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Tid och plats
17.00–20.46 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 134–168
Per-Olof Höög (S), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan Hjalmarsson (L),
Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom Andersson
(MP), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Hans
Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Björn Bergqvist (M), Annette
Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP),
Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Anna
Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD),
Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S),
Anne Rapinoja (V), Lotta Preijde (L), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD),
Anna Kjellberg (MP), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S),
Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C), Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård
(SD), Hanna Bernholdsson (MP), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) Stina
Medelius (M), Andreas Bäckman (SD), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben Maaouia
(S) och Johan Dahlberg (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Ulf Sjösten (M)
För Lennart Andreasson (V)
För Patric Cerny (L)
För Hicham El-Horr (V)
För Hamid Fard (L)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Cecilia Andersson (C)
För Malin Wickberg (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Micael Svensson (S)
För Lars-Gunnar Comén (M)
För Robin Nylén (M)
För Sara Andersson (S)
För Per Carlsson (S)
För Anethe Tolfsson (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Philip Silfverklinga (SD)
För Mohamed Kossir (S)
För Anna Klaar (S)
För Sofia Andersson (V) saknas ersättare.
För Urban Svenkvist (M) saknas ersättare

- Nils-Åke Björklund (M)
- Pari Mahinpour (V)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Jasem Hardan (V)
- Andreas Cerny (L)
- Ingela Hallgren (KD)
- Alexander Andersson (C)
- Mikael Wickberg (M)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Emina Beganovic (S)
- Annacarin Martinsson (M)
- Wiwi Roswall (M)
- Leif Johansson (S)
- Leif Grahn (S)
- Marie Sandberg (S)
- Bengt Bohlin (S)
- Thor Öhrn (SD)
- Sören Björklund (S)
- Abdullahi Warsame (S)
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Närvarande ersättare
Mattias Danielsson (C), Bengt Wahlgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Andreas
Ekström (S), Hanna Werner (MP), Lasse Jutemar (MP), Christina Ramsälv
Waldenström (MP) och Patrik Hållpås (SD).
Therése Björklund (S) anländer till sammanträdet kl 17.12.
Mohamed Kossir (S) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats inför
behandlingen av § 137.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats inför
behandlingen av § 139.
Mikael Wickberg (M) tjänstgör för Urban Svenkvist (M) inför behandlingen av § 139.
Robin Nylén (M) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats inför
behandlingen § 139.
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.25 och intar sin plats inför
behandlingen av § 142.
Hamid Fard (L) anländer till sammanträdet kl 17.33 och intar sin plats inför
behandlingen av § 142.
Lennart Andreasson (V) anländer till sammanträdet kl 17.50 och intar sin plats inför
behandlingen av § 142.
Sofia Andersson (S) anländer till sammanträdet kl 17.53 och intar sin plats inför
behandlingen av § 142.
Tommy Josefsson (V) anländer till sammanträdet kl 17.55.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.00.
Micael Svensson (S) anländer till sammanträdet kl 18.00 och intar sin plats inför
behandlingen av § 142.
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.03 och intar sin plats inför
behandlingen av § 142.
Cecilia Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats inför
behandlingen av § 146.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

valledare
sekreterare

Kommunfullmäktiges protokoll | 26 maj 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-05-26

3 (32)

§ 134
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på inkomna frågor.
§ 135
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila Pekkala (S) och Ulrik
Nilsson (M) med Gun-Britt Persson (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, fredagen den 3 juni 2016 kl 14.00.

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".
§ 136
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2016-05-09

Motion av Patric Cerny (L): Hissa EU-flaggan vid sidan om den
svenska och stadens flagga.
Dnr 2016/KS0411 105

2016-05-25

Motion av Leif Häggblom (SD): Inför korta lektionspauser.
Dnr 2016/KS0445 609

2016-05-26

Motion av Sara Degerman-Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD):
Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet.
Dnr 2016/KS0447 738

§ 137
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har tre enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
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§ 138

