15 Januari 2015
protokoll

Tid och plats

18.00–22.24 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 1–27

Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (FP), Morgan
Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), 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 (FP), Björn Bergquist (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Hamid Fard (FP), Anna Christensen (M), Birgitta
Bergman (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja
Liikaluoma (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Lotta
Samuelsson (FP), Alexis Moushopanis (M), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna
Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C), Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M),
Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård (SD), Sara Andersson (S), Anethe Tolfsson (S),
Sofia Bohlin (S), Dennis Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Andreas Bäckman (SD), Johan
Österlund (SD), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och
Anna Klaar (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
För Lars-Åke Johansson (S)
För Hicham El-Horr (V)
För Malin Carlsson (S)
För Sofia Andersson (V)
För Cecilia Andersson (C)
För Malin Wickberg (M)
För Lars-Gunnar Comén (M)
För Hanna Bernholdsson (MP)
För Per Carlsson (S)
För Oliver Öberg (M)
För Mohamed Kossir (S)

- Annette Nordström (M)
- Leif Grahn (S)
- Tommy Josefsson (V)
- Marie Sandberg (S)
- Pari Mahinpour (V)
- Mattias Danielsson (C)
- Ismail Bublic (M)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Hanna Werner (MP)
- Sören Björklund (S)
- Mikael Wickberg (M)
- Ulla-Britt Gustavsson (S)

Närvarande ersättare

Annacarin Martinsson (M), Paul Andre Safko (M), Jessica Bjurén (M), Anne-Marie Ekström (FP), Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Emina
Beganovic (S), Leif Johansson (S), Anders Jonsson (S), Bengt Bohlin (S), Therése Björklund (S), Jasem Hardan (V), Christina Ramsälv Waldenström (MP), Philip Pettersson (SD),
Thor Öhrn (SD) och Patrik Hållpås (SD).
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Oliver Öberg (M) anländer till sammanträdet kl 18.02 och intar sin plats inför behandlingen
av § 1.
Lasse Jutemar (MP) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Sofia Andersson (V) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför behandlingen av § 1.
Lars-Gunnar Comén (M) anländer till sammanträdet kl 18.08 och intar sin plats under
behandlingen av § 5.
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18.10.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.15.
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.27 och intar sin plats inför behandlingen
av § 18.
Cecilia Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18.30 och intar sin plats inför behandlingen av § 18.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 19.43 och intar sin plats inför behandlingen av § 19.
Lars-Gunnar Comén (M) lämnar sammanträdet kl 20.38. Han ersätts av Ismail Bublic (M)
under behandlingen av § 19.
Sara Degerman-Carlsson (KD) lämnar sammanträdet kl 21.34. Hon ersätts av Ingela Hallgren (KD) inför behandlingen av § 23.
Sofia Andersson (V) lämnar sammanträdet kl 22.05. Hon ersätts av Pari Mahinpour (V)
inför behandlingen av § 27.
Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Saier Yousef		
Göran Björklund		

stadsjurist
valledare
sekreterare

§1
Val av justerande ledamöter

§2
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf
Sjösten (M) och Leila Pekkala (S) med Birgitta Bergman (M) som ersättare.

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 22 januari 2015 kl 16.00.

2015-01-02

Motion av Lennart Andreasson (V) om
upprustning av friluftsområdet kring Kolbränningen. Dnr 2015/KS0089 820

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”.

2015-01-02

Motion av Björn Qvarnström (SD) och
Johan Österlund (SD) om kompensation vid
sjukdom för anställda inom barnomsorg och
vård och omsorg i Borås Stad.
Dnr 2015/KS0090 020

2015-01-09

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.
Dnr 2015/KS0097 041

B2
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§3
Inkomna interpellationer
och enkla frågor

betala viten. Beaktat den illavarslande tendensen behöver
Sociala omsorgsnämnden undersöka vilka åtgärder som
krävs för att vända utvecklingen.

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

Sedan juni 2014 har tre domar förpliktigat Borås Stad att
betala viten. Hittills uppgår vitena från dessa domar sammanlagt till knappt 420 000 000 kronor, och vissa viten
fortsätter att gälla med kostnader varje månad. Den typen
av kostnader ska självfallet minimeras i mesta möjliga
omfattning och därför behöver Sociala omsorgsnämnden
presentera åtgärder för att viten inte framgent ska utdömas.

Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.

§ 4 2015/KS0107 700
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (FP)
till Lena Palmén (S) om handläggningen
av motionen: ”Länge leve kärleken”
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 5 2014/KS0273 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS den 30
september 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 117,
sid B 845)
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.
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 2014-11-24, § 516
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmèn (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
Sociala omsorgsnämnden uppdras att utreda vilka åtgärder
som krävs för att vända trenden med allt fler beslut som ej
verkställs samt att återkomma till Kommunstyrelsen med
åtgärdsförslag senast den 31 mars 2015.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.
Sociala omsorgsnämnden uppdras att utreda vilka
åtgärder som krävs för att vända trenden med allt
fler beslut som ej verkställs samt att återkomma till
Kommunstyrelsen med åtgärdsförslag senast den 31
mars 2015.

§ 6 2014/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av
inneliggande t o m maj månad 2014
avgivna motioner
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 118,
sid B 851)
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.

De ej verkställda gynnande biståndsbesluten har på senare
år tenderat öka. Det resulterar i att Borås Stad döms att
B3
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Kommunstyrelsens beslut 2014-11-24, § 498
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen uppdras att påskynda beredningen av
motioner så att den ligger i linje med 5 kapitlet 33 § kommunallagen.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Redovisningen läggs till
handlingarna.
Kommunstyrelsen uppdras att påskynda beredningen av
motioner så att den ligger i linje med 5 kapitlet 33 § kommunallagen.

§ 7 2014/KS0271 101
Redovisning av inkomna e-petitioner
t.o.m. oktober 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 119,
sid B 861)
Kommunfullmäktige har den 25 februari 2010 beslutat
införa e-petitioner i Borås Stad. Fullmäktige har också vid
samma tillfälle uttalat sin vilja att få regelbunden information om de petitioner som lämnas.
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade e-petitioner till och med oktober
månad 2014.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-10, § 471
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen uppdras att till årsskiftet 2015/16 ha
behandlat samtliga nu inneliggande motioner.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån
för Annette Carlsons yrkande.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar att Kommunfullmäktige
beslutar: Redovisningen läggs till handlingarna. Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att besvara
framtida motioner inom ett år. Kommunstyrelsen uppdras
även att vidta åtgärder för att besvara så många som
möjligt av inneliggande t.o.m. maj månad 2014 avgivna
motioner inom ett år.
Ulf Olsson (S) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall
till Annette Carlsons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Annette Carlsons (M)
yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen uppdras att vidta åtgärder för att
besvara framtida motioner inom ett år.
Kommunstyrelsen uppdras även att vidta åtgärder
för att besvara så många som möjligt av inneliggande t.o.m. maj månad 2014 avgivna motioner inom
ett år.
B4

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 8 2014/KS0749 041
Budget för de kommunala bolagen 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, separat
bilaga)
Bolagen budgeterar 2015 en omsättning på drygt 2 mdkr
och ett resultat efter finansiella poster på sammanlagt
105 mnkr. Stadshusbolagen bidrar med ett resultat på 67
mnkr, bostadsbolagen med 23 mnkr samt Borås Lokaltrafik med 16 mnkr. Det budgeterade resultatet är i nivå
med utfallet 2013 (103 mnkr) och högre än prognosen för
2014 (70 mnkr). 2014 års resultat belastas dock av extra
nedskrivningsbehov på anläggningstillgångar hos Borås
Energi och Miljö på 50 mnkr.
Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar på 1,2 mdkr. Största investeringar
budgeteras för AB Bostäder 446 mnkr, Borås Elnät 275
mnkr samt Borås Energi och Miljö 191 mnkr.
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Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 555

Kommunfullmäktige

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

Crister Spets (SD) yrkar att Kommunstyrelsens förslag
avslås.

Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med förslag
till budget 2015 för de kommunala bolagen, föreslagna
avkastningskrav och finansiella mål.

Anna Svalander (FP), Ulrik Nilsson (M), Lena Palmén (S),
Ida Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med
förslag till budget 2015 för de kommunala bolagen,
föreslagna avkastningskrav och finansiella mål.

