén (M)
Alexis Mouschopanis (M)”
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Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

2013-08-22

2013-08-22

”Motion; Tidsbegränsad fri
parkering i Borås Stad

”Motion; Elektronisk röstning

En levande stadskärna med ett stort utbud av både
restauranger och butiker – ett scenario som jag tror att
såväl innevånare som politiker i Borås eftersträvar. För
att Borås citykärna ska fortsätta utvecklas måste vi göra
det både enkelt och attraktivt att ta vägen förbi centrum. Gratis parkering under två timmar är ett sätt att
locka fler besökare.
I anslutning till Knalleland kan man idag parkera gratis
på vissa områden, vilket givetvis gynnar butiks- och
caféägare där. Samma förutsättningar borde råda för de
näringsidkare som valt att etablera sig i centrum.
Fri parkering i stadskärnan skulle inte bara locka fler
boråsare att välja centrum, det skulle även locka fler
besökare och turister till stadskärnan. Det skapar en
välkomnande attityd och blir därmed ett attraktivt
besöksmål.
Som kristdemokrat vill jag självklart se en väl fungerande kollektivtrafik och jag uppmanar både boråsare och
besökare att i första hand åka kollektivt, bl a av miljöskäl. Ibland finns dock ingen möjlighet att välja bussen
och för vissa kan det ibland vara svårt att kombinera
inköp med att åka kollektivt. Bilen är och förblir under
överskådlig tid ett naturligt inslag i vårt samhälle, varför
förutsättningar för såväl framkomlighet som parkering
måste tillgodoses.
Borås har ett antal parkeringsytor i stadens centrala delar. Jag föreslår att det snarast utreds vilka av dessa ytor,
företrädesvis parkeringsplatser utmed gator och vissa
centrala större parkeringsytor, där det finns möjlighet
att införa två timmars fri parkering. Ett sätt att genomföra detta rent praktiskt är att bilisterna får köpa en årlig
parkeringsskiva.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta:
- att möjligheterna till fri parkering under två timmar i
Borås stadskärna utreds och införs fr o m 2014.
Falco Güldenpfennig (KD) ”
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Underkända valsedlar, bortslarvade röster, felaktigt
godkända budröster, förtidsröster som inte räknats
och väljare som inte fått rösta. Detta var verkligheten
i fler vallokaler runt om i Sverige i samband med det
allmänna valet 2010. Bristerna i hanteringen av röstningsförfarandet ledde fram till omval i både Västra
Götalandsregionen och Örebro kommun. Genom att
införa elektroniskt röstningsförfarande inom val och
förtidsröstningslokalernas väggar kan riskerna för fel
minimeras, såväl vid själva röstmottagningen och röstningen, som vid rösträkningen.
Statens offentliga utredningar ”E-röstning och andra
valfrågor” föreslår att det vid valet 2018 ska genomföras
försök med så kallad e-röstning. Med hänvisning till
detta vill vi Moderater att Borås Stad ansöker om att
vara försöksområde för elektroniskt röstningsförfarande
i de allmänna valen.
Elektronisk omröstning kan leda till besparingar och
minskande antal fel och överklaganden. Borås Stad
borde ligga i framkant och redan nu ansöka om att få
bli försökskommun.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen och Valnämnden ansöker om att
Borås Stad blir försöksområde för elektronisk röstning i
de allmänna valen.
Marie Fridén (M)
Alexis Mouschopanis (M)”
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Bilaga till § 92 Anmälningsärenden

