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Tid och plats
18.00–22.21 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 198–231
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Tom Andersson (MP), Ulf
Olsson (S), Lena Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart
Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Björn Bergqvist
(M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell
Hjalmarsson (MP), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V),
Tommy Josefsson (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Hamid
Fard (L), Anna Christensen (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa
Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Anne
Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia
Andersson (C), Lotta Preijde (L), Malin Wickberg (M), Pertti Merstrand (SD), Crister
Spets (SD), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby
Andersson (S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M),
Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård
(SD), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M)
Stina Medelius (M), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan
Dahlberg (S) och Anna Klaar (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Patric Silfverklinga (SD)
För Patric Cerny (L)
För Lars-Åke Johansson (S)
För Birgitta Bergman (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Anna Kjellberg (MP)
För Hanna Bernholdsson (MP)
För Sara Andersson (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Andreas Bäckman (SD)
För Mohamed Kossir (S)

- Thor Öhrn (SD)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Marie Sandberg (S)
- Ismail Bublic (M)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Hanna Werner (MP)
- Lasse Jutemar (MP)
- Emina Beganovic (S)
- Bengt Bohlin (S)
- Patrik Hållpås (SD)
- Sören Björklund (S)

Närvarande ersättare
Mikael Wickberg (M), Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M),
Lotta Löfgren Hjelm (M), Alexander Andersson (C), Mattias Danielsson (C), Bengt
Wahlgren (L), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Leif Johansson (S),
Anders Jonsson (S), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Abdullahi
Warsame (S), Pari Mahinpour (V), Jasem Hardan (V), Anita Spjuth (V) och Christina
Ramsälv Waldenström (MP).
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Andreas Bäckman (SD) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats
inför behandlingen av § 199. Därefter tjänst gör Patrik Hållpås (SD) för Philip
Silfverklinga (SD).
Sara Andersson (S) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför
behandlingen av § 201.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.30.
Lars-Åke Johansson (S) anländer till sammanträdet kl 19.45 och intar sin plats inför
behandlingen av § 207.
Karl-Gustav Drotz (KD) lämnar sammanträdet kl 20.45
Pari Mahinpour (V) lämnar sammanträdet kl 21.15.
Anna Klaar (S) lämnar sammanträdet kl 21.30. Hon ersätts av Emina Beganovic (S)
inför behandlingen av § 220.
Övriga närvarande
Lars-Olof Danielsson
Saier Yousef
Göran Björklund

stadsjurist
valledare
sekreterare

§ 198
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Sjösten (M) och Robert
Sandberg (S) med Mosa Roshanghias (MP) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, onsdag den 24 augusti 2016 kl 16.00.

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår".
§ 199
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2016-06-29
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Motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) om
konstnärlig utsmyckning och gestaltning av offentliga byggnader och
miljöer .
Dnr 2016/KS0588 866

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende:
2016-06-29

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 5908-15, 6052-15,
6167-15, 6168-15, 6169-15, 6171-15, 6172-15 och 6173-15: Saken:
Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18-19 § 185,
Regler för hyror för LSS-boenden. Förvaltningsrätten avslår
överklagandena.
Dnr 2015/KS0806 206.