2016/KS0071 102
2016/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Hicham El-Horr (V), Vejlegatan 6C, 504 32 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige.
Marie-Louise Eng (S), Norra Sjöbogatan 27, 506 42 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Stadsdelsnämnden Norr.
§ 139
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Anne-Marie Ekström (L) till Christina Frisk (S)
om kontroll av gode män
Överförmyndarnämndens ordförande Christina Frisk (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
§ 140
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Oliver Öberg (M) till Kent Hedberg (S) – om
beredning av ärendet "Arbetsmaterial - utvecklingsmöjligheter för
Servicekontorets verksamhet"
Servicenämndens ordförande Kent Hedberg (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 141
2016/KS0440 016
Svar på enkel fråga av Alexander Andersson (C) till Ulf Olsson (S) om
kommunal beredskap
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 141 a
2016/KS0434 003
Svar på enkel fråga av Ulrik Nilsson (M) till Ulf Olsson (S) om det är
upp till varje Boråsare att själv avgöra vilka delar av den lokala
ordningsstadgan man skall följa?
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga
§ 142
2011/KS0779 271
Marknadsplats för lediga lägenheter – Boplats
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 99, sid B 1000)
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-25 att anta Miljö- och konsumentnämndens
förslag till fördjupad utredning av möjligheterna till att starta en marknadsplats för
lediga lägenheter i Borås.
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Under 2013 och 2014 har Miljöförvaltningen i samverkan med de kommunala
bostadsbolagen fortsatt utredningsarbetet. Inriktningen har varit att samverka med
Boplats Göteborg för att stärka såväl Göteborg som Borås som attraktiva
bostadsorter i en gemensam västsvensk arbetsmarknadsregion genom att lediga
lägenheter annonseras på en och samma marknadsplats. Vidare handlar en sådan
samverkan om att skapa en kostnadseffektiv systemlösning för en marknadsplats i
Borås genom access till Boplats system.
Vid ett möte med Boplats, AB Bostäder och Stadskansliet 2016-01-14 rätades en del
frågetecken ut och praktiska hanteringsfrågor gicks igenom. En viktig del är att
respektive bostadsbolag kan bestämma sin egen köhantering och villkor för
uthyrning inom systemets ram. Efter mötet klargjorde AB Bostäder sitt intresse att
ansluta sig till boplats efter inriktningsbeslut hos ägaren kommunen.
Kommunstyrelsen är positivt inställd till att kommunens bostadsbolag ansluter sig till
Boplats. Boplatsen som år en regional marknadsplats för lägenheter ökar Borås
attraktionskraft i Västsverige genom en väsentligt större exponering av lägenhetsutbudet. Villkoren för att hyra en lägenhet blir också mer transparent vilket ökar
förtroendet för att uthyrningen sker på ett objektivt sätt.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 200
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen
ansluter sig till Boplats och använder marknadsplatsen för annonsering av lediga
lägenheter. Bostadsbolagen skall ha en transparent uthyrningsprocess där det
blir tydligt vilka krav som gäller för att få en lägenhet och vilka principer som
ska tillämpas. De kommunala bostadsbolagen hanterar sedan var för sig när en
anslutning till Boplats kan ske.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till Boplats.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L) 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.
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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".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Borås Stad antar ett inriktningsbeslut om att de kommunala bostadsbolagen ansluter sig till
Boplats.
§ 143
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Kristdemokraterna i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 100, sid B 1035)
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat. Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan
ske.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 177
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 144
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Miljöpartiet de Gröna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 101, sid B 1040)
Miljöpartiet de gröna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur
partistödet för år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg
bifogat. Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan
ske.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 182
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 145
2016/KS0222 739
Trygghetsbostäder Dalsjövägen 25A
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 102, sid B 1054 )
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder
till personer där en i hushållet är 70 år eller äldre.
AB Toarpshus har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsbostäder vid Dalsjövägen 25A i Dalsjöfors. Ansökan avser sju lägenheter.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker ansökan om att de sju lägenheterna på Dalsjövägen 25A görs om till trygghetsbostäder. I denna fastighet är det inte aktuellt med
vare sig gemensamhetslokal eller aktivitetssamordnare då dessa lägenheter ligger i
samma fastighet där det redan finns restaurang och en öppen mötesplats. De sju
lägenheterna är certifierade enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 189
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Godkänna trygghetsbostäder vid Dalsjövägen 25A.
Kommunfullmäktige
Ärendet under punkten 11 (nr 102) har av misstag kommit med på ärendelistan och i
handlingarna. Ärendet skall inte behandlas av Kommunfullmäktige. Slutligt beslut i
frågan har redan fattats av Kommunstyrelsen, § 189.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige skiljer sig från ärendet utan vidare åtgärd.
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§ 146
2015/KS0734 046
Donation till Borås Stad från AB Bostäder, bidrag till skulpturinköp
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 103, sid B 1059)
Kulturnämnden har i skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot
en donation från AB Bostäder i Borås, ett bidrag till inköp av skulpturen ”Hus 261
Klangen som säger att friheten finns” av konstnären Lars Åke Åberg.
Donationen från AB Bostäder i Borås på 200 000 kronor skulle möjliggöra för
Kulturförvaltningen att köpa in skulpturen för 350 000 kronor inom årligt anslag för
inköp av konst. Ett villkor för bolagets donation är att skulpturen ska stå på AB
Bostäder i Borås mark.
Kommunstyrelsen konstaterar att Kulturnämnden gör bedömningen att ett inköp av
skulpturen skulle fullborda ambitionen att få skulpturstaden Borås att växa också
utanför stadskärnan och därtill göra stadsdelen Norrby mer attraktiv.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 206
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Donationen från AB Bostäder i Borås, ett bidrag på 200 000 kronor för inköp av
skulpturen ”Hus 261 Klangen som säger att friheten finns” av Lars Åke Åberg, tas
tacksamt emot.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Donationen från AB Bostäder i Borås, ett bidrag på 200 000 kronor för inköp av skulpturen
”Hus 261 Klangen som säger att friheten finns” av Lars Åke Åberg, tas tacksamt emot.
§ 147
2014/KS0552 050
Upphandlingsregler
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 104, sid B 1066)
Tekniska nämnden beslutade den 17 september 2015 att tillstyrka nya upphandlingsregler samt ny uppförandekod, och har tillsänt Kommunstyrelsen ärendet för
beslut i Kommunfullmäktige.
Föreslagna regler utgår från att Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med
ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Upphandlingar ska präglas av
effektivitet, kompetens och samverkan, och den konkurrens som finns ska tas
tillvara. Reglerna omfattar alla Borås Stads nämnder och bolag samt de föreningar
och stiftelser där Borås Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen.
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Reglerna fastställer att kommunkoncernen ska ha en helhetssyn på upphandlingar
och ta vara på vinster av samordning. Kommunens gemensamma bästa har företräde
framför en enskild verksamhets intresse. De upphandlade ramavtalen ska användas.
Föreslagen uppförandekod är uppbyggd på CSR, företagens frivilliga arbete med att
integrera sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet, och ersätter den tidigare
beslutade koden som motsvarade TCO: s uppförandekod. Bland annat krävs att
leverantörerna följer ILO: s kärnkonventioner.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det är viktigt med enhetliga regler för såväl
nämnder och bolag, samt att verka för kommunens gemensamma bästa framför ett
enskilt intresse.
Det är främst bolagen som i sina remissvar avstyrker förslaget med hänvisning till att
de enligt aktiebolagslagen måste se till bolagets bästa framför koncerngemensam
nytta. Kommunstyrelsen anser, liksom Tekniska nämnden i sina kommentarer, inte
att detta är motstridande. Upphandlingsreglerna syftar till att skapa förbättrade
ekonomiska villkor, genom samverkan och stordriftsfördelar. Syftet är inte att
bolagen ska tvingas ingå icke affärsmässiga avtal. Oavsett ovanstående ska bolagen
arbeta för aktieägarnas bästa, vilket överensstämmer väl med att verka för Borås
Stads gemensamma bästa. Att bolagen ska följa kommunens styrdokument för
upphandling och verka för samordning framgår dessutom sedan tidigare i bolagens
ägardirektiv.
Av inkomna remissvar framkommer ett antal synpunkter och önskemål om
förtydliganden. Dessutom tydliggörs av främst bolagens svar att kommunkoncernen
rymmer ett brett spektra av verksamheter som bedrivs under skilda förutsättningar.
Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att Upphandlingsavdelningen arbetar
aktivt ut mot nämnder och bolag för att skapa en nödvändig tydlighet i hur upphandlingsreglerna ska tolkas och efterlevas, bland annat genom tillämpningsföreskrifter. Kommunstyrelsen föreslår att reglerna tillförs lydelsen ”Tekniska
nämnden utfärdar tillämpningsföreskrifter till dessa regler"”
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 207
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads regler för upphandling fastställs med tillägget ”Kommunstyrelsen
utfärdar tillämpningsföreskrifter till dessa regler”, att gälla till och med 2019.
Borås Stads uppförandekod fastställs.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stads regler för upphandling fastställs med tillägget ”Kommunstyrelsen utfärdar
tillämpningsföreskrifter till dessa regler”, att gälla till och med 2019.
Borås Stads uppförandekod fastställs.
§ 148
2016/KS0258 106
Årsredovisning 2015 för Sjuhärads samordningsförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 105, sid B 1136 )
Kommunstyrelsen beslöt den 11 april 2011 att till Stadskansliet remittera ett
initiativärende om beslutsordningen vid ärenden om nedläggning av skolor.
I princip skall ärenden av vikt beslutas av Kommunfullmäktige. Förändring av
skolenheter kan ha så stor betydelse både för individer och kommunens verksamhet
att de bör anses vara ärenden av vikt.
Dessutom är ett beslut om nedläggning eller ändrad användning av en skolenhet
oftast kombinerat med andra beslut, t.ex. anslag för ändringsarbeten. Detta innebär
att kringbesluten medför att frågan om förändring av en skolenhet blir en fråga för
