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Tid och plats
17.00– 20.38 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 232–252
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD),
Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Ida
Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt
Eckerström (C), Patric Cerny (L), 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), Lena Palmén (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia
Andersson (V), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg (MP),
Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent
Hedberg (S), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström
(SD), Tony Strandgård (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Per
Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) Stina
Medelius (M), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben Maaouia (S) och Johan Dahlberg
(S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Lars-Åke Johansson (S)
För Birgitta Bergman (M)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Cecilia Andersson (C)
För Lotta Preijde (L)
För Malin Wickberg (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För David Hårsmar (C)
För Robin Nylén (M)
För Sofia Bohlin (S)
För Andreas Bäckman (SD)
För Philip Silfverklinga (SD)
För Mohamed Kossir (S)
För Anna Klaar (S)

- Marie Sandberg (S)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Ingela Hallgren (KD)
- Alexander Andersson (C)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Mikael Wickberg (M)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Mattias Danielsson (C)
- Paul Andre Safko (M)
- Bengt Bohlin (S)
- Thor Öhrn (SD)
- Patrik Hållpås (SD)
- Abdullahi Warsame (S)
- Emina Beganovic (S)

Närvarande ersättare
Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Andreas Cerny (L),
Bengt Wahlgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Leif Johansson (S), Eva Axell (S),
Anders Jonsson (S), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Pari Mahinpour
(V), Jasem Hardan (V), Anita Spjuth (V) och Christina Ramsälv Waldenström (MP).
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Mohamed Kossir (S) anländer till sammanträdet kl 17.07 och intar sin plats inför
behandlingen av § 235 Inkomna interpellationer och enkla frågor.
Anna Klaar (S) anländer till sammanträdet kl 17.15 och intar sin plats inför § 236.
Hanna Werner (MP) anländer till sammanträdet kl 17.25.
David Hårsmar (C) anländer till sammanträdet kl 17.30 och intar sin plats inför
behandlingen av § 240.
Andreas Bäckman (SD) anländer till sammanträdet kl 17.45 och intar sin plats inför
behandlingen av § 243.
Andreas Ekström (S) lämnar sammanträdet kl 18.40.
Anna Kjellberg (MP) lämnar sammanträdet kl 19.40. Hon ersätts av Hanna Werner
(MP) inför behandlingen av § 249.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

Parentation
En parentation hålls över Annacarin Martinsson (M), ersättare i Kommunfullmäktige.
Hon avled den 20 september 2016.
§ 232
Allmänhetens frågestund
(Frågan fogas som bilaga till protokollet)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på inkommen fråga.
§ 233
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila Pekkala (S) och Falco
Güldenpfennig (KD) med Raija Leppänen (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, onsdagen den 5 oktober 2016 kl 15.00
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".
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§ 234
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2016-09-08

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström (C):
Serviceinsatser i privat regi.
Dnr 2016/KS0625 730

2016-09-09

Motion av Patric Cerny (L): Nollvision för suicid.
Dnr 2016/KS0626 027

2016-09-26

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD), Hans
Gustavsson (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018.
Dnr 2016/KS0641 111

2016-09-28

Motion av Patric Silfverklinga (SD): Utöka valfriheten i gymnasievalet
för ungdomar med autism.
Dnr 2016/KS0648 612

2016-09-28

Motion av Leif Häggblom (SD) och Patric Silfverklinga (SD):
Verklighetsbaserade beslut.
Dnr 2016/KS0649 101

2016-09-28

Motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) ”Lyft
fram hus med historia”.
Dnr 2016/KS0651 042

§ 235
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit som fogas som bilaga till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Interpellationen får ställas.
Till dagens sammanträde har vidare två enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
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§ 236
2016/KS0071 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Lasse Jutemar (MP), Göllingstorp Solhäll, 515 92 Kinnarumma entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunfullmäktige.
Malin Wickberg (M), Allégatan 43, 403 37 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, som ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning, som ersättare i styrelsen för
Industribyggnader i Borås AB samt ansöker om att få kvarstå som förste vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden t.o.m. den 31 december 2016 trots permanent flytt från kommunen fr.o.m.
den 1september 2016.
Robin Nylén (M), Allégatan 43, 403 37 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, som ledamot i Stiftelsen Produktionstekniskt Centrum i Borås, Proteko samt
ansöker om att få kvarstå som förste vice ordförande i Servicenämnden t.o.m. den 31 december
2016 trots permanent flytt från kommunen fr.o.m. den 1 september 2016.
Urban Svenkvist (M), Mellomgårdsgatan 84, 507 52 Borås entledigas från sitt uppdrag som vice
ordförande och ledamot i Överförmyndarnämnden.
Anna Christensen (M), Damastgatan 86, 507 34 Borås väljs till vice ordförande och ledamot i
Överförmyndarnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Katja Lecznar (KD), Varbergsvägen 20, 504 30 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
styrelsen för AB Toarphus.
Ronnie Friström (KD), Tornstigen 3, 518 33 Sandared väljs till ersättare i styrelsen för AB
Toarphus t.o.m. 2018 års verksamhet.
Ann-Charlotte Blomqvist (-), Döbelnsgatan 60, 506 37 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Kulturnämnden och som nämndeman vid Borås Tingsrätt.
Korrigering gällande uppdrag beslutade i Kommunfullmäktige den 18 augusti 2016:
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Slåttervägen 10, 518 42 Sjömarken väljs som ersättare i
styrelsen för Borås Stadshus AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Ansökan från Malin Wickberg (M) om att kvarstå på uppdraget som vice ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden t.o.m. den 31 december 2016 beviljas.
Ansökan från Robin Nyhlén (M) om att kvarstå på uppdraget som vice ordförande i
Servicenämnden t.o.om den 31 december 2016 beviljas.