§ 200
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.
§ 201
2016/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag som Kommunalråd,
ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i styrelsen för Borås Stadshus AB, ledamot i
Krisledningsnämnden och som ersättare i Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund fr.o.m den 1
september 2016.
Malin Carlsson (S), Tomteplatsen 7, 506 42 Borås väljs till Kommunalråd, ledamot i Kommunstyrelsen och som ledamot i Krisledningsnämnden fr.o.m. den 1 september t.o.m. det tillfälle val av
styrelse förrättas nästa gång. Malin Carlsson (S) väljs också till ledamot i styrelsen för Borås
Stadshus AB fr.o.m. den 1 september t.o.m. 2018 års verksamhet och som ersättare i Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund fr.o.m. den 1 september 2016 t.o.m den 31 december 2018.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Slåttervägen 10, 518 42 Sjömarken väljs till ersättare i
Kommunstyrelsen fr.o.m. den 1 september t.o.m. det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs också som ledamot i styrelsen för Borås Stadshus AB
t.o.m. 2018 års verksamhet.
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Malin Carlsson (S), Tomteplatsen 7, 506 42 Borås entledigas från sitt uppdrag som ordförande
och ledamot i Stadsdelsnämnden Norr fr.o.m. 1 september 2016.
Nuvarande andre vice ordförande Mats Tolfsson (S), Stamvägen 13, 506 49 Borås väljs till
ordförande i Stadsdelsnämnden Norr fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december 2016.
Nuvarande ledamot Oskari Anundi (S), Bergsvägen 3, 513 33 Fristad väljs till andre vice
ordförande i Stadsdelsnämnden Norr fr.o.m. den 1 september t.o.m. den 31 december 2016.
Kjell Classon (S), Tvärhandsgatan 9, 50747 Borås entledigas från sitt uppdrag som ordförande och
ledamot i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Ulf Sjösten (M), Skogslindgatan 21, 507 32 Brämhult väljs till ordförande i Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund t.o.m. den 31 december 2018.
Nuvarande ersättare Tord Andersson (S), Visthusgatan 9, 504 44 Borås väljs till ledamot i
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund t.o.m. den 31 december 2018.
Mohamed Farah (S), Moränvägen 4, 518 40 Sjömarken väljs till ersättare i Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund t.o.m. den 31 december 2018.
Per-Olof Höög (S), Fjärde Villagatan 24, 504 53 Borås väljs till ersättare i styrelsen för
BoråsBorås TME AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Liz Odqvist (S), Hallagärde 25, 504 91 Sandhult väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt
t.o.m. den 31 december 2019.
Max-Åke Björkman (S), Krögarevägen 5G, 513 70 Borgstena väljs till nämndeman vid Borås
Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2019.
Elias Mannberg (M), Lilla Kyrkogatan 26, 503 35 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Utbildningsnämnden.
§ 202
2016/KS0328 102
Ledamöter och ersättare i Förskolenämnd, Grundskolenämnd,
Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden
Partierna har nominerat förslag på ledamöter och ersättare till rubricerade nämnder.
Valberedningen har den 20 juni 2016 beslutat föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Föreslagna väljs till ledamöter och ersättare i Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden enligt
förslag.
Kommunfullmäktige
Yvonne Persson (S) och Björn Qvarnström (SD) yrkar bifall till valberedningens
förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Föreslagna väljs till ledamöter och ersättare i Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden enligt förslag, se bilaga.
§ 203
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Anita Persson (V) om
beslut om Glyfosat
Ordförande i Miljö- och konsumentnämnden Anita Persson (V) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§ 204
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Ulrik Nilsson (M) till Anita Persson (V) om
beslut om Glyfosat
Ordförande i Miljö- och konsumentnämnden Anita Persson (V) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§ 205
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Ida Legnemark (V) om
varför näridrottsplatsen på Hulta tas bort
Fritid- och folkhälsonämndens ordförande Ida Legnemark (V) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§ 206
2016/KS0556 514
Svar på enkel fråga av Kerstin Hermansson (C) till Tom Andersson
(MP) om infrastruktur för laddning av elbilar
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 207
2016/KS0097 041
Svar på motion av Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric
Silfverklinga (SD), Johan Österlund (SD), Björn Qvarnström (SD) och
Andreas Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 145, sid B 1541)
Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-09 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett
dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter
som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med början 2015 som
presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
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Migrationspolitik och flyktingmottagande avgörs på nationell nivå av riksdag och
regering, med utgångspunkt i att Sverige undertecknat FNs flyktingkonvention och
därmed har ett ansvar att ta emot skyddsbehövande. Eftersom människors lönsamhet
och kostnad inte är den huvudsakliga frågan vid mottagandet av flyktingar och
nödställda anser Kommunstyrelsen att ett mångkulturellt bokslut skulle legitimera ett
synsätt som saknar stöd i den flyktingpolitik som har fastställts på nationell nivå.
I Borås Stads Vision 2025 står det att i Borås står möten mellan människor i fokus.
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika
kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka
och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med
naturen och omvärlden.
Att då särskilja och beräkna kostnader och intäkter för vissa grupper är inte förenligt
med stadens vision.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 266
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande
att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att bifalla motionen.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16, § 192
Ärendet bordläggs.
Mot beslutet reserverar sig Per-Olof Höög (S), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L),
Morgan Hjalmarsson (L), Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S),
Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson
(KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Kjell Hjalmarsson (MP), Lars-Åke
Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V),
Tommy Josefsson (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Hamid
Fard (L), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni
Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Ingela Hallgren (KD), Mattias
Danielsson (C), Lotta Preijde (L), Lasse Jutemar (MP), Micael Svensson (S), GunBritt Persson (S), Leif Grahn (S), Kent Hedberg (S), Alexander Andersson (C),
Hanna Bernholdsson (MP), Emina Beganovic (S), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson
(S), Sofia Bohlin (S), Bengt Bohlin (S), Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia
(S), Johan Dahlberg (S) och Anna Klaar (S).
Kommunfullmäktige
Björn Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD) och Tony Strandgård (SD) yrkar bifall
till motionen.
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Annette Carlson (M), Anna Svalander (L), Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S), Sara
Degerman-Carlsson (KD), Falco Güldenpfennig (KD), Mosa Roshanghias (MP),
Ulrik Nilsson (M), Cecilia Andersson (C), Mohamed Ben Maaouia (S), Ismail Bublic
(M) och Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Björn Qvarnström (SD) med fleras yrkande 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 Björn Qvarnström (SD) med fleras yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Thor Öhrn (SD), Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren
(SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Tony
Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Patrik Hållpås (SD) till förmån för
Björn Qvarnström (SD) med fleras yrkande.
§ 208
2016/KS0405 290
Projekteringsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret Maskinisten 3, Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 146, sid B 1545)
I budget 2016 finns följande uppdrag: ”Lokalförsörjningsnämnden uppdras
tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att skyndsamt ta fram en förskola på
Norrby.”
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.
Investeringsutgiften beräknas till 35 350 000 kronor som inte finns med i 2016 års
investeringsbudget.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar i två plan och i samband med denna
etablering lämnas paviljongförskolan Almgården som i dag har 45 barn.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.

B 991

Kommunfullmäktiges protokoll | 18 augusti 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-08-18

8 (29)