Kommunfullmäktige med automatik.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning av detta ärende.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 198
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Kommunfullmäktige
På grund av jäv deltar inte Cecilia Andersson (C) och Lars-Åke Johansson (S) i
handläggning och beslut i detta ärende.
För Cecilia Andersson (C) tjänstgör Alexander Andersson (C).
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Leif Grahn (S).
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet
verksamhetsåret 2015.
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§ 149
2016/KS0247 107
Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 106, sid B 1153 )
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2015 på + 1,8 miljoner kronor,
jämfört med + 3,3 miljoner kronor för 2014. Förbundets egna kapital var vid
årsskiftet 35,5 miljoner kronor, balansomslutningen 122,3 miljoner kronor och
soliditeten 29 % (f å 29 %). Borås Stads driftbidrag 2015 till förbundet var 73,1
miljoner kronor (f å 70,9).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Kjell Classon (S) och Ulf Sjösten (M) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Malin Carlsson (S).
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 197
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Kommunfullmäktige
På grund av jäv deltar inte Kjell Classon (S) och Andreas Cerny (L) i handläggning
och beslut i detta ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Emina Beganovic (S).
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
§ 150
2016/KS0253 109
Borås Stads kostpolicy
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 107, sid B 1183)
I Borås Stads budget 2015 har Stadsdelnämnden Väster fått i uppdrag att ta fram en
kostpolicy för Borås Stad. Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner
vad gäller matfrågorna men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och
utveckling inom måltidsområdet.
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Förslag till Borås Stads kostpolicy har tagits fram av kommungemensam kost och
framtagandet har skett i samverkan med styrgrupp och LSG för kommungemensam
kost. Till arbetet har även en arbetsgrupp med fackliga representanter varit kopplad.
Avstämning har gjorts med Stadskansliet - avdelningarna Information samt Kvalitet
och utveckling.
Förslag till Borås Stads kostpolicy sändes ut på remiss till Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster, Stadsdelsnämnden Norr, Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden. Remissvaren var
positiva och alla hörda nämnder har tillstyrkt remissen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 188
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads kostpolicy, att gälla för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden,
Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden till och med 2019.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads kostpolicy, att gälla för
Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr, Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden till och med 2019
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Lena Palmén (S) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige
fastställer Borås Stads kostpolicy t.o.m. 2019.
Annette Carlson (M) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Kommunfullmäktige
fastställer Borås Stads kostpolicy att gälla t.o.m. 2019, se bilaga.
Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD)
yrkar bifall till Annette Carlsons (M) yrkande.
Ida Legnemark (V) och Kjell Hjalmarsson (MP) yrkar bifall till Lena Palméns (S)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, dels till
Lena Palméns (S) yrkande och dels till Annette Carlsons (M) yrkande och finner Lena
Palméns (S) yrkande med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Ordföranden tillkännager att Lena Palméns (S) yrkande är huvudförslag i
huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på
bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Annette Carlsons (M) yrkande
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige
Annette Carlsons (M) yrkande är motförslag i huvudomröstningen.
Huvudomröstning
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller Lena
Palméns (S) yrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Annette Carlsons (M) yrkande”.
Omröstning, se voteringslista 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads kostpolicy till och med 2019 enligt Annette Carlsons
(M) yrkande.
§ 151
2016/KS0288 045
Kommunal borgen för de lokala fiberföreningarna i Bredared,
Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult,
Sundholmen och Vänga
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 108 , sid B 1197)
Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2013 § 24 (2013/KS0131) om
kommunal borgen för sex lokala fiberföreningar som då stod i begrepp att installera
fiber. Borgen gavs med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR
och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att
bidragen slutbetalats till föreningarna.
Eftersom fiberföreningar är ekonomiska föreningar och inte har någon säkerhet, så
kan det vara svårt att få banklån utan en borgen. Föreningarna behöver låna för att
klara finansieringen under investeringsperioden fram till att projekten är slutförda.
Efter att slutredovisning skett från föreningen utbetalas bidragen, lånen kan
amorteras och borgen upphöra.
Av Kommunfullmäktiges beslut från 2013 framgår att de lokala fiberföreningarna
utgör en viktig del i strävan att få bredband tillgängligt för alla. För att föreningarna
ska klara av sina investeringar anses det viktigt att de kan ta upp de lån som behövs
innan alla bidragsmedel utbetalats. Kommunfullmäktige bedömer att borgen till
fiberföreningarna är av allmänt intresse i syfte att nå målet med bredband till alla.
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Ett tillkommande villkor vid detta beslut är att kommunal borgen endast ges så länge
som fiberföreningen är en ickekommersiell aktör. Föreningen ska vara en medlemsägd ekonomisk förening eller ideell förening eller samfällighet.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-02, § 237
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult,
Sundholmen och Vänga fiberföreningar beviljas i enlighet med angivna villkor
kommunal borgen med maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR
och Borås Stad berättigade bidragen, under perioden fram till tre månader efter att
bidragen slutbetalats till föreningarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Bredared, Draered/Äspered, Gingri, Kråkered, Ljushult/Hulu, Sandhult, Sundholmen och
Vänga fiberföreningar beviljas i enlighet med angivna villkor kommunal borgen med
maximalt belopp uppgående till de från Länsstyrelsen, VGR och Borås Stad berättigade
bidragen, under perioden fram till tre månader efter att bidragen slutbetalats till föreningarna.
§ 152
2010/KS0363 332
Svar på motion av Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders
Österberg (S); Lek är en barnslig rättighet, del II
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 109, sid B 1199)
Emina Beganovic (S), Kjell Classon (S) och Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det byggs två nya lekplatser på Hässleholmen varav en på
Tunnlandsgatan och en på Våglängdsgatan. Motionärerna är medvetna att det redan i
dag finns lekplatser på de aktuella gatorna men menar att det är långt för vissa
boende att ta sig till lekplatserna då gatorna sträcker sig över stora områden.
Motionen har varit remitterad till dåvarande Gatunämnden.
Kommunstyrelsen håller med Gatunämnden att nya lekplatser måste anläggas utifrån
en prioriterad bedömning. Att upprätta en prioriteringsordning utifrån en övergripande inventering ligger redan idag inom nuvarande Tekniska nämndens ansvar så
några specifika uppdrag behöver inte ges. Vad gäller finansiering finns det upptaget
4-5 mnkr årligen i Tekniska nämndens investeringsbudget till förnyelse av lekplatser.
Utöver det har specifika anslag givits vid stora ombyggnationer/renoveringar såsom
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Lekfortet i Annelundsparken och ombyggnationen av lekplatsen i Stadsparken. I det
aktuella området rustades Dövedalsparken mitt emot Hässleholmens centrum upp
under 2010.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 203
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 153
2010/KS0364 829
Svar på motion från Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S);
Let´s dance
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 110, sid B 1204 )
Anders Österberg (S) och Ingwer Kliche (S) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 maj 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att lämplig nämnd ges i uppdrag att bygga en utomhusdansbana
inom Borås Stad vilken rymmer 200-400 personer. Motionärerna menar att intresset
för dans såsom bugg och gammaldans är mycket stort men under sommarmånaderna
finns det ingen plats att bedriva sådan verksamhet då det är alldeles för varmt inomhus och icke årstidsanpassat.
Motionen har varit remitterad till dåvarande Gatunämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen ser positivt på åtgärder och engagemang som bidrar till ökad
fysisk aktivitet och en god hälsa. En förbättrad dansbana i Stadsparken kan bidra till
detta. Därför är det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till aktivitet för alla åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en attraktiv,
trygg och levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens framtida utformning utgår Kommunstyrelsen att dessa tankar och ideer tas med.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 204
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
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Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 154
2010/KS0373 050
Svar på motion av Hanna Werner (MP); Inköp i tiden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 111, sid B 1210)
Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2010
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad arbetar fram tydliga, uppföljningsbara, mätbara
mål och metoder för upphandling och inköp, att en policy och handlingsplan för
etiska/sociala krav vid upphandling och inköp tas fram samt att Borås Stad tar
initiativ till gemensam kompetensutveckling för politiker och tjänstemän vad gäller
inköp med hänsyn till miljö och socialt/etiskt ansvar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen har lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige om ”Regler för
upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden.
Föreslagna regler utgår ifrån att Borås Stad ska göra hållbara upphandlingar med
ekonomisk, social och miljömässig hänsyn. Vid alla upphandlingar ska sociala och
etiska krav ställas. Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare
underlag som legat till grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta
underlag behandlas hur de sociala, etiska och miljömässiga kraven bör ställas vid
upphandlingar.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om kompetensutveckling. Inköpsoch upphandlingsfrågor är av stor strategisk vikt, vilket förslaget i omorganisationen
att Upphandlingsavdelningen flyttar till Kommunstyrelsen tydliggör.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 208
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
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Motionen förklaras besvarad.