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Crister Spets (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 Crister Spets (SD) avslagsyrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.

§ 9 2014/KS0414 139
Program för integrerat samhälle

Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 2,
sid B 1)

Reviderat Program för ett integrerat samhälle antas
att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar
och bolag. Programmet ska revideras senast 2018.

Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att revidera ”program för ett integrerat samhälle”. Ett förslag till program
har varit ute på remiss hos 14 nämnder, 12 bolagsstyrelser,
SÄRF och Ungdomsrådet. Av de totalt 21 inkomna svaren
har 18 tillstyrkt, två har avstått och en har endast lämnat
yttrande.
De tydligaste förändringarna jämfört med det nuvarande
programmet är ett förtydligande av målgruppen som i första hand är boråsare som är födda utomlands och boråsare
födda i Sverige med båda föräldrarna är födda utomlands.
En annan förändring är att hälsa och kultur förts in som
viktiga områden och förutsättningar för en lyckosam
integration.
Ett arbete har också påbörjats med konkretisera programmet i en tydlig handlingsplan, som kontinuerligt ska följas
upp och revideras.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-24, § 518
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmèn (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Reviderat Program för ett integrerat samhälle antas att
gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Programmet ska revideras senast 2018.

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), Andreas Bäckman (SD) och Johan
Österlund (SD).

§ 10 2014/KS0711 133
Överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 3,
sid B 4)
Vid Kommunfullmäktige den 20 november 2014 återremitterades den del av beslutet som avser boendeplatser för
asylsökande barn utan legal vårdnadshavare. Anledningen
var att antalet tilldelade boendeplatser i avtalet kommer
att höjas från 24 till 39 enligt information från länsstyrelsen och Migrationsverket.
Förslag till ny överenskommelse när det gäller asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare som innebär en utökning
till 39 boendeplatser har tagits fram av Migrationsverket/
Länsstyrelsen.

Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).

B5
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Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 560
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: att inte teckna överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn i dagsläget.

Kommunfullmäktige

Björn Qvarnström (SD) yrkar att Kommunstyrelsens
förslag avslås.
Annette Carlson (M), Lena Palmén (S), Tommy Josefsson (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulrik Nilsson (M)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen
om mottagande av ensamkommande asylsökande
barn.
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), Andreas Bäckman (SD) och Johan
Österlund (SD).

§ 11 2012/KS0604 021
Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 4,
sid B 7)
Kommunstyrelsen tillsatte under 2013 en arbetsgrupp för
att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid upphandling.
Arbetsgruppen redovisar sina synpunkter och förslag på
åtgärder. Bland annat föreslås att Kommunstyrelsen ska
få uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättandet
av en anonym inrapporteringskanal för misstänkta fall av
oegentligheter.
Dessutom föreslås ett Kunskapscentrum som skulle vara
den resurs inom Borås Stad som aktivt arbetade med förebyggande arbete mot korruption och ekonomisk brottslighet.
Arbetsgruppen har även varit delaktiga i framtagandet av
nya upphandlingsregler, och ny etisk policy. Både upphandlingsreglerna och den etiska policyn är ute på remiss
och kommer att beslutas om i separat ärenden.
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att jobba
aktivt för att förebygga oegentligheter, korruption och
ekonomisk brottslighet. Arbetsgruppens förslag är i linje
med detta. Hur arbetet ska införlivas i Borås Stad behöver
utredas ytterligare ur såväl organisatorisk, juridisk som
ekonomisk synvinkel. Kommunstyrelsen delar därför
uppfattningen att vidare utreda förutsättningarna för en
anonym inrapporteringskanal och ett Kunskapscentrum.

Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 570
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av
misstänkta fall av oegentligheter och korruption, samt för
inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.

Kommunfullmäktige

Ulf Sjösten (M) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen ges uppdraget att utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och
korruption, samt för inrättandet av ett Kunskapscentrum i Borås Stad.