B 1035

Kommunfullmäktiges protokoll | 29 september 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-29

5 (18)

§ 237
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Marie Fridén (M) till Lokalförsörjningsnämndens ordförande Mathias Duell (S) om förskola i Sparsör
Lokalförsörjningsnämndens ordförande Mathias Duell (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
§ 238
2016/KS0652 739
Svar på enkel fråga av Anne-Marie Ekström (L) till Malin Carlsson (S)
om tillgänglighet vid nämndsammanträden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 239
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Ulrik Nilsson (M) till Ida Legnemark (V); Är
det dags att se över rutinerna för biståndsbedömningen av korttidsplatserna inom äldreomsorgen?
Stadsdelsnämnd Östers ordförande Ida Legnemark (V) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
§ 240
2016/KS0554 100
Regional indelning - tre nya län
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separat bilaga)
Partierna i Borås Stad har genom en internremiss fått möjlighet att yttra sig. Inkomna
yttranden från de partier som valt att utnyttjat möjligheten föreslås fogas som bilagor
till Borås Stads yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats i vilket Borås Stad tillstyrker de förslag i utredningen som berör ny läns- och region/landstingsindelning. Yttrandet begränsas till
att omfatta utredningens förslag gällande föreslagna indelningsförändringar för
Västra Götaland.
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Vi föreslår att dagens Västra Götalands län och Värmlands län läggs samman i ett
nytt Västra Götalands län. Detta knyter samman näringslivet runt Vänern och bygger
vidare på befintliga samarbeten samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete
med Norge.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-12, § 459
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad tillstyrker de förslag i utredningen som berör ny läns- och
region/landstingsindelning för Västra Götaland.
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Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad avslår de förslag
i utredningen som berör ny läns- och region/landstingsindelning för Västra Götaland.
Kommunfullmäktige
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Borås Stad avslår de
förslag i utredningen som berör ny läns- och region/landstingsindelning för Västra
Götaland, se bilaga.
Ulrik Nilsson (M) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Patric Silfverklingas (SD) 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 Patric Silfverklingas (SD) yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Borås Stad tillstyrker de förslag i utredningen som berör ny läns- och region/landstingsindelning för Västra Götaland.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD),
Tony Strandgård (SD), Thor Öhrn (SD) och Patrik Hållpås (SD) till förmån för
Patric Silfverklingas (SD) yrkande.
§ 241
2016/KS0484 023
Förlängning av Avfallsplanens giltighetstid
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 169, sid B 1872)
Borås Stads styrdokument Avfallsplan fastställdes av Kommunfullmäktige 20 juni
2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
Arbetet med revidering har påbörjats i samarbete med Miljöförvaltningen, Borås
Energi m fl.
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En avfallsplan är dock avhängig av hur kommunens miljömål kommer att se ut.
Befintliga miljömål gäller också till och med 2016 och en styrgrupp är utsedd för att
få fram nya miljömål för 2017-2020. Avfallsplanen kan utarbetas delvis parallellt med
detta, men kommer inte hinna bli klar under 2016, vilket innebär att den befintliga
planen behöver förlängas att gälla även 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 415
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2017.
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2017.
§ 242
2015/KS0727 403
Förlängning av Miljömålens giltighetstid
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 170, sid B 1886)
Borås Stads styrdokument Miljömål fastställdes av Kommunfullmäktige 20 december
2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen.
Arbetet med revidering har påbörjats genom en styrgrupp bestående av politiker från
Kommunstyrelsen och Miljö- och konsumentnämnden.
Revidering av Miljömål hänger intimt samman med revidering av Avfallsplanen.
Befintlig avfallsplan gäller också till och med 2016 och ett arbete är påbörjat inom
Miljöförvaltningen tillsammans med bl a Borås Energi och Miljö för revidering. I ett
separat ärende föreslås Avfallsplanen förlängas till och med 2017. Miljömålen kan
utarbetas delvis parallellt med detta, men kommer inte hinna bli klar under 2016,
vilket innebär att dessa behöver förlängas att gälla även 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 413
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Miljömål förlängs att gälla till och med år 2017.
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Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stads Miljömål förlängs att gälla till och med år 2017.
§ 243
2016/KS0541 403
Miljömålsuppföljning tertial 1 2016 Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 171, sid B 1920)
Miljö- och konsumentnämnden har tillsänt Kommunstyrelsen en samlad redovisning
av miljöarbetet i Borås Stads nämnder och bolag fram till och med tertial 1 2016.
Nämnden lyfter särskilt de positiva insatserna med miljödiplomering och miljöledningssystem samt miljöutbildning. Nämnden anser att arbetet bör fortsätta med att
integrera miljö- och verksamhetsredovisning, verksamhetsplanering och budgetplanering, samt att internkontrollen kan nyttjas för att integrera miljöledningsarbetet i
den dagliga verksamheten för att minska dubbelarbetet för förvaltningarna och bolagen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 412
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen uppmanas öka insatserna med att underlätta för nämnder och
bolag att integrera miljöfrågorna i övrig verksamhetsplanering och budgetplanering,
samt lägger rapporten i övrigt till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen uppmanas öka insatserna med att underlätta för nämnder och bolag att integrera
miljöfrågorna i övrig verksamhetsplanering och budgetplanering, samt lägger rapporten i övrigt till
handlingarna.
§ 244
2016/KS0527 282
Framställan om utökat lokalbehov för Yrkeshögskolan vid
Vuxenutbildningen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 172, sid B 1928 )
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Lokalförsörjningsnämnden har den 14 juni 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att
godkänna en utökad inhyrning av lokaler för Yrkeshögskolan vid Vuxenutbildningen
i fastighet URANUS 2, Fabriksgatan 10. Utbildningsnämnden har gjort en framställan om att utöka lokalerna då verksamheten kommer att starta fler utbildningar.
Förslaget gäller 2 580 m² till hyran 2 889 600 kr/år, dvs. 1 120 kr/m², med en
indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till
2022-06-30. Eftersom att internhyrorna, i det reviderade internhyressystemet, baseras
på ett snittpris för samtliga fastigheter inom en given lokalgrupp kommer sannolikt
hyran för Utbildningsnämnden att avvika från den faktiska kostnaden på 1 120 kr/m²