Stadsdelsnämnd Väster har den 27 april 2016 tillstyrkt projekteringsframställan.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 305
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att utöka investeringsbudgeten 2016 med 35 350 000 kronor för nybyggnad av
förskola på Norrby.
Att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av
KreaNova förskola, Värmlandsgatan, kvarteret Maskinisten 3, Borås.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Utöka investeringsbudgeten 2016 med 35 350 000 kronor för nybyggnad av förskola på
Norrby.
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret Maskinisten 3, Borås.
§ 209
2016/KS0227 024
Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 20152018 – ändring av § 2a
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 147, sid B 1555)
Samtliga förtroendevalda i Borås Stad omfattas av pensionsavtal från och med
2015-01-01.
Förtroendevalda, oavsett uppdragsgrad, som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-01
omfattas av Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).
I korthet innebär OPF-KL att förtroendevalda som tillträtt uppdrag efter 2015-01-01
och inte fyllda 67 år har rätt till pensionsavsättning på sitt arvode.
Detta föranleder en ändring i bestämmelser om ersättning till kommunens
förtroendevalda § 2a.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 293
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa förslag till ny lydelse för § 2a i bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda 2015-2018.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa förslag till ny lydelse för § 2a i bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda 20152018.
§ 210
2015/KS0395 403
Miljörapport 2015 Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 148, sid B 1569)
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013 - 2016. I
samband med årsredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning och redovisning av planerade åtgärder. De har också redovisat energi
och transportstatistik samt användning av klimatkompensationsmedel och
erfarenheterna av att införa miljöledningssystem. De nämnder och bolag som är
etappmålsansvariga har utöver detta redovisat en bedömning om vi når de beslutade
målen under 2016.
Förvaltningarnas och bolagens insända uppföljningar redovisas i ett sammandrag i
bifogad bilaga och i sin helhet i Stratsys. Etappmålsbedömningarna och redovisning
av genomförda åtgärder redovisas kort i Miljöbarometern på Borås Stads webb.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 310
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Miljörapport 2015 Borås Stad läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Miljörapport 2015 Borås Stad läggs till handlingarna.
§ 211
2016/KS0426 135
Tolkförmedling Väst - Årsredovisning och revisionsberättelse 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 149, sid B 1580)
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände den 15 april 2016, årsredovisning
2015 och översände den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Resultatet för 2015 redovisas till + 5 227 000 kronor jämfört med + 13 966 000
kronor för 2014. Det egna kapitalet uppgår till 21 738 000 kronor.
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Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggningen i detta ärende.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 326
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst
samt beviljas ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i
densamma.
Kommunfullmäktige
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S).
Kommunfullmäktige beslutar:
För Borås Stads del godkänns årsredovisning 2015 för Tolkförmedling Väst samt beviljas
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
§ 212
2016/KS0246 107
Årsredovisning 2015 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 150, sid B 1599)
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att besluta om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet
beviljas för räkenskapsåret 2015.
Resultatet för 2015 redovisas till 56 tkr jämfört med -5 211 tkr för 2014. Det egna
kapitalet uppgår vid årets utgång till 5 173 tkr, balansomslutningen till 60 464 tkr och
soliditeten till 9 % (f å 8 %). Borås Stads bidrag till förbundet 2015 var 14 400 tkr
(f å 13 500 tkr).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Annette Carlson (M), Lena Palmén (S) och Lennart
Andreasson (V) i handläggning och beslut i detta ärende.
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För Lena Palmén (S) tjänstgör Mohamed Farah (S).
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ulf Sjösten (M).
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 302
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Kommunfullmäktige
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Tom Andersson (MP)
och Crister Spets (SD) i handläggning och beslut i detta ärendet.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Therése Björklund (S)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Mikael Wickberg (M)
För Morgan Hjalmarsson (L) tjänstgör Bengt Wahlgren (L)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Emina Beganovic (S)
För Lennart Andreasson (V) tjänstgör Pari Mahinpour (V)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Christina Ramsälv Waldenström (MP)
För Crister Spets (SD) saknas ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 213
2016/KS0424 106
Budget och verksamhetsplan år 2016 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 151, sid B 1642)
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 12 maj 2016
översänt förbundets budget och verksamhetsplan för år 2016 till medlemskommunerna för godkännande. Direktionen har den 26 februari 2016 gett presidiet i
uppdrag att komplettera textinnehållet i budget och verksamhetsplan 2016, och att
därefter för egen del anta desamma.
Medlemsavgiften för år 2016 är liksom 2015 beslutad till 73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Övrig
finansiering sker genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.
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Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Avgifterna räknas upp med ett index om 2,5 %, och för 2016 är beslutade avgifter för
Borås del 1 380 676 kronor till Medarbetarcentrum och 5 473 500 kronor till Navet.
Förbundet budgeterar ett nollresultat, med en budgetomslutning för förbundets
basverksamhet år 2016 på 18 391 768 kronor, varav 8 000 000 kronor är bidrag till
tillväxtprojekt. Budgetomslutningen för Medarbetarcentrums verksamhet är
2 700 000 kronor och för Navet 22 977 575 kronor år 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-20, § 338
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år
2016 godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2016 godkänns.
§ 214
2016/KS0356 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 31 mars 2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 152, sid B 1664)
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
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vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara
identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare
rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO
och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 320
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.
§ 215
2016/KS0438 005
Bredbandsstrategi Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 153, sid B 1673)
Bredbandsstrategi Borås Stad visar på Borås behov av fortsatt utbyggnad av ITinfrastruktur för bredbandskommunikation på Borås landsbygd och i tätort.
Dokumentet utgör även underlag för ansökan om bredbandsstöd från Västra
Götalandsregionen (VGR).
Bredbandsstrategin skall skapa förutsättningar för ett kraftfullare bredband i Borås
kommun, särskilt på landsbygden. Detta är en förutsättning för bättre
näringslivsutveckling, en långsiktigt hållbar utveckling med mindre resande,
möjligheter till skolarbete och distansutbildning i hemmet, men också för att undvika
ett digitalt utanförskap i de kommersiellt ointressanta bredbandsområdena.
En kraftfull IT-infrastruktur tillgänglig i hela landet, är en hörnpelare i Regeringens
satsning ”IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige”, som skall utveckla
nya digitala offentliga och kommersiella tjänster, för näringsliv och medborgare.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 318
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Bredbandsstrategi Borås Stad.
Kommunfullmäktige
Lars-Gunnar Comén (M), Kerstin Hermansson (C) och Anne-Marie Ekström (L)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa Bredbandsstrategi Borås Stad.
§ 216
2009/KS0487 400