§ 12 2014/KS0706 107
Bildande av regionala bredbandsbolaget
Netwest
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 5,
sid B 16)
Borås Elnät AB har inkommit med skrivelse där de föreslår att bolaget går in som delägare i Netwest, det kommande regionala bredbandsbolaget i Västra Götaland. I
enlighet med ägardirektiven översänder Borås Elnät AB
nu ärendet för fullmäktiges ställningstagande. Borås Elnät
föreslår att det är naturligt att bolaget blir delägare då
verksamheten i Netwest har en koppling till den verksamhet som Borås Elnät AB bedriver i sitt lokala stadsnät.
Enligt förslaget till bolagsordning ska Netwest utveckla
och integrera en säker och effektiv infrastruktur för elektronisk kommunikation inom Västra Götaland, säkerställa
att regionens medborgare och näringsliv får tillgång till
säkra leveranser, möjliggöra för olika marknadsaktörer
att få tillgång till nät inom regionen samt idka därmed
förenlig verksamhet.
Bolagets kostnader ska finansieras genom ett administrativt påslag på inköpta produkter och tjänster. Det lokala
nätägandet kvarstår i övrigt som idag. Bolaget skall ägna
sig åt samlad och enhetlig försäljning av svartfiber och
kapacitet.
Vad gäller själva bolagsengagemanget för Borås Elnät AB
konstateras att ägarandelen är ringa. Borås Elnät AB blir
enbart minoritetsägare, vilket innebär att ägandet inte
får konsekvenser i Borås Stadshus AB:s och Borås Stads
koncernredovisning. Bolaget har VGR som största ägare
och kommer att vara självfinansierande. Även insatsen är
förhållandevis liten. Sammantaget bedöms riskerna med
Borås Elnäts engagemang i Netwest som små.

Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 569
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Elnät AB beslutas representera Borås Stad i det
regionala bolaget Netwest genom att, i enlighet med
utskickade handlingar från VGR, bli delägare i Netwest
med ett insatskapital på upp till 600 000 kronor under de
fyra första åren.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Elnät AB beslutas representera Borås Stad i
det regionala bolaget Netwest genom att, i enlighet
med utskickade handlingar från VGR, bli delägare
i Netwest med ett insatskapital på upp till 600 000
kronor under de fyra första åren.

§ 13 2014/KS0643 104
Regler för kommunalt partistöd
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 6,
sid B 21)
Bestämmelserna om partistöd finns i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen (1991:900)=.
De nya reglerna om lokalt partistöd ska tillämpas från och
med mandatperioden 2014-2018.
För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste
fullmäktige anta lokala regler för partistödet. Lagstiftningen och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och
ska ses tillsammans.
Om fullmäktige vill utnyttja utrymmet att begränsa
partistödet i förhållande till ett parti som under mandatperioden får en ”tom” stol i fullmäktige måste kommunen
anta en egen bestämmelse om att tillämpa möjligheten
som finns. Utnyttjas denna bestämmelse är det viktigt att
hålla i minnet att kommunen samtidigt i sina regler för
partistöd måste ta ställning till om stödet ska upphöra i
samma stund som representationen upphör – eller om det
ska utgå helt eller delvis under det efterföljande året.
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Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 541

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar:

Regler för kommunalt partistöd antas och gäller fr o m
den 1 januari 2015.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under februari
månad 2015 utbetala det partistöd som fastställts
i Budget 2015. Utbetalningen är en förskottsbetalning. Någon reducering av de belopp som skall utbetalas skall inte ske för 2015.

Kommunfullmäktige beslutar:
Regler för kommunalt partistöd antas och gäller
fr o m den 1 januari 2015.

§ 14 2014/KS0805 104
Utbetalning av partistöd
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 7,
sid B 31)
Genom ändring i kommunallagen under 2014 fastlås det
att Kommunfullmäktige skall fatta beslut, minst en gång
per år, om att betala ut partistöd.
Kravet på årligt beslut tar sikte på själva utbetalningsåtgärden. Det innebär inte att det är nödvändigt att vid det
tillfället ta ställning till stödets nivåer. Om kommunen
bestämt att utforma reglerna kring partistöd på sådant sätt
att detta kan minska om endast mandat med fastställda
ledamöter beaktas och/eller ett parti underlåter att lämna
redovisning av partistödets användning, kan det årliga
utbetalningsbeslutet anpassas till detta.
I de regler för partistöd som Kommunfullmäktige har
att ta ställning till i ett annat ärende föreslås att utbetalningen skall ske senast under februari månad och att
det skall vara en förskottsbetalning. Vidare att partistöd
”endast utbetalas för mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837)” samt att
”Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11
§ andra stycket kommunallagen inte lämnats in till Kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.”