§ 155
2012/KS0129 701
Svar på motion av Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig
(KD): Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv
barnkommun!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 112, sid B 1215 )
Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 mars 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag att
på ett framgångsrikt sätt arbeta med barn och ungas inflytande i Borås Stad, samt att
tjänsten som barnrättstrateg ansvarar för etableringen av en Pinocchiogrupp i Borås
Stad.
Motionen har varit remitterad till de tre stadsdelsnämnderna och Borås Stads
Ungdomsråd.
Kommunstyrelsen delar stadsdelsnämndernas uppfattning, att det här är en fråga för
den nya organisationen och att det är upp till ansvarig nämnd att ta ställning i frågan i
samband med budgetberedningen 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-02, § 230
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att Kommunfullmäktige dessutom beslutar; Berörd nämnd ska under tredje kvartalet 2017
redovisa för Kommunstyrelsen hur arbetet med barn och ungas inflytande och
delaktighet genomförs.
Falco Güldenpfennig (KD), Hanna Bernholdsson (MP) och Lena Palmén (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag och Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Berörd nämnd ska under tredje kvartalet 2017 redovisa för Kommunstyrelsen hur arbetet med barn
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och ungas inflytande och delaktighet genomförs.
§ 156
2014/KS0455 624
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Fler speciallärare på
skolorna i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 113, sid B 1225)
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås: Att Kommunstyrelsen utreder hur lärare kan stimuleras att
vidareutbilda sig till speciallärare och tillgodose behovet av specialpedagogisk
kompetens på skolorna i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen är positiv till att lärare uppmuntras att vidareutbilda sig inom de
ämnesområden där tillgången inte motsvarar efterfrågan.
Borås Stad tar fortlöpande del av de statsbidrag som finns för kompetensutveckling.
Inom Lärarlyftet 2016 kan lärare läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som
leder till speciallärarexamen. I utbildningen finns specialisering mot matematikutveckling, språk-, skriv- och läsutveckling samt mot utvecklingsstörning vilket väl
motsvarar de behov som finns inom skolan.
Regeringen har aviserat att det kommer en nationell satsning på kompetensutveckling
i specialpedagogik. Det finns 400 mnkr avsatta, vilket beräknas ge ca 4 mnkr till
Borås Stad om det blir en proportionell fördelning mellan landets kommuner.
Kommunstyrelsen utgår från att nämnderna tar del av de statsbidrag som finns och
att de också uppmuntrar och skapar förutsättningar för lärare att delta i kompetensutvecklingen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-02, § 229
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Förskolenämnden och Grundskolenämnden ska under tredje kvartalet 2017 redovisa
för Kommunstyrelsen vilka incitament för fortbildning som finns samt hur
kompetensförsörjningen för speciallärare ser ut.
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Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Förskolenämnden och Grundskolenämnden ska under tredje kvartalet 2017 redovisa för
Kommunstyrelsen vilka incitament för fortbildning som finns samt hur kompetensförsörjningen för speciallärare ser ut.
§ 157
2013/KS0661 700
Svar på motion av Patric Cerny (FP): Arbeta smartare mot våld i nära
relationer!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 114, sid B 1230)
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-10-24 lämnat
motion om att arbeta smartare mot våld i nära relationer.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt Arbetslivsnämnden att vara
den nämnd som samlat handskas med frågor kring våld i nära relationer gällande
vuxna samt att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att snarast via upphandlingsavdelningen upphandla de insatser som behövs i form av skyddat boende etc.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Norr, Väster, Öster samt
Arbetslivsnämnden och Sociala Omsorgsnämnden
Det finns en kommungemensam relationsvåldsenhet hos Arbetslivsnämnden som
motsvarar motionärens förslag. Relationsvåldsenheten ansvarar för handläggning
avseende personer över 18 år som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld
liksom uppdraget att samordna insatser internt och externt på operativ nivå, närmast
medborgaren.
Kommunstyrelsen kan stärka förutsättningarna för fortsatt arbete med Överenskommelsen och civilsamhället genom att utarbeta och fastställa riktlinjer för IOPavtal. Riktlinjerna kan utgöra stöd och vägledning för nämnder och styrelsers arbete
med idéburet offentligt partnerskap, IOP. Kvinnojouren i Borås har uttryckt intresse
för att pröva möjligheten att teckna ett IOP-avtal med Borås Stad.
EU-direktivet från 2014 ger nya möjligheter att underlätta för civilsamhällets organisationer att delta i offentliga upphandlingar samtidigt som det finns förslag om att
upphandling av sociala tjänster eller andra särskilda tjänster vars värde understiger
tillämpligt tröskelvärde (750 000 €) och som inte har ett gränsöverskridande intresse
inte ska omfattas av den nya lagen om offentlig upphandling.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 184
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Notera att det numera finns en kommungemensam relationsvåldsenhet hos
Arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta och fastställa riktlinjer för idéburet
offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för nämnders och
styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med särskilt beaktande av befintlig lagstiftning,
EU-direktivet och föreslagna förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU)
pröva upphandling av skyddat boende
Motionen är därmed besvarad
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Notera att det numera finns en kommungemensam relationsvåldsenhet hos Arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta och fastställa riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för nämnders och styrelsers fortsatta arbete med
IOP-avtal
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med särskilt beaktande av befintlig lagstiftning, EU-direktivet
och föreslagna förändringar i Lagen om offentlig upphandling (LOU) pröva upphandling av
skyddat boende
Motionen är därmed besvarad
§ 158
Ajournering
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet kl 19.33-19.39.
§ 159
2014/KS0587 700
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP): Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 115, sid B 1235)
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-05
lämnat motion om att förebygga hedersrelaterat våld.
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I motionen föreslås uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta
en tjänst som strateg med avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och
förtryck, i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Kommunstyrelsen har fattat flera beslut som stärker förutsättningarna både
strategiskt och operativt för arbetet med våld i nära relationer inklusive arbetet med
hedersrelaterat våld och förtryck. I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att inrätta en tjänst som strateg för arbete med
frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 185
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att
inrätta en tjänst som strateg för arbete med frågor kring hedersrelaterat våld och
förtryck.
Motionen bifalls.
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) och Leif Häggblom (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
I samband med översynen av förvaltningsorganisationen utreds möjligheten att inrätta en tjänst som
strateg för arbete med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.
Motionen bifalls.
§ 160
2014/KS0657 312
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Bygg gångbana
Rydboholm - Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 116, sid B 1241)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen inleder förhandlingar med Trafikverket för att
snarast komma till skott med byggnationen av cykelväg mellan nya Rydboholmsbron
och Borås Ridhus.
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Motionen har inte varit remitterad.
En vägplan är framtagen vilket är en förutsättning för att snabbt kunna genomföra
byggnationen när finansiering är löst.
Trafikverket efterfrågar objekt och prioriteringar till den regionala cykelplanen som
ska lämnas in under april 2016. Cykelvägen Rydboholm- Borås Ridhus är den cykelväg som Borås Stad, genom Tekniska förvaltningen, har ansökt som prioritet 1.
Objektet finns dessutom med i förslaget till Borås stads Cykelplan 2016-17.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-02, § 246
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
§ 161
2015/KS0552 050
Svar på motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna
Bernholdsson (MP); Social hänsyn vid upphandling
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 117, sid B 1243)
Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna Bernholdsson (MP) har till
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 augusti 2015 lämnat en motion om social
hänsyn vid upphandling. Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen har lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige om ”Regler för
upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom att anta dessa
regler avgör Kommunfullmäktige vad som skall regleras principiellt i ett kommunövergripande beslut.
Det nya regelverket innehåller alltså inga regler om den aspekt på social hänsyn som
motionären syftar på. Detta hindrar dock inte att kommunen utformar konkreta
upphandlingar så att motionärens intentioner uppfylls. Detta får då ske i ett samspel
mellan företrädare för Tekniska nämnden och den eller de verksamhetsnämnder som
kan vara berörda. Berörda nämnder får alltså ett utrymme att bedöma vad som är
lämpligt i varje enskilt fall utan att vara styrda av något generellt direktiv.
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I det förslag till ny nämndorganisation som nu finns flyttas upphandlingsansvaret vid
årsskiftet 2016/2017 till Kommunstyrelsen från Tekniska nämnden. Detta innebär att
Kommunstyrelsen övertar det som ovan sägs om Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 210