för lokalen. Utbildningsnämnden har därför att ta ställning till en utökad lokalkostnad som sannolikt blir en annan än 2 889 600 kr/år. När Kommunstyrelsen har
slagit fast nivåerna för stadens schablonhyror ges verksamhetsnämndernas hyror av
storleken på lokalerna mätt i BRA-yta.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 407
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i
URANUS 2, Fabriksgatan 10 under perioden den 1 januari 2017 till den 30 juni
2022 med en hyresnivå på 2 889 600 kr/år, under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i URANUS 2,
Fabriksgatan 10 under perioden den 1 januari 2017 till den 30 juni 2022 med en hyresnivå på
2 889 600 kr/år, under förutsättning att Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.
§ 245
2016/KS0528 282
Förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet (fastighet Samariten
11, Klinikvägen 48
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 173, sid B 1930)
Lokalförsörjningsnämnden har den 14 juni 2016 föreslagit Kommunfullmäktige att
godkänna en förhyrning av lokaler för utbildningsverksamhet i fastighet Samariten
11, Klinikvägen 48. Utbildningsförvaltningen har delgett Lokalförsörjningsnämnden
ett ärende där behov av lokaler för en tillströmning av cirka 400 elever beskrivits.
Likaså har stadsdelsnämnderna Öster och Norr beskrivit ett ökat lokalbehov för
grundskola och förskola i ett ärende skickat till nämnden 2016-05-17. Vidare står ett
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flertal kommunala skolor inför ett ombyggnads- och/eller utbyggnadsbehov inom
den närmaste 10-årsperioden, varför behovet av evakueringslokaler är omfattande
framöver.
Lokalförsörjningsnämnden anser att en förhyrning i denna storlek bör minska
behovet av utbyggnad av en eller flera skolor vilket innebär att investeringsbudgeten
blir avlastad.
I kontraktsdiskussionen med fastighetsägaren studeras två olika indikativa hyresnivåer. Hyresnivån är cirka 965 kr/m² i dagens skick och målsatt hyresnivå efter
ytskiktsrenovering är cirka 1 200 m². Hyresnivån kommer att höjas i takt med att
inflyttning sker i färdigställda lokaler.
Förslaget gäller 10 346 m² till hyran 12 415 200 kr/år, dvs. 1 200 kr/m², med en
indexuppräkning på 80 % av konsumentprisindex under perioden 2017-01-01 till
2032-12-31.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 406
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i
fastighet Samariten 11, Klinikvägen 48 under perioden den 1 januari 2017 till
den 31 december 2032 med en hyresnivå på 12 415 200 kr/år.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökad inhyrning av lokaler i fastighet
Samariten 11, Klinikvägen 48 under perioden den 1 januari 2017 till den 31 december
2032 med en hyresnivå på 12 415 200 kr/år.
§ 246
2016/KS0485 045
Ansökan om kommunal borgen från Ymerhallen AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 174, sid B 1933)
Ymerhallen AB har inkommit med ansökan om kommunal borgen för lån på 1,6
miljoner kronor. Bolaget avser byta golvet i Ryahallen då det gamla är utslitet.
Investeringen är förankrad och godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen som
hyr och förvaltar hallen.
Det kan nu efter tio år konstateras att Ryahallen har fyllt syftet väl, och att samarbetet
mellan kommunen och Ymerhallen AB fungerat i enlighet med ursprungliga intentioner. För att fortsatt kunna ha en modern och ändamålsenlig friidrottshall är det
rimligt att investera i ett nytt golv efter tio år.
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Ymerhallen AB har under åren amorterat på sina lån, och kommunens borgensåtagande uppgick 2015-12-31 till 9,5 miljoner kronor. Med en ny borgen på 1,6
miljoner kronor uppgår kommunens borgensåtagande till cirka 11,1 miljoner kronor,
d v s strax under det ursprungliga borgensbeslutet. Kommunstyrelsen förutsätter att
Ymerhallen AB fortsätter amortera enligt plan.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 405
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ymerhallen AB ges en kommunal borgen på 1 595 000 kronor för byte av golv i
Ryahallen.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Ymerhallen AB ges en kommunal borgen på 1 595 000 kronor för byte av golv i Ryahallen.
§ 247
2016/KS0511 042
Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum från Stiftelsen
Tomas Lindhs Minnesfond
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 175, sid B 1935)
Borås Konstmuseum har erbjudits en donation från Stiftelsen Tomas Lindhs
Minnesfond som omfattar ett sextiotal verk av olika konstnärer. Konstverken har
tidigare donerats till Stiftelsen av konstnärerna runt millennieskiftet. Verken är idag
deponerade på Borås Konstmuseum enligt ett särskilt avtal med stiftelsen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 404
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen tar tacksamt emot donationen från Stiftelsen Tomas Lindhs
Minnesfond.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunen tar tacksamt emot donationen från Stiftelsen Tomas Lindhs Minnesfond.
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§ 248
2015/KS0183 140
Näringslivsstrategi (Budgetuppdrag 2015)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 176, sid B 1936)
I budget 2015 beslutades att Kommunstyrelsen skulle ta fram en näringslivsstrategi
för Borås Stad. Strategin har varit på remiss till de politiska partierna och näringslivsorganisationerna.
Näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och fokusera arbetet med tillväxt i
kommunen och för att kommunen och för att utveckla kommunen till en bra stad
för företagande. För att skapa goda förutsättningar för detta krävs såväl ett kraftfullt
lokalt engagemang, förståelse för företagandets villkor, satsningar på service och
tillgång till etableringsmark som en äkta samverkan med företagen. Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning, Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret
för näringslivsstrategin.
Strategin för de kommande fyra åren koncentrerar sig på 13 punkter.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 411
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna Näringslivsstrategi för Borås Stad.
Kommunfullmäktige
Lars-Gunnar Comén (M), Anne-Marie Ekström (L), Annette Carlson (M) och
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna Näringslivsstrategi för Borås Stad.
§ 249
2016/KS0475 106
Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 177, sid B 1952)
I den nationella Överenskommelsen (2008) mellan regering, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), samt idéburna organisationer inom det sociala området är syftet att
stärka de idéburna organisationerna som röstbärare och öka mångfalden av utförare
och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
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”Den idéburna sektorn” är ett samlingsbegrepp för organisationer som bygger på
demokratiska värderingar och som främjar ett värde, ett mål, en idé som gynnar allmän- eller medlemsintresset men som inte är ekonomiskt vinstdrivande samt fristående från offentlig sektor. Idéburna organisationer har frivilligt valt att gå
samman kring idé och värdegrund med allmännytta eller medlemsnytta som främsta