§ 15 2014/KS0712 045
Borgensavgift vid externa
borgensåtaganden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 8,
sid B 32)
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att
kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen.
En förmånlig utlåning från kommunen till ett företag eller
organisation kan även vara ett otillåtet statsstöd, enligt
EU:s konkurrenslagstiftning.
Till följd av ovanstående har Borås Stad sedan några år
tillbaka tagit ut en marknadsmässig avgift vid utlåning
till de kommunägda bolagen. För externa parter har i normalfallet dock inte borgensavgift tagits ut tidigare. Därför
behöver kommunen nu marknadsprissätta borgen som ges
till de externa parter som kan anses verka i konkurrens.
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 557
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borgensavgift tas ut från och med 2015-05-01 med
0,30 %-enheter på befintliga borgensåtaganden för
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka,
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid samt
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans djursjukhus.
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 542
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under februari månad
2015 utbetala det partistöd som fastställts i Budget 2015.
Utbetalningen är en förskottsbetalning. Någon reducering
av de belopp som skall utbetalas skall inte ske för 2015.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Borgensavgift tas ut från och med den 1 maj 2015
med 0,30 %-enheter på befintliga borgensåtaganden för Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening
Blombacka, Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid samt Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans djursjukhus.
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§ 16 2014/KS0818 734
Ändrad målgrupp för boendet på
Teknikgatan

Kommunstyrelsens beslut 2014-11-10, § 480

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 9,
sid B 33)

Biblioteksprogram för Borås Stad fastställs att gälla t.o.m.
2017.

Sociala omsorgsnämnden har beslutat att hos Kommunstyrelsen begära en ändring av bostadsinriktning från SoL
boende till LSS boende gällande Teknikgatan.

Kommunfullmäktige

Syftet är att ändra målgruppen från personer med komplexa behov till personer med funktionsnedsättning. Samtidigt beslutar nämnden ändra tilläggsäskandet 2015 för
Teknikgatan från 9,375 miljoner kronor till 4,7 miljoner
kronor.
Borås Stad har en stor efterfrågan om bostad med särskilt
service för vuxna enligt Lagen om Stöd och Service (LSS)
från personer med olika grader av funktionsnedsättning.
I januari 2014 var det 40 personer som lämnat in intresseanmälan för önskemål om en lägenhet och just nu är det
11 personer som har beslut som inte är verkställda, sammanlagt är det 51 personer som är i behov av en bostad
inom de närmaste fem åren. Övervägande andel är födda
på 90-talet.
Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 563
Kommunstyrelsen beslutar förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Inriktningen för boendet på Teknikgatan ändras till ett
särskilt boende enligt LSS.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Inriktningen för boendet på Teknikgatan ändras till
ett särskilt boende enligt LSS.

§ 17 2014/KS0668 889
Biblioteksprogram för Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 10,
sid B 35)
Kulturnämnden har tagit fram ett förslag till Biblioteksprogram för Borås Stad och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer det. Förslaget har varit ute på remiss till ett
antal instanser som samtliga tillstyrker förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Anne Rapinoja (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Biblioteksprogram för Borås Stad fastställs att gälla
t.o.m. 2017.

§ 18 2014/KS0292 299
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på Almenäs
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 11,
sid B 41)
Morgan Hjalmarsson har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2014 lämnat en motion om ”Året
om på Almenäs”. Motionären föreslår att Kommunfullmäktige skall besluta att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att renovera och bygga till kafébyggnaden på
Almenäs i enlighet med motionens intentioner.
Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig över motionen.
Motionären skriver att investeringen bedöms kunna
finansieras fullt ut genom påslag på hyran och då inte
skulle innebära någon kostnad för kommunen. Lokalförsörjningsnämndens yttrande visar att detta tyvärr inte är
fallet. En om- tillbyggnad skulle medföra att kommunen
fick ökade kostnader.
Kommunstyrelsen finner att dessa ekonomiska realiteter
medför att det inte är försvarbart att genomföra motionärens förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-24, § 529
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
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Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls.

Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD)
yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Ulf Olsson (S) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar att
ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill att ärendet skall återremitteras röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att ärendet skall avgöras idag”.

Det är dock först efter omorganisationen 1 januari 2011,
då Arbetslivsnämnden bildades, som Borås Stad så tydligt
fört samman alla delar i kommunen som verkar för arbete
åt funktionsnedsatta. Detta gör att det nu finns kompetens, kraft och möjligheter att utveckla det som motionen
beskriver.
Sedan Arbetslivsnämnden bildades 2011 har nästan dubbelt så många personer med funktionsnedsättning fått
arbete i Borås Stad, totalt har 371 personer med funktionsnedsättning (enligt arbetsförmedlingens definition)
ett arbete i Borås Stad (2014-05-20).
De förslag som presenteras i motionen har sedermera förverkligats i verksamheten i efterhand. Då motionen lades
2011 och Arbetslivsnämnden följaktligen börjat arbeta
med de åtgärder som föreslås, så bör motion betraktas som
bifallen.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-24, § 514
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta

Omröstning, se voteringslista nr 3.

Motionen bifalls.

Kommunfullmäktige beslutar 44 röster mot 29:

Kommunfullmäktige

Ärendet återremitteras.

Ida Legnemark (V) och Sara Degerman-Carlsson (KD)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

§ 19 2011/KS0709 020
Svar på motion av Sara Degerman-Carlsson (KD); Borås Stad – en arbetsgivare
som tar ansvar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 12,
sid B 46)
Sara Degerman-Carlsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges möte den 10 oktober 2011 i ovan rubricerade
motion föreslagit att Arbetslivsnämnden får i uppdrag att
utreda förutsättningarna för ett systematiskt strukturerat
arbete med målsättning att öka anställning av personer
med funktionshinder i hela Borås Stad. Utredningen ska
prioritera unga med fysiska, psykiska eller intellektuella
funktionshinder, då denna grupp har mest att vinna på ett
minskat utanförskap.
Motionen har remitterats till Arbetslivsnämnden som ställer sig positiv till motionen. Arbetslivsnämnden har redan
ett uppdrag att arbeta för personer med funktionsnedsättning och möjligheterna till ett arbete inom Borås Stad
samtidigt som nämnden redan har prioritet på ungdomar.
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Arbetslivsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett systematiskt strukturerat arbete
med målsättning att öka anställning av personer
med funktionshinder i hela Borås Stad. Utredningen
ska prioritera unga med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionshinder, då denna grupp har mest
att vinna på ett minskat utanförskap.

§ 20 2013/KS0185 270
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP);
Låga hyror motverkar bostadssegregationen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 13,
sid B 49)
Bengt Wahlgren (FP) har den 19 februari 2013 inlämnat
rubricerade motion.
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I motionen föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att administrera ett forskningsprojekt med målet
att producera hyreslägenheter av modern och rimlig standard till ett lågt pris.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, AB Bostäder, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB och
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen anser att motionären tar upp en angelägen fråga för att skapa attraktiva och hållbara stadsdelar.
Samhällsbyggnadsnämnden ingår redan i ett projekt som
stävar mot samma mål som motionen. Ytterligare uppdrag
i samma anda anses inte nödvändigt.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-10, § 494
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och David Hårsmar (C) till förmån för Morgan
Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån
för Morgan Hjalmarssons yrkande.

Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.