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som
underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som underlättar för
arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
§ 162
2011/KS0602 050
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Social hänsyn vid
upphandling!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 122, sid B 1293)
Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S) och Hanna Bernholdsson (MP) har till
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 augusti 2015 lämnat en motion om social
hänsyn vid upphandling. Tekniska nämnden har den 13 september 2015 yttrat sig
över motionen.
Kommunstyrelsen har den 22 februari lagt fram ett förslag till Kommunfullmäktige
om ”Regler för upphandling”. Reglerna har utarbetats av Tekniska nämnden. Genom
att anta dessa regler avgör Kommunfullmäktige vad som skall regleras principiellt i
ett kommunövergripande beslut.
Tekniska nämnden har utöver regelverket redovisat ytterligare underlag som legat till
grund för utformningen av reglerna. Som en del av detta underlag behandlas hur
sociala, etiska och miljömässiga krav bör ställas vis upphandlingar. Tekniska nämnden redovisar här uppfattningen att det är svårt att generellt ta ställning till hur sociala
krav skall viktas i en upphandling. Upphandlingarna rör ju vitt skilda områden där
många olika förutsättningar kan gälla. Det kan dock framhållas att möjligheten att
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anlita arbetsintegrerade sociala företag inte behandlas i detta underlag. Det är ju just
denna grupp som motionären syftar på med begreppet sociala hänsyn.
Det nya regelverket innehåller alltså inga regler om den aspekt på social hänsyn som
motionären syftar på. Detta hindrar dock inte att kommunen utformar konkreta
upphandlingar så att motionärens intentioner uppfylls. Detta får då ske i ett samspel
mellan företrädare för Tekniska nämnden och den eller de verksamhetsnämnder som
kan vara berörda. Berörda nämnder får alltså ett utrymme att bedöma vad som är
lämpligt i varje enskilt fall utan att vara styrda av något generellt direktiv.
I det förslag till ny nämndorganisation som nu finns flyttas upphandlingsansvaret vid
årsskiftet 2016/2017 till Kommunstyrelsen från Tekniska nämnden. Detta innebär att
Kommunstyrelsen övertar det som ovan sägs om Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 209
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som
underlättar för arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Berörda nämnder skall pröva när det är lämpligt att utforma anbudsunderlag som underlättar för
arbetsintegrerade sociala företag att kunna lämna anbud.
Motionen förklaras besvarad.
§ 163
2015/KS0306 289
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M); Sanering av klotter inom 24 timmar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 118, sid B 1247)
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Allt klotter som anmäls till kommunen skall saneras inom 24
timmar”.
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Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden och AB Bostäder.
Kommunstyrelsen anser att ambitionsnivån i motionen att allt klotter skall vara
sanerat inom 24 timmar från anmälan är väl värd att arbeta utifrån. Att ha ett högt
ställt mål gör att ansträngningen att sanera klotter kommer att prioriteras. Däremot är
Kommunstyrelsen tveksam till att kommunen sätter upp en 24-timmars gräns som är
absolut. Det finns inget som säger att inom just 24 timmar är den rimliga tidsgränsen
för sanering av klotter. Menar man då allt klotter eller är det en viss nivå och omfattning på klottret som avses. Ett absolut löfte kan då innebära att en relativt stor
organisation måste finnas tillgänglig och är då en resursfråga som måste hanteras.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-02, § 239
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalles.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) och Falco Güldenpfennig (KD) 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 Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen".
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Allt klotter som anmäls till kommunen ska sanseras inom 24 timmar.
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§ 164
2015/KS0305 534
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban
Svenkvist (M); Jourtelefon/applikation för snabba åtgärder gällande
klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande
företeelser
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 119, sid B 1272)
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslår motionärerna att Kommunfullmäktige uppdrar till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden att inrätta ett gemensamt jourtelefonnummer
samt ta fram en applikation till smartphones för snabba åtgärder enligt motionens
intentioner
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-02, § 238
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska nämnden att inrätta ett gemensamt
jourtelefonnummer samt ta fram en applikation till smartphones för snabba åtgärder enligt
motionens intentioner .
§ 165
2015/KS0363 230
Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla bygglov och slopa
bygglovstaxan vid installation av solenergianläggningar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 120, sid B 1277)
Tom Andersson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att bygglovsbefrielse införs för
solenergianläggningar i normala fall, samt att Borås Stad avstår från att ta betalt för
hantering av bygglov för att installera solceller eller solfångare.
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Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden och Borås Elnät AB. Både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 219
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet
Annette Carlson (M) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar
för en och tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan
restriktioner på storlek, så länge installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där
bygglov krävs skall en fast taxa om 2 000 kronor tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för
solenergianläggningar samt att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som
krävs vid bygglov för solenergianläggningar.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande att
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Motionen avslås, se
bilaga.
Kommunfullmäktige
Patric Silfverklinga (SD) yrkar avslag på motionen.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att följande
tillägg görs till den föreslagna tredje beslutsmeningen; ”I den fasta taxan inkluderas
alla avgifter i bygglovsansökan såsom startbesked, kommunicering, kungörelse etc”.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt Tom
Anderssons (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Patric Silfverklingas (SD) avslagsyrkande 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 Patric Silfverklingas (SD) avslagsyrkande.
Omröstning, se voteringslista 4.
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Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Motionen förklaras besvarad.
Bygglovsbefrielse och därmed avgiftsbefrielse för takförlagda solenergianläggningar för en och
tvåbostadshus med tillhörande komplementsbyggnader införs utan restriktioner på storlek, så länge
installationen är mindre än takets yta.
För att öka förutsägbarheten för kostnad vid bygglov för solenergianläggningar där bygglov krävs
skall en fast taxa om 2 000 kronor tas ut.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att förenkla handläggningen för solenergianläggningar
samt att se över och sänka kraven för det ritningsmaterial som krävs vid bygglov för
solenergianläggningar.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Tom
Anderssons (MP) tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Följande tillägg görs till den föreslagna tredje beslutsmeningen; ” I den fasta taxan inkluderas alla
avgifter i bygglovsansökan såsom startbesked, kommunicering, kungörelse etc”.
§ 166
2012/KS0337 710
Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig om barnen i
förskolan?
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 121, sid B 1289)
Karl-Gustav Drotz (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april
2012 lämnat en motion om riktlinjer för storleken på barngrupperna i förskolan.
Därefter har Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren och KarlGustav Drotz (alla KD) till Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari
lämnat en motion om storleken på barngrupperna i förskolan. Kommunstyrelsen har
den 18 april 2016 beslutat om ett svar på denna motion.
De båda motionerna handlar således i princip om samma sak. Av denna anledning
hänvisar Kommunstyrelsen till svaret på motionen från 2016 som svar på ovan
nämnda motion från Karl-Gustav Drotz.
I budgeten för 2016 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en skolstrukturutredning. Denna utredning omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av lokaler.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 211
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt yrkande
att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras
bifallen
Kommunfullmäktige
Karl-Gustav Drotz (KD) 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 Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen".
Omröstning, se voteringslista 5.
Kommunfullmäktige beslutar med 61 röster mot 12:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Falco Güldenpfennig (KD) och
Ingela Hallgren (KD).
§ 167
2016/KS0211 710
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD); Maxantal i
barngrupperna på förskolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 123, sid B 1297)
Falco Güldenpfennig KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås: Att tillföra resurser till förskolan som ett rimligt första steg för
att uppnå riksgenomsnittet för antal barn per pedagog.
Att utreda förutsättningar för införande av maxantal i barngrupper för 1-3år (12
barn) och för 4-5 år (15 barn), enligt Skolverkets rapport.
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Under åren 2014-2016 har sammanlagt 47 mnkr tillförts extra till ramen.
Dessa satsningar har syftat till att minska barngruppernas storlek, säkerställa den
pedagogiska planeringen och utvärderingen av verksamheten samt att säkerställa att
barn i behov av särskilt stöd får detta tillgodosett.
Följande har uppnåtts när det gäller personaltäthet:

2012-04-15
2013-04-15
2014-04-15
2015-04-15
2012-10-15
2013-10-15
2014-10-15
2015-10-15

Ant.
Plac.
Barn
5213
5425
5594
5637
4933

5099
5152
5213

Grundbemanning
778,70
833,15
853,25
897,53

Barn per
Åa
grundb.
6,69
6,51
6,56
6,28

Resurs
särsk
stöd
36,28
37,82
56,06
60,41

Barn per
Åa särsk
stöd
143,69
143,44
99,79
93,31

814,98
870,97
909,30
957,94

Barn
per Åa
Totalt
6,40
6,23
6,15
5,88

788,06

6,26

29,90

164,98

817,96

6,03

820,86
833,75
877,64

6,21
6,18
5,94

38,68
47,06
50,67

131,83
109,48
102,88

Totalt
Åa

859,54
880,81
928,31

5,93
5,85
5,62

Av tabellen framgår att de ekonomiska extrasatsningarna fått genomslag i personaltätheten. Av en händelse är antalet inskrivna barn i april 2012 och i oktober 2015 det
samma varför det är lätt att jämföra och se hur personaltätheten har utvecklats. På
samma antal barn (5213 st) har vi gått från totalt 815 årsarbetare till 928 st. Detta är
en ökning med 113 årsarbetare pedagogisk personal, en ökning med 14 % således.
Stadskansliet har i budget 2016 fått uppdraget att göra en utredning av
skolstrukturen. Utredningen omfattar även hur Borås Stad ska möta en växande
förskolas behov av lokaler.
Kommunstyrelsen beslut 2016-04-18, § 192
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
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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".
Omröstning, se voteringslista 6.
Kommunfullmäktige beslutar med 61 röster mot 12:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Hans Gustavsson (KD), Falco Güldenpfennig (KD) och
Ingela Hallgren (KD).
§ 168
2012/KS0489 027
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP): Inför traineeprogram i
Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 124, sid B 1302)
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2012-06-19
lämnat motion om att Borås Stad inför ett traineeprogram. I motionen föreslås att
Borås Stad inför ett traineeprogram i sina olika verksamhetsområden för att tillgodose behovet av kompetens.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag.
Borås Stad genomför redan nu ett antal aktiviteter för att stärka bilden av staden som
attraktiv arbetsgivare och dess möjligheter att rekrytera, behålla och utveckla
kompetenta medarbetare.
Nämnder och styrelser är i grunden positiva till ett traineeprogram i Borås Stad
samtidigt som de pekar på att ett antal viktiga frågeställningar först behöver utredas.
Utredningen bör i så fall omfatta bl.a. syfte, behov och förutsättningar för ett
traineeprogram tillsammans med omfattning, innehåll och kostnader. Därefter kan
ett definitivt ställningstagande till att införa eller inte införa ett traineeprogram göras.
Kommunstyrelsens beslut 2016-04-18, § 183
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett
traineeprogram för Borås Stad.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-05-26

32 (32)

Kommunstyrelsen får i uppdrag att därefter fatta beslut om ett eventuellt införande.
Motionen är därmed besvarad.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett traineeprogram för
Borås Stad.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att därefter fatta beslut om ett eventuellt införande.
Motionen är därmed besvarad.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Leila Pekkala (S)

Ulrik Nilsson (M)

Justeringen som påbörjades kl 14.00 avslutades kl 14.35

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 juni 2016

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 134 Allmänhetens frågestund
”Allmänhetens frågestund, 26/5
Från Åsa Gunnarsson
Fråga till ansvariga politiker (Lena Palmén, Ulf Olsson)
"Allmänhetens frågestund, 26/5"
Jag arbetar som lärare och brukar med jämna mellanrum titta in på sidan "lediga
jobb" den ger en vinkling av läget på arbetsmarknaden och attraktionen i att arbeta
i Borås kommun. Vid en närmare titt på sidan blir man skrämd, utbudet för oss
lärare är enormt och lär växa om de styrande inte vaknar till.
Blir ni inte oroade över läget i Borås? Från politiker håll är det i stort sett tyst.
Vilket är mycket märkligt. Måluppfyllelsen ska visserligen höjas men hur ska det gå
till när så många behöriga lärare saknas? Hur ska ni kunna locka personal när
lönerna är betydligt sämre än de i t ex Ulricehamn, Tranemo osv? Där värdesätts
lärarna och det är dit många av Borås lärare flyr. Lönen är ytterst ett kvitto på hur
viktigt och betydelsefullt arbetet anses vara. Vad är viktigare än våran framtid
barnen? Är utsidan (kanal, orangeri, kongresshus...) så mycket betydelsefullare än
insidan?
/Än så länge lärare i Borås kommun”
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Bilaga till § 134 Allmänhetens frågestund
” Frågor till Ulf Olsson
Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige 2016-05-26
Frågorna ställs till kommunalråd Ulf Olsson.
I och med Revisionsrapporten 2015 om Borås stads personalpolitik så framgår
grova brister i stadens personalpolitik.
Bland annat så skriver man följande:
"Styrningen och ledningen av det personalpolitiska området präglas av otydlighet
när det gäller fördelning av roller, mandat och ansvar, och ett långsiktigt, strategiskt
arbete saknas till stor del. Analyser av den förda personalpolitiken med
konsekvensbeskrivningar av t ex lönevillkoren är bristfälliga. Det personalpolitiska
arbetet är till stor del operativt inriktat, och bygger på en personaladministrativ
tradition och logik snarare än en att ta sin utgångspunkt i det man brukar kalla HR
(Human Resource), som bygger på en lång- siktig, strategisk syn på personalen som
en resurs för att uppnå verksamhetsmålen."
I och med det så har vi tre frågor som rör arbetsmiljön och politikernas ansvar
gällande uppföljning.
Dels har vi frågan om utbildning inom arbetsmiljölagen.
Anser du att cheferna i bolagen och förvaltningarna har tillräcklig kunskap om
arbetsmiljölagen och följs arbetsmiljölagen på ett tillfredställande sätt?
Då politikerna har det formella ansvaret som arbetsgivare så undrar jag vilka
åtgärder man, från politiskt håll, sätter in då arbetsmiljöansvar brister i kunskap om
gällande lagstiftning.
Finns planer för vidareutbildningar inom arbetsmiljölagen eller liknande för chefer?
Hur fungerar den politiska uppföljningen gällande arbetsmiljön? Vilka åtgärder tar
man från politiskt håll om man ser brister?
Med vänlig hälsning,
Peter Lund
Peter Jonsson”
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Bilaga till § 136 Anmälningsärenden
”KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-05-26