drivkraft. Det kan röra sig om t.ex. ideella föreningar, kooperativ, trossamfund eller
stiftelser.
Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta och fastställa
regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal som stöd och vägledning för
nämnders och styrelsers fortsatta arbete med IOP-avtal.
I Borås Stad är det Fritid- och folkhälsonämnden som arbetar med att utveckla formerna för samverkan mellan kommunerna och civilsamhällets ideella och idéburna
organisationer med utgångspunkt i Överenskommelsen. Fritid- och Folkhälsonämnden har organiserat arbetet med Överenskommelsen genom att bjuda in till tre
stormöten med över 100 unika deltagare och skapat fem fokusgrupper. Dessutom
finns en styrgrupp och en beredningsgrupp. Senare i höst kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om en gemensam Överenskommelse mellan Borås Stad och
civilsamhället.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 386
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal att gälla för samtliga
nämnder och styrelser.
Dokumentet gäller t.o.m. år 2020 och Kommunstyrelsen är ansvarig för revideringen.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal att gälla för samtliga nämnder och
styrelser.
Dokumentet gäller t.o.m. år 2020 och Kommunstyrelsen är ansvarig för revideringen.
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§ 250
2014/KS0340 023
Svar på motion av Patric Cerny (FP); att införa karriärtjänsten
förstelärare i förskolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 178, sid B 1958)
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 lämnat
motion om att införa karriärtjänsten förstelärare i förskolan.
I motionen föreslås att uppdra åt stadsdelsnämnderna att införa karriärtjänsten
förstelärare i förskolan.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna.
Så länge det saknas statsbidrag för införandet av karriärstjänster inom förskolan, på
motsvarande sätt som inom grundskola och gymnasium så krävs en prioritering av
kommunens egna resurser. Det finns just nu andra behov som har högre prioritet i
kommunen, t.ex. fler medarbetare inom förskolan än att införa kommunala karriärstjänster som förstelärare i förskolan. Om det kommer att riktas ett statsbidrag för
karriärstjänster i förskolan på motsvarande som för grundskola och gymnasium kan
frågan på nytt prövas.
Förskolan ligger till grund för övriga skolformer och en förskola av hög kvalitet ökar
måluppfyllelsen. Syftet med karriärstjänster är ytterst att bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat och ett mer attraktivt yrke. Karriärtjänster ska dessutom bidra
till verksamhetens utveckling och är därmed samtidigt ett styrmedel. Det innebär att
karriärtjänster inom förskolan är intressant ur flera perspektiv och kan vara ett bland
flera sätt att stärka och utveckla medarbetare och verksamhet. Det finns därmed
anledning att utreda och pröva om det finns andra karriärmöjligheter utöver förstelärare för förskollärare som kan bidra till ökad måluppfyllelse, bättre resultat och ett
mer attraktivt yrke.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 385
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för förbättrade karriärmöjligheter för förskollärare
Motionen är därmed besvarad.
Kommunfullmäktige
Patric Cerny (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för förbättrade karriärmöjligheter för
förskollärare.
Motionen är därmed besvarad.
§ 251
2016/KS0464 739
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Erbjudande om vård- och
omsorgsboende!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 179, sid B 1961)
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att;
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras erbjuda
alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och
omsorgsboende plats på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tidigt i
kontakten med de äldre informera om vilka boendealternativ som finns samt ge de
äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende när så påkallas.
Motionen har inte skickats på remiss.
Kommunstyrelsen instämmer i att det finns stora kvalitetsskillnader mellan den
omsorg som kan ges i hemmet och den omsorg som kan ges på ett vård- och
omsorgsboende och delar motionärens utgångspunkt att stora hemtjänstinsatser är
förknippade med stora merkostnader sett till vilken kvalitet som den äldre får. Utifrån
de exempel som motionären anger är det tydligt att Borås Stad behöver erbjuda fler
äldre plats på vård- och omsorgsboenden som de faktiskt vill bo på. Kommunen
måste så att säga klara av att ge de äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och
omsorgsboende när så är påkallat.
Den 24 april 2016 fastställde Kommunfullmäktige ett tillägg i riktlinjer för hemtjänst.
Här framgår att brukare över 65 år med ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer
utförd hemtjänst per månad ska erbjudas en plats på vård- och omsorgsboende.
Varaktigheten ska överstiga tre månader.
Kommunstyrelsen kan redan nu göra bedömningen att den ekonomiska brytpunkten
är lägre än hundra timmar samt att den kan variera över tid. För att skapa god livskvalitet för de äldre med mycket hemtjänst, för att skapa en god totalekonomi och
för att hemtjänstens resurser ska kunna koncenterars till dem som har förmågan till
ett gott liv i hemmet bedömer Kommunstyrelsen att ett stående erbjudande om plats
på vård- och omsorgsboende ska ges till dem som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
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Vidare instämmer Kommunstyrelsen i motionärens beskrivning om vikten av att
tidigt i kontakten med äldre i behov av stöd diskutera olika boendeformer och när så
är påkallat erbjuda vård- och omsorgsboende i enlighet med resonemanget ovan.
Risken är, om den äldre inte får en rättvisande bild av vilka boendeformer och vilken
omsorgskvalitet som kan erbjudas, att den äldre och dennes anhöriga inte kan göra
en väl avvägd bedömning om fördelar och nackdelar med hemtjänst kontra vård- och
omsorgsboende eller annat boende.
Kommunstyrelsens samlade bedömning är att motionens intentioner ligger väl i linje
med Borås Stads ambitioner om ett gott liv var dag och att det är viktigt för såväl de
äldre som kommunen att beslut om omsorg i hemmet eller på ett boende fattas
utifrån en rättvisande bild av kvalitet och ekonomi.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 393
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD), Hanna Werner (MP), Lena
Palmén (S), Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V), Malin Carlsson (S), Björn
Qvarnström (SD) och Patric Cerny (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras erbjuda alla äldre som
passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende plats på vårdoch omsorgsboende.
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tidigt i kontakten
med de äldre informera om vilka boendealternativ som finns samt ge de äldre attraktiva erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende när så påkallas.
§ 252
2014/KS0676 609
Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M)
och Annette Carlson (M): Arbeta för en narkotikafri skola i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 180, sid B 1964)
Mattias Karlsson (M), Annacarin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.