Delegering av ansvar för prövning av dispens från strandskyddet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 154, sid B 1771)
Strandskyddslagstiftningen ändrades 1 juli 2009. Lagen innebar i korthet att ett differentierat strandskydd och en ny ansvarsfördelning mellan kommun och länsstyrelsen
infördes.
I Borås Stad beslutar Kommunstyrelsen i ärenden angående prövning av dispens från
strandskyddet enligt Miljöbalken. Ändringen gäller fr o m den 1 juli 2009 fram till
dess att ett nytt beslut om delegering av ansvar för prövning av dispens från strandskyddet fattas. (KF 2010-03-18 §43).
Erfarenheter av hanteringen av strandskyddsdispenser i Borås Stad visar att eftersom
samtliga medgivna dispensbeslut skickas till Länsstyrelsen för granskning så lämnas
inte mycket rum för tolkningar i Miljöbalken och regelverket kring dispensgivningen
för strandskydden.
Genom att upphäva nuvarande delegation av strandskyddsdispenser och istället överföra ansvaret för dispensgivningen till Miljö- och konsumentnämnden ligger alla beslut som rör strandskydd och hela den verksamhet som rör myndighetutövning enligt
Miljöbalken samlade på samma nämnd.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-20, § 371
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämnden beslutar fr.o.m. den 1 oktober 2016 i ärenden
angående prövning av dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken.
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Detta beslut upphäver delar av beslut i Kommunfullmäktige den 18 mars 2010 § 43
som rör delegering i ärenden om prövning av dispens från strandskyddet.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Miljö- och konsumentnämnden beslutar fr.o.m. den 1 oktober 2016 i ärenden angående prövning av
dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken.
Detta beslut upphäver delar av beslut i Kommunfullmäktige den 18 mars 2010 § 43 som rör
delegering i ärenden om prövning av dispens från strandskyddet.
§ 217
2016/KS0389 046
Mottagande av gåva från Stiftelsen Curamus till Träffpunkt
Simonsland
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 155, sid B 1774)
Stadsdelsnämnd Öster föreslår den 19 april 2016 Kommunfullmäktige att på
kommunens vägnar med tacksamhet ta emot en donation från Stiftelsen Curamus på
1 mnkr, som en delfinansiering av tre projekt på Träffpunkt Simonsland.
Träffpunkt Simonsland har för avsikt att med hjälp av medel från Curamus utveckla
verksamheten så att fler medborgare i Borås Stad kan få en meningsfull vardag
genom en ökad delaktighet. Träffpunkt Simonsland har identifierat tre projekt; Eträffpunkt, Frivilligorganisation och Meningsfull vardag. Stiftelsen Curamus har
godkänt de tre projekten och står, under förutsättning att Kommunfullmäktige
beslutar att Borås Stad mottager gåvan, för kostnader avseende utbildning, inköp av
tjänster m.m. Borås Stad står för lokaler, personal, tid och kompetens.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 324
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar med stor tacksamhet emot donationen från Stiftelsen
Curamus på 1 000 000 kronor.
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige tar med stor tacksamhet emot donationen från Stiftelsen Curamus på
1 000 000 kronor.
§ 218
2016/KS0428 253
Försäljning av del av Viared 14:19, kvarteret Solskenet, Viared Västra,
del av tomt 19
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 156, sid B 1799)
Ett köpeavtal har upprättats med Charepa AB om försäljning av ca 40 000 m2 av
fastigheten Viared 14:19. Fastigheten är belägen med skyltläge mot RV 40 på Viared
Västra. På platsen ska Didriksons Regnkläder AB etablera sig. Köparen ska ersätta
kommunen med 14 000 000 kronor i köpeskilling samt 8 200 000 kronor för utförd
grovplanering.
Inom det överlåtna området finns ett område avsett för eventuell järnvägstrafik. Om
det fattas ett beslut, innan byggnation påbörjats, som innebär att järnvägstrafik i
området inte längre är aktuellt, kan byggnader på tomten placeras närmare motorvägen och då minskar köparens behov av tomtareal. Tomtens areal och utformning
ska då anpassas efter köparens behov med de nya förutsättningarna. Eventuellt kan
det då krävas ett tilläggsavtal för att reglera avvikelsen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-20, § 358
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avtalet med Charepa AB godkänns.
Markchefen delegeras att besluta om eventuellt tilläggsavtal.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Avtalet med Charepa AB godkänns.
Markchefen delegeras att besluta om eventuellt tilläggsavtal.
§ 219
2016/KS0442 334
Tillbyggnad av befintligt elefanthus i Borås Djurpark
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 157, sid B 1806)
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Styrelsen för Borås Djurpark AB beslöt den 26 april 2016 att påbörja arbete med utbyggnad av elefanthuset. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolaget anhåller om ett godkännande av att få investera 25 miljoner kronor i en tillbyggnad av befintligt elefanthus, och att få höja bolagets limit i koncernkontot med
motsvarande belopp.
Djurparken har idag fem elefanter, varav två kor är dräktiga med en beräknad
nedkomst i maj/juni 2017. Bolaget menar att elefanterna redan idag är trångbodda
och med ytterligare två kalvar blir situationen för djur och skötare oacceptabel ur
såväl djurvälfärd som arbetsmiljö.
Bolaget har sedan tidigare haft planer på en utbyggnad, och omständigheterna påskyndar nu processen för att tillbyggnaden ska kunna vara klar innan de nyfödda kalvarna behöver komma inomhus på hösten 2017
Investeringen medför enligt kalkylen en ökad årlig kapitalkostnad på cirka 1,6 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen kraftigt påverkar bolagets ekonomi
genom ökade kapitalkostnader. Ökat besöksantal lär inte täcka kostnadsökningen.
Kommunstyrelsen anser ändå att investeringen kan motiveras, för att säkerställa en
god djurhållning och ett högt attraktionsvärde. Det är dock viktigt att bolaget arbetar
aktivt för en ökad omsättning och ett på sikt starkare resultat.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 325
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Djurpark AB: s investering i tillbyggnad av elefanthus godkänns.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Djurpark AB:s
investering i tillbyggnad av elefanthus inte godkänns.
Kommunfullmäktige
Björn Qvarnström (SD) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga.
Urban Svenkvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och dels
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Ärendet skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Djurpark AB: s investering i tillbyggnad av elefanthus godkänns.
Mot beslutet reserverar sig Thor Öhrn (SD), Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren
(SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Tony
Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Patrik Hållpås (SD) till förmån för
Björn Qvarnströms (SD) återremissyrkande.
§ 220
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Socialdemokraterna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 158, sid B 1820)
Socialdemokraterna 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 2016-06-20, § 340
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Socialdemokraterna i Borås år 2016 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Björn Qvarnström (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Socialdemokraterna i Borås år 2016 kan utbetalas.
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§ 221
2016/KS0417 111
Svar på remiss av förslag till valkretsindelning av Västra
Götalandsregionen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 159, sid B 1825)
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har vid Regionsstyrelsens sammanträde
26 april 2016 beslutat att inlämnat rubricerad remiss till kommunen.
I remissen föreslår Regionstyrelsen att valkretsarna för val till regionfullmäktige
(landstingsfullmäktige) skall vara de samma som vid val till riksdagen.
Förslaget till valkretsindelning har varit remitterad till Valnämnden.
Det kan konstateras att det har varit fem valkretsar även före lagändringen,
skillnaden ligger i antal kommuner som tillhörde till varje valkrets då och nu.
För Västra Götalands läns valkrets södra har den fått två extra kommuner, det vill
säga alla gamla plus Herrljunga- och Vårgårda kommun som var en del av Västra
Götalands läns norra.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-20, § 339
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tillstyrker Regionfullmäktiges förslag till valkretsindelning vid
val till regionfullmäktige.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige tillstyrker regionstyrelsens förslag till valkretsindelning vid val till
regionfullmäktige.