MOTION
Hissa EU-flaggan vid sidan om den svenska och stadens flagga
Den 9 maj 1950 framförde Frankrikes utrikesminister Robert Schuman Europas
ambitioner i en deklaration. Man skulle skapa en övernationell europeisk institution
med uppgift att förvalta råvarorna kol och stål som vid denna tid var själva basen
för allt militärt inflytande, och på så sätt förebygga vidare krig och konflikter mellan
de europeiska länderna. Vid ett toppmöte i Milano 1985 beslöt europeiska statsoch regeringschefer att fira den 9 maj som "Europadagen".
Utanför Stockholms, Malmös och Göteborgs stadshus vajar Europaflaggan sida vid
sida med den svenska och med stadens flagga. Inte bara den 9 maj utan varje dag.
På samma sätt borde det vara självklart att Borås Stadshus har permanent EUflaggning. Vi kan vara stolta över att vara en del av ett fritt och växande Europa,
som alltid försvarat frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Borås behöver
Europa lika mycket som Europa behöver Borås och boråsarna har rätt att förvänta
sig att vi tar vara på vår position som en europeisk stad och mötesplats. Vid
nordiska nationaldagar och utländska statsbesök hissas respektive lands flagga.
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta
Att på lämplig plats, varför inte vid Borås Stadshus, vid Stora torget eller vid
Vattentornet varje dag året om låta hissa stadens, den svenska och EU-flaggan.
Borås den 9/5 2016 på Europadagen
Patric Cerny (L)”
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Bilaga till § 136 Anmälningsärenden
”Motion: Inför korta lektionspauser
Att sitta still och lyssna är inte alltid så lätt, och ska man dessutom försöka
bibehålla koncentrationen så behöver hjärnan syre och kroppen är i behov av
rörelser. Skolan är idag en plats där kanske koncentrationen är som störst, men
trots detta prioriteras inte idrott och fysisk motion mer än fåtal tillfällen per vecka.
Kanske svaret finns i skolans/kommunens ekonomi och tidsplan, där marginalerna
är små.
Hur skulle däremot skolan/kommunen resonera om det fanns ett sätt som: - På ett
tidseffektivt sätt bidrar till mer fysik, utan att kosta något? Och som ger piggare
elever som lär sig mera!
Ni har säkert alla suttit på flertalet långa möten och bara längtat till en paus. Det
har säkert hänt att ni nickat till och kanske t.o.m sovit.
Men ibland finns det kloka talare, lärare eller kollegor på mötet som uppmuntrat till
att ni ska utföra nån slags rörelse för att på så sätt syresätta hjärnan samt få upp
blodcirkulationen.
Att få korta pauser är för alla ett måste, och att det kan åtgärdas med så små medel
borde vara en grund att pröva detta i våra skolor.
Hälsoverkstaden har utvecklat ett pausrörelsekartotek där förslag på
rörelser/aktiviteter finns att tillgå.
Ni kan här läsa vad folkhälsan skriver om motion för barn: https://shar.es/1jafYa
Genväg till hälsoverkstadens kartotek för pausrörelser:
http://www.folkhalsan.fi/Global/VarVerksamhet/UngOchSkola/SkolanOchHals
an/Halsoverkstaden/Pausrörelsekort2.pdf
Vi tycker helt enkelt att korta lektionspauser (s.k powerbreaks) ska prövas.
Därför vill vi:
- Att i första hand pröva dessa korta pauser på några av kommunens skolor under
en testperiod upp till 3 månader.
Utvärdera sedan denna testperiod, och om utfallet blir positivt applicera fas två.
- Att i andra hand (fas två)införa dessa korta pauser i alla kommuners skolor. Och
att föreslå kommunens friskolor att implementera denna metod.
Leif Häggblom Sverigedemokraterna”
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Bilaga till § 136 Anmälningsärenden
”MOTION

2016-05-26

Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet
Kristdemokraterna i Borås skrev 2010 en motion till fullmäktige om att trygghetslarm i
bostaden för de äldre skulle vara kostnadsfritt. Denna bifölls och infördes men när den
styrande röd-gröna minoriteten senare tog över styrningen av Borås återinfördes
avgiften.
Under tiden som Borås hade kostnadsfria larm visade det sig faktiskt vara
kostnadseffektiv då kostnaden sparades in genom den minskade administrationen.
Samtidigt gav den en väldigt viktig signal till våra medborgare i behov av stöd och
omsorg att man kan bli sjuk och åldras på ett säkert och tryggt sätt.
Vi vet att det finns äldre och personer med låg inkomst i Borås stad som avstår från
denna insats av ekonomiska skäl trots att man själv och kanske även anhöriga känner
oro och ångest över tryggheten i hemmet. Vi kristdemokrater ser detta som en
förebyggande insats där man även kan skjuta behov av annan insats framåt i tiden
vilket ger livskvalitet för den enskilde och besparing för Borås stad!
Eftersom insatsen är biståndsbedömd kommer den inte att överutnyttjas utan istället
vara en trygghet om att Borås bryr sig om att våra medborgare kan åldras med
värdighet!
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Att trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt
För Kristdemokraterna
Sara Degerman Carlsson
Ingela Hallgren”
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Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till kommunalrådet Ulf Olsson (S)
Av media förstår vi att en person som står den politiska ledningen i Borås nära
varit i Tyskland om deltagit i en aktion omfattande s.k. civil olydnad. Civil olydnad
innebär att man bryter mot eller inte följer lagligen och i demokratisk ordning
beslutade regler.
Jag har inte någonstans sett att Du eller andra företrädare för den politiska
ledningen i Borås tagit avstånd från förfarandet.
I Borås är det inom ditt ansvarsområde bland annat att ta ställning till vilka regler
som skall ingå i den lokala ordningsstadgan.
Min fråga till dig blir därför naturligen:
Är det upp till varje Boråsare att själva avgöra vilka delar av den lokala
ordningsstadgan man skall följa?
Ulrik Nilsson (M)”
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Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA

2016-05-20

Enkel fråga till Ulf Olsson (S) angående kommunal beredskap
Sabotaget av Häglaredsmasten är ett tydligt exempel på den stora sårbarhet som
finns i samhället och visar på att beredskapen för att hantera kriser och
samhällstörningar inte alltid är den bästa. Utslagna radio- och tvsändningar och
därigenom radikalt försämrade möjlighet att kommunicera viktiga meddelande till
allmänheten kan vara mycket allvarligt under en reell kris eller i en krigssituation.
Det är först efter en sådan här händelse som bristerna i beredskapen blir
uppenbara. Tyvärr har samhället haft, och har, en naiv inställning till dessa frågor.
Den 12 januari lämnade undertecknad in en motion om kommunal beredskap där
fokus ligger på hushållsberedskap, självskydd, kommunala beredskapslager,
samverkan med frivilliga organisationer samt resursplan för kris- och
beredskapsarbetet.
Den fallna Häglaredsmasten gör frågan om beredskap i krissituationer än mer
angelägen att diskutera och aktualisera i kommunen. Det finns viktiga kommunala
anläggningar som behöver ha ett gott skydd, till exempel vattenreningsverk och
eldistribution.
Mot bakgrund av ovan frågar jag Ulf Olsson (S)
Vilka lärdomar kan kommunen dra av sabotaget av Häglaredsmasten?
Kommer åtgärder att vidtas för att förbättra säkerheten kring samhällsviktiga kommunala
anläggningar?
När planeras min motion om kommunal beredskap behandlas i Kommunfullmäktige?
Alexander Andersson (C)”
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Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga
Oliver Öberg
Kommunfullmäktige