B 1047

Kommunfullmäktiges protokoll | 29 september 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-09-29

17 (18)

I motionen föreslås att:
− Borås Stad inför en utbildning med stöd av Riksförbundet Narkotikafritt
Samhälle och deras projekt Narkotikafri skola, i enlighet med motionens
intentioner.
Motionen har varit remitterad till Fritids och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt till Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen menar att det Drogpolitiska programmet och nämndernas
handlingsplaner täcker in de intentioner som föreslås i motionen. Programmet, som
dessutom ska revideras under 2016, följer också regeringens ANDT-strategi
(Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, Prop.
2010/11:47 )
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle är en av flera aktörer, som kan anlitas för
utbildningsinsatser inom detta område. Det är rimligt att förvaltningarna själva får
avgöra vilka aktörer som ska anlitas utifrån deras behov av stöd och hjälp med utbildningarna.
Kommunstyrelsens beslut 2016-08-22, § 391
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Justeras

Per-Olof Höög (S)

Leila Pekkala (S)

Falco Güldenpfennig (KD)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 oktober 2016

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 232 Allmänhetens frågestund
”Jag har vid flera tillfällen deltagit på informationsmöten ordnade av Trafikverket,
samt fört diskussioner med tjänstemän på planeringsavdelningen vid medborgardialoger på Orangeriet angående placeringen av stationen för den planerade höghastighetsbanan. Jag har även lämnat över dokumentation om hur en framtida
kollektivtrafik kan se ut med den nya teknik som nu snabbt växer fram. Min frågor
är:
Hur vidarebefordras och handlägges dessa förslag, och hur kommunicerar
kommunen med förslagsställaren?
Vid trafikverkets senaste informationsträff talade jag med Tom Andersson om den
mer än 30-åriga frågan om Södra Torget och kollektivtrafiken i Borås, samt tipsade
honom om den stora konferensen om morgondagens kollektivtrafik som hålles på
Svenska Mässan i Gbg den 18-20:e oktober. Han svarade då att det hade varken
han eller andra politiker i Borås något att göra med, då det sköttes av Västtrafik.
Är det verkligen så att detta stämmer?
Om det stämmer att denna för Boråsarna så viktiga fråga handhas av andra än av
Boråsarna utsedda företrädare.
Bör inte KF ta tillbaka denna fråga, och hur skall det i så fall ske?
Dessa är några av de frågor jag har då jag tycker att den medborgardialog som
utlovas av KS mest är till för att ge sken av demokratiska processer i beslutsfattandet.
Med vänlig hälsning
Mats Svensson
0702 263452”
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Bilaga till § 234 Anmälningsärenden
”MOTION