”Motion; Mer solkraft till Borås
Varje timme strålar det in nog med solenergi på jorden
för att tacka hela mänsklighetens elbehov under ett års
tid. Det ar en energi som vi i Borås har börjat nyttja,
med bland annat Sveriges då sjunde största solcellsanläggning installerat på taket till Simonsland 2012.
Men för att skynda på arbetet med att bättre tillvarata
den energin är det dax att vi inför ett övergripande system för hur vi ska arbeta med den har frågan.
Då behöver vi dels ta reda på hur solpotentialen ser ut
i Borås, genom att göra en solpotentialkarta, där man
kan se mycket solenergi som man kan utvinna på olika
platser jämfört med potentiellt maximum.
Vi kommer inte vara först med det - i Sverige blev Göteborg det år 2012, och sedan dess har fler följt efter. Men
vi har fortfarande chansen att ligga i framkant.
Och för att göra Borås till en föregångare i Sverige när
det gäller utnyttjandet av solens energi så ska vi förstås
dels tillhandahålla den här kartan för våra invånare,
men även nyttja den i våra organisationer.
Dar finns det ständigt ett behov av att titta på kostnadseffektiviteten, och därför är det viktigt att känna till att
det idag finns solceller som även tjänar som takmaterial.
Genom att välja att installera solceller som takmaterial
där så är lämpligt vid nybyggen, takbyten och större
takreparationer så uppnår man en helt annan kostnadseffektivitet, då man kan räkna bort vad ett normalt tak
skulle ha kostat från investeringen - samtidigt som vi
installerar förnyelsebar energi och närmar oss målet om
att bli en fossilbränslefri stad.
Därför yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar

Bilaga till § 92 Anmälningsärenden
“2013-08-20

Motion; Etablera en textilvandringsled med miljö- och
industritema
Textilstaden Borås bär på spännande och levande
industrihistoria. I staden finns det bevarat en hel del
historisk bebyggelse med anknytning till den textila
produktionen längst viskan som är angeläget att lyftas
fram för Boråsare och besökare utifrån. För en tid sedan
anordnade miljöförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden en spännande stadsvandring
för de deltagarna som deltog Sveriges Ekokommuners
årskonferens (2013-04-25). Stadsvandringen hade ett
textil tema som även lyfte kopplingen till miljöfrågan på
ett intressant sätt. Etablering av ett permanent industrivandringled med ovan sagda tema hade varit spännande. Vandringsleden behöver inte nödvändigtvis vara
bemannad utan kan utgöras av ett led som är konstnärligt och tydligt utmärkt på den fysiska gatan och på en
digital karta över Borås. Leden bör innehålla informationsskyltar med förklarande text och/eller fotografier
samt QR-koder som hänvisar till mer information.

Yrkande:

att fullmäktige ger uppdrag till miljöförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen att tillsammans med
andra berörda aktörer ta fram ett förslag till en vandringsled enligt motionens intention som fullmäktige
kan ta ställning till.
Heiti Ernits (MP)
Thomas Wingren (MP)”

- Att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att
producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
- Att vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större
takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad,
direkt eller genom någon av dess förvaltningar eller
bolag eller dessas dotterbolag, ska det där förutsättningar för att god energiproduktion kan uppnås sättas
solceller eller -paneler. Platser som har 75% eller mer
av maximal solinstrålning ska betraktas ha förutsättningar för att god energiproduktion kan uppnås.
Thomas Wingren (MP)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 93 Inkomna interpellationer
och enkla frågor”
”2013-08-22
Enkel fråga till ansvarigt kommunalråd Tom Andersson (MP)

Kollektivtrafik för Äsperedsborna
Västtrafik meddelade under våren att de skulle göra
förändringar i kollektivtrafiken på ett antal linjer inom
Borås på grund av för lågt resande. Förslagen gick i
korthet ut på att dra in turer med för lågt resande och i
förekommande fall ersätta med närtrafik eller anropsstyrd trafik.
I det aktuella fallet med Äspered och linje 157 var
Västtrafiks förslag att avveckla linjen och istället införa
förstärkningsturer på linje 159 vid behov. Motiveringen
från Västtrafik var att linjen har för få resenärer för att
den ska kunna vara kvar.
Linje 157 fyller en viktig funktion för att ge serviceunderlag till en mindre ort utanför Borås. I Borås finns
fyra större serviceorter med skolor, butiker och vårdcentraler. De mindre orterna är beroende av kollektivtrafik
till dessa centra då det inte finns någon service eller
mycket lite service ute i de mindre orterna. En försämring av ordinarie busslinjer förutsätter att det kompenseras med närtrafik och särskilt upphandlad skolskjuts
som inte behandlades i skatteväxlingen.
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2006 tog Borås Stad ”Mål för landsbygdens kollektivtrafik”. Där anges det att orter av Äspereds storlek ska
ha minst entimmestrafik under högtrafik och två dubbelturer lördagar och söndagar.
I dialogen mellan kommunen och Västtrafik framfördes
följande: Kommunen ifrågasatte att det bara kommer
att finnas förbindelse i en riktning och ingen resmöjlighet hem för dem som bor i Äspered. Frågan ställdes
också till kommunen om det önskades offert på tillköp
av turer på de linjer som föreslogs avvecklas.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor
till Tom Andersson (MP):
1.
2.
3.
4.
5.