§ 222
2016/KS0463 026
Arbetsmiljöpolicy
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 160, sid B 1831)
Arbetsmiljöpolicyn visar Borås Stads övergripande målsättning, viljeinriktning och
medel för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöpolicyn klargör hur Borås Stad ska utforma arbetsmiljön och hur
verksamheterna når dit.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-06-20, § 349
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa arbetsmiljöpolicyn för Borås Stad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa arbetsmiljöpolicyn för Borås Stad.
§ 223
2012/KS0126 311
Svar på motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Gräv ner för att satsa på miljön och bygga nytt!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 161, sid B 1836)
Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-01-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det ska tas ett djärvt grepp och gräva ner Kungsleden. Ny yta
ovan mark kan då ligga till grund för den expansion vi vill se i centrum, med fler
bostäder i centrum. Den yta som inte tas i anspråk för bostäder kan förskönas med
t.ex. träd, planteringar och skulpturer till nytta och glädje för både Boråsare och
besökare.
Motionen har inte varit remitterad.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att utreda en nedgrävning av Kungsleden.
Utredningen pågår av SWECO och förväntas presenteras under 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 309
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD) och
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
§ 224
2014/KS0654 739
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för
personer med permobil
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 162, sid B 1838)
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att kommunen tar problemet på allvar och löser bristen på tillgängliga
toaletter för permobilburna i centrum.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden,
Tekniska nämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet
samt till Ungdomsrådet.
Det finns i dag en toalett i Orangeriet som är tillgänglig för personer med permobil,
(eldriven rullstol). Toaletten är för närvarvarande öppen 9.30- 17 alla vardagar. I
övrigt är toaletten tillgänglig under restaurangens öppettider.
Övriga centralt placerade gatutoaletter uppfyller, enligt Tekniska nämnden inte
dagens krav på s.k. vändmått för eldrivna rullstolar. Nämnden anger att de
gatutoaletter som finns i dag sköts via reklamavtal med ett externt företag.
Nuvarande avtal gäller t o m 2023.
Kommunstyrelsen anser att det, med hänsyn till Orangeriets begränsade öppettider,
Västra Götalandsregionens riktlinjer samt Program för tillgänglighet, behöver inrättas
ytterligare någon centralt placerad, tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala
delar.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala delar. Kommunstyrelsen förutsätter att samverkan sker med Borås Stads tillgänglighetskonsulent samt med Kommunala
funktionshinderrådet.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 295
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en
tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala delar.
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Kommunfullmäktige
Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunen tar problemet på allvar och löser bristen på tillgängliga toaletter för permobilburna i
centrum.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en tillgänglighetsanpassad
toalett i stadens centrala delar.
§ 225
2013/KS0544 110
Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M):
Elektronisk röstning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 163, sid B 1844)
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen och Valnämnden ansöker om att Borås
Stad blir försökskommun för elektronisk röstning i de allmänna valen.
Motionen har varit remitterad till Valnämnden.
Regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning i oktober 2011 för att se över delar
av valsystemet. Kommittén kom att ta namnet 2011 års vallagskommitté.
Kommittén lämnade i januari 2013 ett delbetänkande; ”Proportionalitet i val samt
förhandsanmälan av partier och kandidater”, SOU 2012:94. Redan i mars 2013 kom
ett slutbetänkande från kommittén; ”E-röstning och andra valfrågor”, SOU 2013:24.
I kommitténs slutbetänkande finns ett förslag om en försöksverksamhet med
elektronisk röstning under 2018 års allmänna val. Detta förslag har inte lett till någon
proposition ännu.
Med tanke på att det inte finns något förslag till genomförande av försöksverksamhet
med elektroniskt val inom överskådlig framtid, finns det ingen anledning att i förväg
ansöka om att bli försökskommun till något, som ingen idag vet vad det innebär.
Motionärernas förslag bör därför avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 281
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
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Kommunfullmäktige
Marie Fridén (M) och Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
§ 226
Föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet skall avslutas omkring kl 23.00.
§ 227
2013/KS0664 311
Svar på motion av Nils- Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M);
Trafikflöden till Viareds industriområde
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 164, sid B 1848)
Nils-Åke Björklund (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 oktober 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över Nabbamotets
trafiklösning samt trafikflödena för hela Viareds Industriområde.
Motionen har inte varit remiterad
Trafikverket och Borås Stad driver en omfattande åtgärdsvalsstudie, Noden Borås.
Studien görs i två steg där första delen ska hantera övergripande trafikfrågor som kan
spelas in till regional och nationell transportinfrastrukturplan. Den delen förväntas
vara klar i december 2016. Brister i trafiken, kring Viared samt på Rv27 och Rv40, är
identifierade och kommer att studeras i detta arbete.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 328
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Nils-Åke Björklund (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