2016-05-26

Fråga till Servicenämndens ordförande Kent Hedberg (S) –
beredning av ärendet ”Arbetsmaterial – utvecklingsmöjligheter för
Servicekontorets verksamhet”
På Kommunfullmäktige den 28 april ställde jag två enkla frågor till
Servicenämndens ordförande Kent Hedberg (S). Sammanfattningsvis tycker jag att
svaren var bristfälliga och lämnade mycket övrigt att önska. Därför vill jag återigen
ställa samma frågor, och hoppas att denna gång få bättre och mer utförliga svar.
I Servicenämnden den 22 februari i år togs ett ärende upp; Arbetsmaterial utvecklingsmöjligheter för Servicekontorets verksamhet. Det är ett arbetsdokument
som tenderar att användas för internet bruk av Servicekontorets tjänstemän. Helt
enkelt ett dokument som borde hanterats som ett interndokument och inte tagits
upp som ett ärende i nämnden. Men när Ordförande i nämnden valde att ta upp
dokumentet som en punkt på dagordningen blev det också ett ärende. Ärendet
återremitterades först på nämndsammansträdet den 22 februari för att senare dras
ur på mötet den 31 mars.
Mina frågor till Servicenämndens ordförande Kent Hedberg (S) blir därför
följande:
Finns det ett politiskt beslut på att ta fram dokumentet ”Arbetsmaterial – utvecklingsmöjligheter
för Servicekontorets verksamhet”?
Står du bakom det som står i dokumentet och är ärendeprocessen som genomförts något som du
ställer dig bakom?”
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Bilaga till § 150 Borås Stads kostpolicy

Strategi
Program
Plan
» Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Kostpolicy
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
�������� – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
������� – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
���� – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande
������ – Borås Stads hållning
���������� – rekommenderade sätt att agera
������ – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 26 maj 2016
Dokumentet gäller för Stadsdelsnämnderna Väster, Norr och Öster samt Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden.
För revidering ansvarar: Stadsdelsnämnden Väster
För ev uppföljning och tidsplan för denna ansvarar Stadsdelsnämnden Väster
Dokumentet gäller till och med 2019
2 | ����������
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Kostpolicy
Maten är ett av livets stora glädjeämnen och engagerar alla sinnen. Måltiden som serveras
ska vara god, näringsrik och säker samt tillagas och distributeras på ett sätt som tar hänsyn
till vår miljö. Måltidsverksamheten kännetecknas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande där kommunikation mellan olika personalkategorier och matgäster, samt en tydlig
ansvarsfördelning genomsyrar hela arbetet.
Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra stadens intentioner vad gäller matfrågorna
men också att förenkla arbetet vad gäller styrning, ledning och utveckling inom
måltidsområdet.

Mat och miljö
»
»
»
»
»
»

Genom miljösmarta val i hela livsmedelskedjan bidrar Borås Stad
till en hållbar framtid.
Matval görs med fokus på kvalitet, etik och miljö.
Andelen ekologiska livsmedelsinköp i Borås Stad ska uppgå till minst 25 procent.
Råvaruvalen ska vara såsongsbetonade.
Möjligheten för närproducenter att leverera livsmedel ska öka.
Matsvinn ska minimeras.

Matkvalitet
»
»
»
»
»
»

Maten ska vara näringsriksrik, god, omväxlande och anpassad efter matgästens behov.
Maten tillagas så nära gästen och serveringstillfället som möjligt.
All personal tar ansvar för säker hantering av livsmedel.
Matgästen ges möjlighet till delaktighet i måltidsverksamheten.
Personal som arbetar i måltidsverkamheten har hög kompetens och fortbildas
kontinuerligt i frågor om kost, hälsa och hållbar utvecking.
Hel- och halvfabrikat används i så liten utsträckning som möjligt.

���������� | 3
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Måltidsmiljö
»
»
»

All personal har kännedom om grunderna för trevliga måltider samt en god
servicekänsla för att skapa en lugn och trevlig måltidsmiljö.
All personal har den kunskap som krävs för att kunna främja goda matvanor hos sin
målgrupp och därmed bidra till att skapa förutsättningar för en god hälsa.
Det ska finnas en tydlig ansvarsuppdelning mellan verksamheterna när det gäller miljö
i matsalen eller resturangen.

Maten och arbetsmiljön
»
»

Resturang, kök, kaféer eller matsalar ska vara rätt dimensionerade och utformade.
Arbetsmiljön ska vara säker för personalen.

Genomförande
»
»

Borås Stad berörda nämnder ansvarar för att kostpolicyn implementeras inom
respektive verksmahetsområde.
Handlingsplaner för kostpolicyn upprättas av kostansvarig för förskola, skola,
äldreomsorg och omsorg.

4 | ����������
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���������� 501 80 Borås ������������ Stadshuset, Kungsgatan 55
������� 033-35 70 00 �-���� boras.stad@boras.se ��������� boras.se
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 maj 2016 klockan 18:19:32.

8 Marknadsplats för lediga lägenheter - Boplats (nr 99)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare
Nils-Åke Björklund

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X
Anne-Marie Ekström

Jasem Hardan

Ingela Hallgren
Alexander Andersson

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Amanda Wiktorsson
X
X
X
Transport:

23

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

27
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Annacarin Martinsson
Mikael Wickberg

Leif Johansson
Bengt Bohlin

Thor Öhrn

Abdullahi Warsame
SUMMA:
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

38
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 maj 2016 klockan 19:12:15.

16 Förslag till Borås Stads kostpolicy (nr 107)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare
Nils-Åke Björklund

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X
Anne-Marie Ekström

Jasem Hardan

Ingela Hallgren

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Amanda Wiktorsson
X
X
X
Transport:

23

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

27

B 475
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Annacarin Martinsson
Mikael Wickberg

Leif Johansson
Bengt Bohlin

Thor Öhrn

Abdullahi Warsame
SUMMA:

B 476

23

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

38
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Voteringslista nr. 3

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 maj 2016 klockan 20:11:57.

27 Svar på motion från Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M). Sanering av klotter
inom 24 timmar! (nr 118)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare
Nils-Åke Björklund

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X
Anne-Marie Ekström

Jasem Hardan

Ingela Hallgren

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Amanda Wiktorsson
X
X
X
Transport:

23

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

27
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Annacarin Martinsson
Mikael Wickberg

Leif Johansson
Bengt Bohlin

Thor Öhrn

Abdullahi Warsame
SUMMA:

B 478

23

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Voteringslista nr. 4

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 maj 2016 klockan 20:26:42.

29 Svar på motion av Tom Andersson (MP): Förenkla bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av
solenergianläggningar (nr 120)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare
Nils-Åke Björklund

Anne-Marie Ekström

Jasem Hardan

Ingela Hallgren

Amanda Wiktorsson

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5

B 479

Kommunfullmäktiges protokoll | 26 maj 2016

Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

Annacarin Martinsson
Mikael Wickberg

Leif Johansson
Bengt Bohlin

Thor Öhrn

Abdullahi Warsame
SUMMA:

B 480

45

5

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
64

X
X

X
X

9

Kommunfullmäktiges protokoll | 26 maj 2016

Voteringslista nr. 5

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 maj 2016 klockan 20:34:49.

30 Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Vem bryr sig om barnen i förskolan? (nr 121)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare
Nils-Åke Björklund

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Marie Ekström

Jasem Hardan

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ingela Hallgren

Amanda Wiktorsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

42

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X
X

8
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

Annacarin Martinsson
Mikael Wickberg

Leif Johansson
Bengt Bohlin

Thor Öhrn

Abdullahi Warsame
SUMMA:

B 482

42

8

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61

X
X

X
X

12

Kommunfullmäktiges protokoll | 26 maj 2016

Voteringslista nr. 6

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 maj 2016 klockan 20:41:02.

32 Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och
Karl-Gustav Drotz (KD); Maxantal i barngrupperna på förskolan (nr 123)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare
Nils-Åke Björklund

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Marie Ekström

Jasem Hardan

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ingela Hallgren

Amanda Wiktorsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

42

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X

X

X

X
X

8
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

Annacarin Martinsson
Mikael Wickberg

Leif Johansson
Bengt Bohlin

Thor Öhrn

Abdullahi Warsame
SUMMA:

B 484

42

8

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
61

X
X

X
X

12

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