2016-09-08

Kommunfullmäktige

centerpartiet

Serviceinsatser i privat regi
Många äldre har behov av hjälp med enklare serviceinsatser som att städa, handla
eller fixa något i hemmet. Idag sköter undersköterskorna i hemtjänsten vissa av de
sysslorna. Centerpartiet tycker att det finns bättre sätt att använda deras kompetens
och vi föreslår därför att äldre som har begränsade behov av hjälp med service och
annan liknande hjälp ska hänvisas till privata utförare. Två tredjedelar av de äldre
inom hemtjänsten har ett hjälpbehov omfattande 1 – 25 timmar i månaden.
Centerpartiet vill att denna grupp i första hand ska erbjudas den servicen via
befintliga privata aktörer, och servicen det gäller är till störst andel hjälp med mat
och städ. Idag finns städ- och servicetjänster väl utbyggt med hjälp av Rut-avdraget
samtidigt som möjligheterna att få mat levererad hem ständigt växer. Redan idag
finns många som erbjuder hemkörning av mat, både färdiga kassar men även
direktplockade. Vi vill att de äldre i möjligaste mån ska använda sig av dessa privata
tjänster vilket skulle frigöra resurser inom hemtjänsten för de mer behövande. Det
bör kunna ske genom att de äldre som har vissa behov ges någon slags check eller
voucher som kan användas hos ett antal företag.
Samtidigt som resurser frigörs ökar den äldres makt över tjänsterna. Genom att
som självständig konsument köpa vissa tjänster har den äldre en större frihet att
utforma tjänsterna än om det sker i kommunal regi.
Rut-marknaden har vuxit dramatiskt sedan avdraget infördes av Alliansregeringen
2007. Det finns i dagsläget en uppsjö av företag med olika inriktningar som ger
service inom ramen för rutavdraget. Äldre har, jämfört med personer under 65 år,
möjligheter att göra betydligt större avdrag.
Centerpartiets förslag syftar till:
- Frigöra resurser inom hemtjänsten till dem som har större behov
- Använda undersköterskornas kompetens på rätt sätt
- Stärka egenmakten för de äldre som kan uppträda som kunder istället för som
biståndstagare.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Stadsdelsnämnderna, och vid årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att i första hand
hänvisa äldre med behov av serviceinsatser till företag som erbjuder hushållsnära tjänster samt att
ta fram ett lämpligt system för ersättning inom ramen för ett sådant system.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Maj-Britt Eckerström
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Bilaga till § 234 Anmälningsärenden
” Motion till Kommunfullmäktige i Borås 2016-09-09
Nollvision för suicid
Den 10 september högtidlighålls den Internationella suicidpreventionens dag
världen över. Tyvärr är frågan om självmord så tabu idag att många inte känner till
att det finns en dag som uppmärksammar just detta. Många känner inte heller till
att suicid är den vanligaste dödsorsaken för män mellan 18-44 år, och den näst
vanligaste för kvinnor i samma åldersgrupp, endast bröstcancer dödar fler. Att
bröstcancer uppmärksammas då och då vet vi om, och det är viktigt. Man kan ge
en gåva eller köpa ett rosa band och på så sätt visa att man stödjer och kämpar
emot.
Så långt har vi inte kommit vad gäller självmord. Mellan åren 2005-2014 var det 162
boråsare som inte förmådde leva vidare tillsammans med oss andra. Sverige har
förvisso en nollvision för suicid, antagen av riksdagen 2008, men vad hjälper det att
det står i en riksdagsförordning om inget görs? Tankar och ord måste bli till
handling.
Därför har Sverige också köpt in rättigheterna till den evidensbaserade utbildningen
som här i Sverige kom att kallas MHFA (Mental Health First Aid) – Första Hjälpen
till Psykisk Hälsa. Utbildningen går stegvis igenom de faktorer som bidrar till ohälsa
och vad man i vardagslivet kan göra för att göra sig själv och andra medvetna om
vad psykisk ohälsa är och hur den bäst kan förebyggas.
Att lära sig uppfatta signaler på hur en annan medmänniska mår är ovärderliga
verktyg för alla, särskilt för dem som arbetar i skolan, vården, omsorgen, fotbollslaget, eller pensionärsföreningen. Kort sagt - över allt där människor möts.
För att tydliggöra vad preventivt arbete går ut på kan vi göra en jämförelse med en
trafikolycka. Tänk dig att en bil står nedisad, det har fallit nysnö, du har inte hunnit
byta till vinterdäck, det är halt i kurvan och då, just där, möter du en buss. Du
trycker bromsen i botten. Föraren har ingen kontroll över bilen. Hade man i stället
lyssnat på väderleksrapporten, lagt en filt över bilrutan, du har vinterdäck, du kör
långsamt för du förstår att det kan vara halt och du möter bussen i ett långsamt
tempo där föraren har kontroll över bilen och övrig trafik. Förhållandevis små
insatser kan alltså ha en avgörande betydelse.
Suicidprevention är ett arbete på lång sikt. Det finns ingen ”quick-fix”, utan det
hela bottnar i hur väl vi mår som människor och hur väl vi finner oss tillrätta i det
samhälle vi byggt och skapat.
Flertalet västländer använder sig utav MHFA, även USA har börjat tillämpa
metoden i sin strävan att minska de så kallade skolskjutningarna. Liberalerna i
Borås ser det som en självklarhet att alla berörda kommunanställda ges tillfälle att
utbilda sig i MHFA. Detta har redan gjorts i Skaraborg och nu tar vi, Liberalerna i
Borås, upp stafettpinnen!
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Med anledning av ovanstående yrkar jag
- att lämplig nämnd får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att
utbildas i metoden MHFA.
Patric Cerny (L)”
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Bilaga till § 234 Anmälningsärenden
”MOTION

2016-09-29

Kristdemokraterna

Kommunfullmäktige

Motion angående kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av EN valkrets.
Det tidigare kravet om att en kommun, med minst 24 000 röstberättigade var
tvingad att delas in i valkretsar är borttaget fr.o.m. allmänna valen 2018.
Nya vallagen anger i 4 kap, §§ 11-12
”11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat
följer av 12 §. 12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får
kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En kommun som har färre än 36 000 personer
som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda skäl för det.”
Valen till kommunfullmäktige har genom denna förändring gjorts proportionella
med utjämningsmandat, på samma sätt som i riksdags och landstingsvalen.
Representationen blir proportionsenligt utifrån hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll. Detta innebär att Borås kommun nu har rätt att
kunna bestå av en enda valkrets. Det som kvarstår är regeln enligt kommunallagen,
5 kap, 1§ om hur stort ett fullmäktige minst måste vara. Valkretsindelningens
negativa demokratiska konsekvenser har tidigare varit flera. En direkt konsekvens
har varit att alla röster i valet till kommunfullmäktige inte har varit lika mycket
värda beroende på var i kommunen man bor, då fördelningen enbart sett till aktuell
valkrets, istället för till kommunen som en helhet. Ett parti kunde mista eller vinna
ett flertal mandat på bara några rösters marginal.
Det huvudsakliga syftet med valkretsar var i den stora kommunreformen 1970 att
lokala intressen inte skulle förbises i Kommunfullmäktige i samband med de stora
kommunsammanslagningarna runt i Sverige. Att lokala intressen som exempelvis
fanns i den tidigare mindre kommunen, som nu slagits samman i en större, inte
skulle gå förlorat. Det har nu gått 45 år sedan detta. Idag förekommer det ytterst
sällan så lokala partier och lokala intressen att valkretsarna har någon betydelse.
Utifrån detta, samt att i princip inget parti i de senaste valen till Kommunfullmäktige har använt sig av valkretslistor, kan valkretsindelningen ses som utspelad.
Slutsatsen gällande valkretsindelningen är därför att det i nuläget inte finns några
skäl att behålla den. Borås kommun bör därför använda grundregeln i nya vallagen
om att kommunen utgör endast EN valkrets.