B 1007

Kommunfullmäktiges protokoll | 18 augusti 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-08-18

24 (29)

§ 228
2015/KS0765 861
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Borås - en fristad för förföljda
konstnärer
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 165, sid B 1850)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december
2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för
förföljda konstnärer samt att kostnaderna för och omfattningen av arbetet med
fristadskonstnärer utreds.
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden.
Det kan konstateras att beslut om att ställa sig positiv till att ta emot skyddsbehövande konstnärer samt att söka medlemskap i ICORN för att verkställa
mottagandet, inte bedömts vara olagligt av Kammarrätten i Sundsvall. Flera andra
svenska kommuner och åtminstone en region är medlemmar i ICORN. Det saknas
därför anledning att göra någon annan bedömning i Borås utan man kan utgå från att
det är kompetensenligt att vara fristad åt någon eller några konstnärer åtminstone
enligt ICORNS riktlinjer.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till motionen och att det behöver utredas
omfattningen av och formerna för hur Borås Stad kan erbjuda förföljda konstnärer
en fristad.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-20, § 337
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Kulturnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis handlägga denna fråga.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Björn Qvarnström (SD) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Björn Qvarnströms (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 Björn Qvarnströms (SD) avslagsyrkande”.
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Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för förföljda konstnärer.
Omfattningen och utformandet av arbetet med fristadskonstnärer utreds.
Kulturnämnden får i uppdrag att fortsättningsvis handlägga denna fråga.
Mot beslutet reserverar sig Thor Öhrn (SD), Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren
(SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Tony
Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Patrik Hållpås (SD) till förmån för
Björn Qvarnströms (SD) avslagyrkande.
§ 229
2014/KS0598 780
Svar på motion av Thomas Wingren (MP) och Hanna Werner (MP);
Inför tandborstning på förskola och fritids
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 166, sid B 1857)
Thomas Wingren (MP) och Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
1. att Borås Stad initierar ett liknande projekt med Folktandvården i Västra
Götaland eller lokalt med Folktandvården i Borås,
2. att Borås Stad inför tandborstningen som en del av den dagliga rutinen på
morgonen i samtliga förskolor samt även på fritids.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden,
Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att regelbunden tandborstning är ett bra sätt
för att uppnå en god tandhälsa hos barn i alla åldrar. Kommunstyrelsen menar dock
att tandborstning är vårdnadshavarnas ansvar och det därmed är rimligt att det sker i
hemmet.
Borås Stad ska vara med och bidra till att skapa förutsättningar för en god tandhälsa,
vilket kan ske på flera i olika sätt.
Stadsdelsnämnden Öster har tillsammans med Folktandvården och
Stadsdelsförvaltningen Östers Folkhälsosamordnare genomfört ett 5-årigt projekt
med tandborstning på förskolor i socio-ekonomiskt svaga områden. Efter projektet
har förskolorna som deltog i projektet fortsatt med tandborstning som en daglig
rutin.
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Kommunstyrelsen anser att de åtgärder som Borås Stad har vidtagit och det stöd som
folktandvården ger till föräldrar skapar förutsättningar för en god tandhälsa för barn
i förskola och fritidshem.
Det är även viktigt att ta tillvara de erfarenheter som gjorts, i projektet i Stadsdel
Öster och att fortsätta samverkan med Folktandvården. Det finns även statistik i
Välfärdsbokslutet som kan vara till nytta i det förebyggande arbete.
Kommunstyrelsens bedömer att det är inte är rimligt med ett generellt införande av
tandborstning i samtliga förskolor och fritidshem. De enheter som bedömer att det
finns behov av tandborstning under verksamhetstid och som har möjlighet att
organisera det kan självfallet införa tandborstning på eget initiativ.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 296
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
§ 230
2014/KS0677 739
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade
toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 167, sid B 1863)
Lennart Andreasson, (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna anläggs vid Pickesjön och
Vänga Mosse
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet samt till Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen konstaterar att närliggande bostadsområden utvecklats med ett
stort antal bostäder under de senaste åren och det är sannolikt att det även ökat
antalet medborgare som besöker området runt Pickesjön.
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Kommunstyrelsen anser därmed att behovet av tillgänglighetsanpassad toalett vid
Pickesjön behöver genomgå en förnyad prövning, med hänsyn till de förändrade
förutsättningarna.
I prövningen ska även frågan om lämpligt utförande av en eventuell toalett där, samt
skötsel och regelbunden tillsyn belysas.
Generellt sett anser Kommunstyrelsen att frågan om behov av toaletter alltid ska
finnas med när nya områden/besöksmål planeras. Förutom att det är en fråga om
tillgänglighet för alla, finns det sannolikt även en ekonomisk fördel i att få med
frågan redan i planeringen.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av en
tillgänglighetsanpassad toalett vid Pickesjön. Kommunstyrelsen förutsätter att
samverkan sker med Borås Stads tillgänglighetskonsulent samt med Kommunala
funktionshinderrådet.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 297
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av
tillgänglighetsanpassade toaletter vid Pickesjön och vid Vänga Mosse samt redovisar
uppdraget under 2016.
Kommunfullmäktige
Maj-Britt Eckerström (C) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av tillgänglighetsanpassade toaletter vid Pickesjön och vid Vänga Mosse samt redovisar uppdraget under 2016.
§ 231
2011/KS0661 219
Svar på motion av Heiti Ernits (MP) – Tillgängliggör Krokshallsberget
för Boråsarna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 168, sid B 1868)
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22 inlämnat
rubricerad motion.
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I motionen föreslås att tillgängligheten till Krokshallsberget för stadens invånare ökas
genom att omvandla dela eller delar av parkeringsytan till grönområden såsom park
och stadsodling. Dessutom ska kommunen tillåta verksamheter att etableras ovanpå
berget, förslagsvis på ”gråytorna”, på ett sätt som harmoniserar med den omgivande
miljön.
Motionen har inte remitterats.
Områdets centrala läge i direkt anslutning till Resecentrum gör att området sedan
länge varit intressant att förädla. Innan beslut om Götalandsbanans dragning är det
inte möjligt att hitta en långsiktig lösning. Utifrån rådande plansituation bör en
förändring av Krokshallsberget avvakta viktiga strategisk beslut och därefter ingå i en
helhetslösning där ett större omland ingår.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-30, § 311
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulf Sjösten (M)

Robert Sandberg (S)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.25
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Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 augusti 2016

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 199 Anmälningsärenden
”MOTION
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-06-28
CENTERPARTIET