Kommer tillköp att göras?
Vilka åtgärder kommer vidtas för att på kort och
lång sikt lösa situationen för Äsperedsborna?
Vad kommer dessa åtgärder innebära i form av
merkostnader för staden och de boende i Äspered?
Finns det fler orter där gymnasieelever inte kan ta
sig till och från skolan?
Hur har diskussionen förts med Västtrafiks styrelse?

Annette Carlson (M)”
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Bilaga
Bilaga till § 96 Bostadsbyggnadsprogram Borås Stad
2013-2016
Borås Stad Kommunfullmäktige 22 Augusti 2013

Tilläggsyrkande

Nr 64
Bostadsbyggnadsprogram för
Borås Stad 2013-2016
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram ska ha en tydlig
koppling till Borås 2025. För att målområde 5 – Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande – tydligare ska finnas med i bostadsbyggnadsprogrammet
föreslår vi bifogade tillägg.

Många invånare söker även det mindre samhällets och
landsbygdens möjligheter med närhet till naturen och
ett berikande friluftsliv. Vi bor i områden som präglas
av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt
hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje
individ, såväl formella som informella.
En integration av olika upplåtelseformer, hustyper och
lägenhetsstorlekar eftersträvas. Ny bebyggelse ska vara
långsiktigt hållbar och av hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet. Medborgarnas möjlighet till delaktighet är en del av planeringen för hållbart boende.

Riktlinje:

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

• Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av
hög arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.
• Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med
varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och
storlekar.
• Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

1.2 Planberedskap

För Moderata samlingspartiet
Annette Carlson
För Folkpartiet liberalerna
Morgan Hjalmarsson

1 Strategisk planering
1.1 Planering för hållbart boende

En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare
utnyttjande av kollektivtrafik, fjärrvärme och redan
gjorda investeringar. Med lämplig kompletteringsbebyggelse kan tätorterna växa utan att breda ut sig och
boendet i centrum förtätas.
Efterfrågan på bostäder är störst i staden och i de sjönära områdena. För att stärka utvecklingen i hela kommunen är det betydelsefullt att det finns möjlighet till
nybyggnation av bostäder i alla större tätorter eller där
tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare
exploatering.

Översiktsplanen är kommunens strategiska planverktyg
för bl a bostadsbyggande. I planen finns spelregler för
en hållbar utveckling. En effektiv planprocess är av stor
vikt för att underlätta bostadsbyggandet. För att motverka negativa ekonomiska konsekvenser ska planeringen beakta tröskelvärden på kommunal service, såsom
belastningen på barnomsorg och utbildning liksom på
el och va-nät m.m.

Riktlinje:
• Kommunen ska genom planläggning tillgodose
efterfrågan på byggklara tomter. Översiktsplanens
spelregler för en hållbar utveckling är vägledande.
• Planeringen ska beakta tillgången till offentlig service.
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1.3 Markberedskap

Genom att äga och anvisa mark kan kommunen påverka val av byggherrar och bostadsinnehåll. Kommunens
markinnehav behöver kontinuerligt kompletteras för
att möta framtida behov. Det bidrar till en strategiskt
lämplig bostadsutveckling.
Kommunens mark anvisas till byggherrar eller förmedlas till enskilda via kommunens tomtkö.