B 1054

Kommunfullmäktiges protokoll | september 2016

5

Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
Borås kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 skall bestå av en
valkrets
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Ingela Hallgren
Hans Gustavsson
Karl-Gustav Drotz”
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Bilaga till § 234 Anmälningsärenden
”Motion Utöka valfriheten i gymnasievalet för ungdomar med
autism
Sammanfattning
ungdomar med autismdiagnos (autismspektrumtillstånd) har inte samma möjlighet
som andra att gå den gymnasieutbildning de önskar. De kommunala gymnasieskolorna behöver utöka möjligheterna för dessa elever att kunna gå gymnasieutbildningar med praktisk och estetisk inriktning.
Bakgrund
Barn, ungdomar och vuxna med med autism (autismspektrumtillstånd) har svårigheter
inom de tre områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga. I Borås stad erbjuder man bl.a en speciell undervisningsgrupp som kallas
för A-resursen och vänder sig till elever i åk 7-9 med autismdiagnos. På gymnasienivå bedrivs stödverksamhet för de med autismdiagnos på Sven Eriksson
gymnasiet. Verksamheten går under namnet Torget.
Alla dessa initiativ är steg i rätt riktning, men otillräckliga. Detta ser vi främst för de
som skall gå sin gymnasieutbildning:
På grund av personalbrist, lokaler och ekonomi så har man i praktiken bara
möjlighet att erbjuda gymnasieutbildning inom de teoretiska programmen. Detta är
en stark begränsning av det fria skolvalet för denna grupp av elever.
Gymnasieskolans Läroplan (2011) kapitel 1 säger klart och tydligt att:
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett
särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning.
Elever med autismdiagnos har i realiteten mycket begränsad möjlighet att påbörja
gymnasieutbildningar med praktisk eller estetisk inriktning. Detta är särskilt tydligt
när det kommer till de yrkesutbildningar som är förlagda på b.a Viskastrandsgymnasiet och Almåsgymnasiet. De är då ofta tvungna att flytta till andra kommuner, eller söka sig till avlägsna skolor som erbjuder inackordering. Detta rimmar
illa med vad utvecklingsplanen för utbildningsförvaltningen säger: varje elev har rätt
till goda kunskaper, en god utbildning så att de kan klara kommande studier och yrken samt
möjligheter att lyckas i skolan oavsett bakgrund och förutsättningar. Detta är skolans viktigaste
värdegrundsuppdrag.
Yrkande
Sverigedemokraterna i i Borås Stad föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta:
- Att uppdra åt Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden utreda hur man kan
förbättra möjligheterna för elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i
gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i våra kommunala
gymnasieskolor.
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- Att uppdra åt Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden att återkomma med
förslag på hur man ska förbättra möjligheterna för elever med autism (autismspektrumtillstånd) att delta i gymnasieprogram med praktisk och estetisk inriktning i våra kommunala gymnasieskolor.
Patric Silfverklinga (SD)”
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Bilaga till § 234 Anmälningsärenden
”Motion: Verklighetsbaserade beslut
Att fatta beslut hör till vardagen, det kan ibland vara små beslut som färg på den
nya tapeten eller vad som ska tillagas till middagen. Ibland blir besluten större och
svårare såsom när vi ska investera i våra liv och kanske köpa ett hus eller bil. För en
politiker kan ibland valen innebära stora förändringar i samhället och därför drabba
många andra. Dessa beslut är inte alltid så självklara och kräver insyn, funderande
samt övervägande.
Men hur stor är egentligen insynen, funderandet och övervägande innan själva
beslutet fattas? Kanske finns det en lösning som ger teori i praktiken och på så sätt
blir mer verklighetsbaserad. Prao, praktik, lärling är några av benämningarna som
kort och gott innebär att prova på ett yrke. På ett enkelt sätt får personen insikt i
små liksom stora utmaningar som det i teorin inte går att läsa sig till.
Oavsett praktisk erfarenhet kan idag alla heltidspolitiker fatta stora beslut som
påverkar många människor i sitt vardagliga liv. Borås Stad ska ligga i verklighetens
framkant och möjliggöra för de styrande att prova på vardagens prövningar som
finns i den kommunala verksamheten. De beslut som fattas ska ske på mer praktiskt grund än idag.
Yrkande
Sverigedemokraterna i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
Att

införa en praktik-period på minimum 3 dagar per kalenderår för alla de
politiskt förtroendevalda inom Borås Stad som uppbär fast arvodering (ex.
presidier, kommunalråd med flera) där dessa uppräknade arbetsuppgifter
skall ingå i redan beslutat arvode. Detta inom 6 månader fr.o.m. det datum
som denna motion bifalles.