Nya boendeformer för äldre
Det regelverk för trygghetsboenden som finns idag anger att kommunen står för en
aktivitetssamordnare i fastigheten, som kan vara behjälplig med att skapa olika slags
sociala aktiviteter för dem som valt att bosätta sig på ett trygghetsboende. För den
pigga pensionären är det mycket bra att det skapas aktiviteter och social samvaro.
Centerpartiet har dock identifierat att det för många äldre finns ett glapp mellan
trygghetsboende och vård- och omsorgsboende. På ett trygghetsboende saknas den
trygghet som namnet indikerar, det finns nämligen ingen personal som kan vara
behjälplig med omsorg och service i det egna hemmet. Tvärtom är det på ett vårdoch omsorgsboende, där finns omsorg dygnet runt men den äldres bostad är ofta
förlagt i en korridor eller liknande vilket gör att känslan mer är som en institution.
Vi vill ha bemannade trygghetboenden, där de äldre bor i sina egna lägenheter och
där det finns tillgång till viss personal för omsorg och service från morgon till kväll.
Ett annat namn på den typ av boende, som vi identifierat saknas för många äldre,
är serviceboende.
Centerpartiets förslag är att Borås Stad som ett mellanting ska skapa bemannade
trygghetsboenden som en nivå mellan trygghetsboende och vård- och
omsorgsboende. Att få plats på ett bemannat trygghetsboende ska vara föremål för
biståndsbedömning.
Byggnation eller iordningställande av bemannade trygghetsboenden kan med fördel
ske genom de kommunala bostadsbolagen.
Centerpartiet vill också att det ska finnas nischade trygghetsboenden, inom
exempelvis natur och kultur. Genom särskilda nischer kan det bli attraktivare för
äldre att välja ett boende där det finns service, vilket frigör bostäder till flyttkedjor.
Nischerna kan gälla både ordinärt trygghetsboende och det som vi kallar
bemannade trygghetsboenden.
Boendeformen bemannade trygghetsboenden kommer utgöra svaret på en idag
saknad länk mellan eget boende med hemtjänst, trygghetsboende och vård- och
omsorgsboende.
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Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tillsammans med
de kommunala bostadsbolagen ta fram ett koncept för bemannade trygghetsboenden, samt något
nischat inom exempelvis kultur eller natur, i enlighet med motionens intentioner.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson”
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Bilaga till § 199 Anmälningsärenden
”Motion om konstnärlig utsmyckning och gestaltning av offentliga
byggnader och miljöer
Den 20 mars 2013, för nästan tre och ett halvt år sedan, lämnade Liberalerna
(dåvarande Folkpartiet liberalerna) genom Bengt Wahlgren en motion till Borås
Kommunfullmäktige med förslag att återinföra den s.k. enprocentregeln för
konstnärlig utsmyckning och gestaltning av offentliga byggnader. Den motionen är
ännu inte besvarad.
Det finns en nackdel med den förträffliga 1%-regeln, nämligen att den är kopplad
till enbart kommunala byggnader. Det är ju ett känt faktum, som på senare tid
visat sig inte minst i Borås, att både byggnader och offentliga platser (gator, torg,
parker m.m.) får ökad attraktionskraft och förbättrad livsmiljö för dem som vistas
där, när man tillför offentlig konst.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi
att 0,5% av Borås kommuns investeringsbudget, dock max 1,5 milj kr per år,
årligen läggs i en fond för konstnärlig utsmyckning och gestaltning av offentliga
byggnader och miljöer.
att Kulturnämnden genom en återinrättad konstkommitté får huvudansvaret för
konstnärlig utsmyckning och gestaltning i Borås kommun.
För Liberalerna i Borås
Morgan Hjalmarsson
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Bilaga till § 200 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” ENKEL FRÅGA

2016-07-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Enkel fråga till Tom Andersson (MP) om infrastruktur för laddning
av elbilar
”Borås i botten på lista över elbilsstäder”. Den rubriken valde BT (2016-07-12) när
de refererade en undersökning gjord av Tesla Club Sweden som visade att Borås
Stad ligger näst sist i Sverige när det gäller antalet laddstationer för elbilar. Det är
bedrövligt att vi inte kommit längre i Borås för att klara övergången och skapa
förutsättningar för en fossilbränslefri bilpark.
Ansvarigt kommunalråd sedan 2010, Tom Andersson (MP), anser enligt BT att
”Det är problematiskt” och ”nu är det väl dags att det blir verkstad”.
2014 föreslog Centerpartiet i en motion att antalet laddstationer skulle utökas och
att elbilarna skulle erbjudas fri parkering. I september 2015 biföll
Kommunfullmäktige, på förslag av Tom Andersson (MP) motionen. Vi vill också
att det ska bli verkstad.
De rödgröna i Borås har haft ordförandeposten i parkeringsbolaget sedan 2011 och
Tom Andersson har varit ansvarigt kommunalråd för frågorna lika länge.
Mot bakgrund av ovan frågar jag Tom Andersson (MP)
Vad har hindrat kommunalrådet från att se till att det blir verkstad under de snart sex år som
kommunalrådet haft på sig?
Vilka ambitioner har kommunalrådet för utbyggnationen av laddstationer?
Vilka konkreta planer finns för utbyggnation av laddstationer?
Kerstin Hermansson (C)”
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Bilaga till § 200 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga Annette Carlson Kommunfullmäktige 2016-08-18
Fråga till Fritid- och folkhälsonämndens ordförande Ida Legnemark (V);
Varför flyttas näridrottsplatsen på Hulta?
På ett ursprungligt initiativ från barn och unga så byggdes en näridrottsplats i Hulta
under 2011. Kommunen tog hjälp av ungdomarna i området för att göra den så väl
anpassad som möjligt när det gäller planering av utbud/aktiviteter, utformning
samt miljön runt omkring. Platsen har också blivit väldigt populär.
I Borås tidningen den 12 augusti går det att läsa att näridrottsplatsen nu ska
monteras ner, och senare förhoppningsvis sättas upp på en ny plats. Detta trots att
det finns beslut i Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige i juni 2010 om att
planen ska ligga där den gör idag. I beslutet står det ”En spontanidrottsplats anläggs på
Hulta innebärande att nuvarande plan som finns där beläggs med konstgräs och att området får
en belysning som innebär en upplysning”. Går det då bara att flytta planen utan ett nytt
politiskt beslut?
I tidningen förs dessutom ett resonemang mellan företrädare för Tekniska
förvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen om var ”bollplanen” ska ligga
i framtiden. Om det går att flytta den utan nytt politiskt beslut, borde inte en ny
plats redan vara klar innan man väljer att nedmontera den befintliga
näridrottsplatsen?
Jag ställer därför följande frågor till Fritid- och folkhälsonämndens ordförande, Ida
Legnemark (V);
Går det att flytta på näridrottsplatsen från nuvarande plats utan ett nytt politiskt beslut?
Om ja på frågan ovan..
Vad tror du att barn och unga på Hulta tycker om denna hantering av näridrottsplatsen?
Kommer näridrottsplatsen på Hulta att finnas kvar, och i så fall när kan den nya lokalieringen
vara på plats? På vilket sätt har du haft inflytande över flytten av näridrottsplatsen?
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 200 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till Miljö‐ och Konsumentnämndens ordförande Anita
Persson (V)
Enligt uppgifter i BT den 20 juni har Miljö‐ och Konsumentnämndens ordförande
Anita Persson (V) anmält sin egen hantering av beslutsärendet angående glyfosater i
primära skyddsområden till Förvaltningsrätten med hänvisning till att hon ”brustit i
ansvar”. Det låter ädelt att hon som ordförande i nämnden tar på sig ansvaret för,
vad hon uppfattar vara, det felaktiga beslutet. I sak är det dock så att ärendet
släpptes fram med ett beslutsunderlag som bedömdes av såväl presidium som
beredande organ som fullödigt.
Mina frågor till Anita Persson (V) blir då:
1.
2.
3.