Riktlinje:
• Kommunen ska vara aktiv på fastighetsmarknaden.
Genom markinnehav och markanvisning bidrar kommunen till att möta efterfrågan på mark för bostadsbyggande.
1.4 Bra bostäder för alla

Det är viktigt att tillgängligt boende finns i alla kommundelar. När man har behov av ett tillgängligare
boende är det inte ovanligt att man vill bo kvar i sitt
närområde. Kommunen arbetar därför tillsammans
med fastighetsägarna i Bokvämt för att öka andelen
tillgängliga bostäder i det befintliga beståndet.

Ungdomar och studenter
Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i
första hand små, billiga hyreslägenheter.
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid
flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion kommer små
hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning.

Riktlinje:
• Ungdomars bostadsbehov ska tillgodoses i den ordinarie bostadsförsörjningen.
• Kommunen ska beakta behovet av studentbostäder i
planeringen och ska samverka med andra intressenter
för att tillmötesgå behovet.
Äldre och personer med funktionsnedsättning
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar för att de som vistas i kommunen får det
stöd och den hjälp de behöver. Särskilt boende är bostäder med service och omvårdnad för äldre personer som
behöver särskilt stöd i boendeformerna trygghetsboende
eller gruppboende. I kommunen finns också bostäder
med särskild service för personer med funktionsnedB 128

sättning. Behov av särskilt boende och bostäder med
särskild service ska beaktas i markanvisning.
Ett ökat utbud av tillgängliga lägenheter för äldre och
för personer med funktionsnedsättning på den ordinarie
bostadsmarknaden ger möjlighet till social gemenskap
och trygghet samt underlättar för äldre att bo kvar
hemma. Det är en uppgift för bostadsmarknadens aktörer att bygga seniorbostäder eller andra boendeformer
anpassade för äldres behov.

Riktlinje:
• Behovet av särskilt boende för äldre och för personer
med funktionsnedsättning ska beaktas i planeringen.
Bostäderna kan integreras i det ordinarie bostadsbeståndet.
• Kommunen ska verka för att den ordinarie bostadsmarknaden tillgodoser behov av bostäder med god
tillgänglighet och trygghet.
Personer med svag ställning på bostadsmarknaden
Det finns personer som av sociala eller ekonomiska
skäl har svårt att få bostad. I kommunens ansvar ingår
att underlätta för dem. Deras behov tillgodoses i det
ordinarie bostadsbeståndet genom samarbete med alla
fastighetsägare.

Riktlinje:
• Behovet av bostäder för personer med svag ställning
på bostadsmarknaden ska beaktas och tillgodoses i
första hand genom överenskommelser med fastighetsägare.

2 Genomförande
2.1 Kommunens medverkan

Borås Stad stimulerar till ett varierat och ökat bostadsinnehåll. Markanvisning, planläggning, bygglov, försäljning och upplåtelse av mark samt bostadsanpassning är
kommunens huvudsakliga möjlighet att medverka till
detta. Det är viktigt att kommunens arbete präglas av
snabbhet och god service av hög kvalitet.

Riktlinje:
• Kommunens arbete ska präglas av snabbhet och god
service av hög kvalitet.
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2.2 Kommunalt bostadsbyggande

Det är angeläget med en kontinuerlig nyproduktion av
hyresrätter för att möta efterfrågan. Där har de kommunala bostadsbolagen en viktig roll. Inriktningen är att
kommunen själv inte ska bygga andra bostäder än särskilt boende för äldre och bostäder med särskild service
för personer med funktionsnedsättning.

Riktlinje:
• De kommunala bostadsbolagen är kommunens verktyg för att tillgodose efterfrågan på nya bostäder med
hyresrätt.
• Kommunen ska tillgodose behovet av särskilt boende
för äldre och för personer med funktionsnedsättning.
2.3 Bostäder med rimliga boendekostnader

Kommunen bör vid markanvisning för hyreslägenheter
sträva efter rimliga boendekostnader.
Nyproduktion kan inte tillgodose hela efterfrågan av
lägenheter med låg hyra. Vid nyproduktion uppkommer
flyttkedjor som frigör bostäder i det äldre beståndet i
olika prislägen och med olika standard.