Leif Häggblom, SD
Patric Silfverklinga, SD”
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Bilaga till § 234 Anmälningsärenden
”Borås 2016-09-26
Motion ”Lyft fram hus med historia”
Borås har till stora delar en intressant stadsbebyggelse, där enskilda byggnader kan
lyftas fram och bl.a. deras historia och arkitektoniska värden kan framhållas för
boråsarna, för turisterna och för andra besökare.
För att uppnå detta på ett enkelt sätt föreslår vi att lämpligt utformade skyltar med
relativt kort text och en QR-kod för digital information sätts upp på de hus som
blir aktuella. Stadsantikvarien bör få i uppdrag att göra urval och författa texter.
Finansieringen av detta projekt, som kan beräknas kosta ca 50000 kr per år under
en treårsperiod, kan ske genom att man tar i anspråk motsvarande medel ur Samhällsbyggnadsnämndens överskott.
Morgan Hjalmarsson
Liberalerna

Bengt Wahlgren
Liberalerna”
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Bilaga till § 235 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”INTERPELLATION

2016-09-28

Kommunfullmäktige
Interpellation till kommunalrådet Malin Carlsson (S) om LOV i Borås
Den 20 september presenterade Svenskt Näringsliv en ranking över företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Borås rasade 59 placeringar och rankas nu på
plats 106. I kategorin ”Konkurrens från kommunen” hamnade Borås på plats 244
och i kategorin ”Tillämpning av lagar och regler” på plats 194. I kategorin ”Service
till företag” faller Borås hela 121 placeringar och landar på plats 196.
Samtidigt som rankingen presenterades fick vi information om att företagen inom
det fria hemtjänstvalet (LOV) håller på att gå under på grund av Borås Stads
orimliga ersättningsmodell. Vårt enda serviceföretag har lämnat in sin uppsägning
av avtal och avslutas vid årsskiftet. Bakgrund är att de inte får det att gå runt på vår
ersättning, som är betydligt lägre än den kostnad som kommunen själv redovisar.
Ett av omvårdnadsföretagen har delat upp bolaget på olika kommuner därför att
Boråsavdelningen inte går runt. Båda företagen är mycket omtyckta av sina brukare
och måna om att hålla kvalitet utifrån lagstiftning och regelverk.
I Budget 2015 fick Kommunstyrelsen följande uppdrag:
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av
valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska
följande ingå:
- resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs,
- självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad,
- ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet,
- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.
Inget har hänt under 2015 eller hittills under 2016. Trots att Konkurrensverket
redan 2013 kritiserat Borås Stads ersättningsystem för att inte leva upp till grundläggande krav på konkurrensneutralitet.
Borås rasar i företagsklimatet, företag överger Borås och givna uppdrag till Kommunstyrelsen genomförs ej. Förloraren är boråsaren och alla äldre som valt en
annan utförare av hemtjänst än kommunen. De rödgrönas försök att svälta ut de
privata företagen i den kommunala välfärden har snart lyckats.
Mot bakgrund av ovan vill jag fråga Malin Carlsson (S)
När kommer resultatenheter att införas inom Borås Stads hemtjänst?
När kommer självkostnadsberäkningen för hemtjänsten att göras om?
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På vilket sätt kommer de rödgröna se till att ersättningssystemet uppnår kraven på
konkurrensneutralitet?
På vilket sätt kommer ni rödgröna se till att förbättra valsituationen i hemtjänsten så att den
stimulerar aktiva, medvetna och självständiga val?
Har ni rödgröna ambitionen att avveckla LOV i Borås genom att svälta ut de privata företagen?
På vilket sätt, Malin Carlsson, kommer du i din roll som kommunalråd, agera för att öka
valfriheten och egenmakten för boråsarna i den kommunala välfärden?
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 235 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Fråga till kommunalrådet Malin Carlsson
Tillgänglighet vid nämndsammanträden
Borås Stad fick 2015 pris för att vi är bäst i Europa när det gäller tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. Borås stad delar själv ut pris till företag som
har ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla.
Men hur står det till i våra egna lokaler? Hur många sammanträdesrum har
hörselslinga till exempel?
Alltfler personer idag har någon form av hörselnedsättning. I Sverige totalt uppskattas antalet personer som lider av nedsatt hörsel till 1,4 miljoner. Att inte kunna
höra ordentligt bidrar till att man kanske inte kan uppfatta allt som sägs på ett rätt
sätt. Om inte nämndledamöter uppfattar det som sägs på ett nämndmöte är det ett
hot mot demokratin.
Eftersom vi har sammanträden öppna för allmänheten och med frågestund innebär
det att sammanträdeslokaler där nämndmöten hålls också borde anses som offentliga lokaler. Självklart borde det då finnas hörselslinga och högtalaranordning i
sådana lokaler.
Mina frågor är därför
-

Är alla sammanträdesrum där nämndsammanträden hålls försedda med
hörselslinga och högtalaranläggning?
Om inte. När kommer de sammanträdesrum som saknar denna utrustning att
vara utrustade med hörselslinga och högtalaranläggning.

Anne-Marie Ekström
Liberalerna”
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Bilaga till § 235 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga Ulrik Nilsson Kommunfullmäktige 2016-09-29
Fråga till Stadsdelsnämnd Östers ordförande Ida Legnemark (V); Är det
dags att se över rutinerna för biståndsbedömningen av korttidsplatserna
inom äldreomsorgen?
Det har tillkommit mig information om att flera äldre de senaste veckorna har fått
avslag om korttid, av biståndshandläggarna, på grund av platsbrist. Samtidigt har
jag fått höra att på flera av våra korttidsboenden gapar platserna just nu tomma. Jag
ställer därför följande fråga till Stadsdelsnämnd Östers ordförande, Ida Legnemark
(V);
Hur ser det ut med platser på stadens korttidsboenden just nu?
Om det finns plats, är det då inte dags att se över rutinerna för biståndsbedömningen av dessa
platser?
Ulrik Nilsson (M)”
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 29 september 2016 klockan 18:07:41.

8.Regional indelning - tre nya län
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
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
Lena Palmén
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
3:e
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
1:a
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Marie Sandberg

Nils-Åke Björklund

Ingela Hallgren
Alexander Andersson
Anne-Marie Ekström
Mikael Wickberg
Amanda Wiktorsson

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
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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

Paul Andre Safko

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

Bengt Bohlin

Thor Öhrn
Patrik Hållpås

X
X
X
X
X
SUMMA:
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X
X

X
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