Hade Du anmält beslutet till Förvaltningsrätten även om det ursprungliga
förslaget vunnit nämndens stöd?
Om inte, innebär det då inte att det enda beslutet som nämnden, enligt din
mening, skulle kunna ta är det som är framlagt av presidiet?
Anser Du att det är rätt att beslut fattade i demokratisk ordning skall
hindras/försenas genom en juridisk process initierad av den sida som fått
minoritet i beslutet?

Ulrik Nilsson (M)”
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Bilaga till § 202 Ledamöter och ersättare i Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Vård- och äldrenämnden

Borås Stad

160819

FÖRSKOLENÄMNDEN

ordförande
förste vice ordf
andre vice ordf
Ledamöter

ersättare

B 1020

Johansson Leif
Fridén Marie
Ikatti Linda
Sandberg Robert
Andersson Eva
Tjärner Lisa
Gunnarsson Bo-Göran
Karlsson Mattias
Bjurén Jessica
Arvidsson Niklas
Häggblom Leif
Cela Agron
Lengberg Ylva
Gillberg Helena
Hassan Hawalul
Rehnström Karin
Bernholdsson Hanna
Peeker Gunvie
Medin Stefan
Rudenwall Linda
Landegren Solveig
Karlsson Annika

160901 - 181231

S
M
S
S
S
V
MP
M
M
KD
SD
S
S
S
S
V
MP
M
M
L
C
SD
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Borås Stad

160819

GRUNDSKOLENÄMNDEN

ordförande
förste vice ordf
andre vice ordf
Ledamöter

ersättare

Carlsson Per
Sjösten Ulf
Andreasson Lennart
Beganovic Emina
Pettersson Inge
Olsson Pernilla
Gunnarsson Anna-Karin
Nilsson Martin
Wahlgren Birgit
Idehed Jan
Olsén Peter
Larsson Börje
Osman Sahra
Gunnarsson Marcus
Eriksson Jessica
Nordén Jesper
Flensburg Per
Kronander Björn-Ola
Jernkrook Dennis
Ky Tommy
Ekvad Åke
Spets Crister

160901 - 181231

S
M
V
S
S
S
MP
M
L
C
SD
S
S
S
S
V
MP
M
M
L
KD
SD
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Borås Stad

160819

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN

ordförande
förste vice ordf
andre vice ordf
Ledamöter

ersättare

B 1022

Tolfsson Mats
Svenkvist Urban
Axell Eva
Muharrem Binaku
Dyberg Ninni
Hedlund Anna
Ramsälv Waldenström Kristina
Cerny Patric
Danielsson Mattias
Lyborg Lars
Exner Andreas
Andersson Tord
Hermansson Marianne
Kekkonen Rauno
Boström Linnea
Landström Inger
Hyllstam Maria
Ikävalko Hasse
Halldén Britt-Marie
Håkansson Sven-Erik
Degerman-Carlsson Sara
Häggblom Leif

S
M
S
S
S
V
MP
L
C
KD
SD
S
S
S
S
V
MP
M
L
C
KD
SD

160901 - 181231
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Borås Stad

160819

VÅRD- OCH ÄLDRENÄMNDEN

ordförande
förste vice ordf
andre vice ordf
Ledamöter

ersättare

Legnemark Ida
Hermansson Kerstin
Österlund Hjort Eva
Ben Maaouia Mohamed
Sandberg Marie
Håkansson Lennart
Falk Staffan
Stenström Anna-Clara
Wikander Johan
Hallgren Ingela
Qvarnström Björn
Andersson Ingela
Haikara Tauno
Waern Johanna
Östhult Väinö
Lund Peter
Werner Hanna
Bakkemose Bill
Martinsson Annacarin
Carlsson Tage
Johansson Monica
Assarsson Daniel

160901 - 181231

V
C
S
S
S
S
MP
M
L
KD
SD
S
S
S
S
V
MP
M
M
L
C
SD
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Bilaga till § 219 Borås Djurpark AB; Tillbyggnad av befintligt elefanthus

B 1024
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 18 augusti 2016 klockan 20:37:15.

8 Svar på motion av Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut (Nr 145)
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
Tommy Josefsson
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

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Thor Öhrn

Anne-Marie Ekström

Marie Sandberg

Ismail Bublic

Nils-Åke Björklund
Hanna Werner

Transport:

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
45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5
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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

Lasse Jutemar

Bengt Bohlin

Patrik Hållpås
Sören Björklund

SUMMA:

B 1026

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
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 18 augusti 2016 klockan 21:32:42.

20 Borås Djurpark AB; Tillbyggnad av befintligt elefanthus (Nr 157)
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
Tommy Josefsson
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

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Thor Öhrn

Anne-Marie Ekström

Ismail Bublic

Nils-Åke Björklund
Hanna Werner

Transport:

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
45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5
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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

Lasse Jutemar

Bengt Bohlin

Patrik Hållpås
Sören Björklund

SUMMA:

B 1028

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
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Voteringslista nr. 3

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 18 augusti 2016 klockan 22:06:58.

28 Svar på motion från Ida Legnemark (V): Borås - en fristad för förföljda konstnärer (Nr 165)
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
Tommy Josefsson
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

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Thor Öhrn

Anne-Marie Ekström

Ismail Bublic

Nils-Åke Björklund
Hanna Werner

Transport:

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
45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5
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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

Lasse Jutemar

Bengt Bohlin

Patrik Hållpås
Sören Björklund
Emina Beganovic
SUMMA:

B 1030

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
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