Riktlinje:
• Kommunen ska verka för att hyreslägenheter till rimliga boendekostnader byggs genom att boendekostnaden beaktas vid markanvisning.

3 Information
I kommunen finns, förutom de kommunala bostadsbolagen, ett flertal fastighetsägare som har hyresrätter.
Kommunens webbplats informerar om vart man vänder
sig för att söka bostad, och kommunen verkar för att
fastighetsägare ger lättillgänglig och saklig information
om sitt bostadsutbud.
Samhällsbyggnadsförvaltningens markavdelning ansvarar för den kommunala tomtkön.

Riktlinje:
• Kommunen ska informera bostadssökande om den
lokala bostadsmarknaden och ska verka för att fastighetsägare informerar om sitt bostadsutbud.
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Voteringar
Voteringslista nr 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 22 augusti 2013 klockan 19:13:34.
7 Förvärv av fastigheterna Klubbsvampen 1 och 2 (Barnhemsgatan, Sjöbo), Runstenen 8
(Södervärnsgatan, Trandared) och Kassafonden 7 (Krassegången 1, Trandared) (Nr 65)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

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

Ulf Olsson

(S)

3:e

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

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

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

X

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

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

Björn Bergquist

(M)

3:e

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X
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Nej

Avst

Frånv

X

X
X
Ulla-Britt Gustavsson

X

X

X
Anita Spjuth

X

X
X
Annette Nordström

X
X
X

Staffan Falk

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Petter Löberg

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

Eva Axell

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

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

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Kjell Hjalmarsson

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

Emina Beganovic

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

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

Pontus Fritzson

(-)

2:a

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:

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

Camilla Larsson

X
X

Tomas Gustafson

X

X

X

61

7

1

4

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 22 augusti 2013 klockan 19:55:09.
10 Program mot hemlöshet (Nr 68)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Marie Sandberg

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

Ulf Olsson

(S)

3:e

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

Lars Andersson

(M)

1:a

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

X

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

Frånv

X
X
Ulla-Britt Gustavsson

X

X
Alfio Franco

X
X

X
Anita Spjuth

X
X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

KerstinHermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

Björn Bergquist

(M)

3:e

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

Petter Löberg

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

Eva Axell

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-ErikHåkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Seija Noppa

(M)

2:a

X
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Avst

X
Annette Nordström

X
X
X

Staffan Falk

X
X
X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Micael Svensson

(S)

1:a

Monica Johansson

(C)

3:e

Olle Engström

(M)

2:a

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Kjell Hjalmarsson

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

Emina Beganovic

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

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

Pontus Fritzson

(-)

2:a

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:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
X
Camilla Larsson

X
X

Tomas Gustafson

X
X
X

X

X

36

33

0

4

0

B 133

Kommunfullmäktiges protokoll | 22 Augusti 2013

Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 22 augusti 2013 klockan 20:28:51.
17 Svar på motion av Lena Palmén (S); Barnfattigdomen i Borås Stad (Nr 75)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Bertil Myhrberg

(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

Ulf Olsson

(S)

3:e

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

Lars Andersson

(M)

1:a

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

X

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

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

Björn Bergquist

(M)

3:e

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

Petter Löberg

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

Eva Axell

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Seija Noppa

(M)

2:a

X
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Nej

Avst

Frånv

X
X
Ulla-Britt Gustavsson

X

X
Alfio Franco

X
X

X
Anita Spjuth

X
X

X
Annette Nordström

X
X
X

Staffan Falk

X
X
X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Micael Svensson

(S)

1:a

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Kjell Hjalmarsson

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

Emina Beganovic

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

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

Pontus Fritzson

(-)

2:a

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:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
X
Camilla Larsson

X
X

Tomas Gustafson

X

X

X

35

34

0

4

0
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