§ 21 2014/KS0804 114
Svar på motion av Ida Legnemark (V);
Whistleblower-funktion i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 14, sid
B 52)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder frågan om inrättandet av en s.k. whistleblowerfunktion, med vilket menas
en anonym inrapporteringskanal för misstankar om olika
former av oegentligheter och brottslighet inom Borås Stads
organisation.
Under 2013 beslöt Kommunstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga
oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet
vid upphandling. De har i sitt arbete inkluderat frågan
om en whistleblowerfunktion. I arbetsgruppens slutliga
PM (2012/KS0604) som lades fram till Kommunstyrelsen
den 15 december 2014 ställer sig arbetsgruppen positiva
till att inrätta en anonym inrapporteringskanal. Upprättandet av en visselblåsarfunktion markerar att Borås Stad
inte accepterar korruption samt uppmuntrar medarbetarna
att våga slå larm.
Det är dock viktigt betonar arbetsgruppen, att säkerställa
det juridiska kring en sådan funktion, exempelvis anonymitetsskyddet.
Arbetsgruppen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda inrättandet av såväl en
inrapporteringskanal som ett kunskapscentrum som har
möjlighet att arbeta med frågorna kring oegentligheter,
korruption och ekonomisk brottslighet.

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.

Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 543

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

Motionen anses besvarad.

Omröstning, se voteringslista nr 4.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Kommunfullmäktige uppdrar åt Samhällsbyggnadsnämnden att administrera ett forskningsprojekt
enligt tankarna i denna skrivelse.

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

Kommunfullmäktige

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
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§ 22 2014/KS0108 738
Svar på motion av Patric Cerny (FP);
Broddar till ålderspensionärer! För ökad
trygghet under vinterhalvåret
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 15,
sid B 53)

Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fritids- och folkhälsonämnden får uppdrag att vidare utreda omfattning
och inriktning för broddar till lämplig målgrupp i enhetlig
med motions intentioner. Motionen bifalls

Patrik Cerny har till Kommunfullmäktiges sammanträde
den 16 januari 2014 lämnat rubricerade motion. Följande
har yttrat sig över motionen: Samtliga stadsdelsnämnder,
Fritids- och folkhälsonämnden, Tekniska nämnden, Centrala Pensionärsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen håller med motionären i slutsatsen
att det inte är orimligt att tro att broddar skulle vara
en samhällsekonomiskt lönsam affär. Med detta som
utgångspunkt bör frågan utredas vidare men Kommunstyrelsen förordar en annan praktisk lösning på detta än vad
motionären föreslår.

Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Det är stadsdelsnämnder som ansvara för äldreomsorg
medan Fritids- folkhälsonämnden ansvarar för de generella folkhälsofrågorna. I detta fall förefaller det som lämpligt
och praktiskt att frågan anförtros Fritids- och folkhälsonämnden. För detta talar även att det rör sig om fråga där
hänsyn inte behöver tas till eventuella lokaler skillnader i
kommunen.
Frågan bör alltså utredas vidare. En del i detta fortsatta
arbete kan vara att ta ställning till vilken ålderskategori
som är mest aktuell. Det kanske även går att definiera
målgruppen på ett annat sätt än som ”ålderspensionärer”.
Som i andra fall handlar det även här om att ekonomiska
resurser är begränsade. Ett antal praktiska frågor om hanteringen bör belysas liksom samarbete med andra intressenter. Även om det formella ansvaret läggs på Fritids- och
folkhälsonämnden utesluter inte detta att det kan vara
lämpligt med samarbete med andra berörda nämnder/förvaltningar i det praktiska arbetet.

Patric Cerny (FP) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar:
Fritid- och folkhälsonämnden får uppdrag att erbjuda alla
kommuninvånare 65+ gratis broddar att gälla från senast
den 1 januari 2016. Motionen bifalls.

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, dels till motionen och dels till Patric Cernys (FP) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer
ordföranden proposition på bifall dels till motionen och
dels till Patric Cernys (FP) yrkande och finner sistnämnda
proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Patric Cernys (FP) yrkande är motförslag i huvudomröstningen.

Huvudomröstning
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 Cernys (FP) yrkande”.

Kommunstyrelsens beslut 2014-11-24, § 530

Omröstning, se voteringslista 5.

Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige beslutar med 39 röster mot 34:

Fritids- och folkhälsonämnden får uppdrag att vidare
utreda omfattning och inriktning för broddar till lämplig
målgrupp i enhetlig med motions intentioner.
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
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Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att erbjuda alla kommuninvånare 65+ gratis broddar att
gälla från senast den 1 januari 2016.
Motionen bifalls.
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§ 23 2014/KS0313 730
Svar på motion av Annette Carlson (M);
Inventering av äldreomsorgen

§ 24 2014/KS0324 860
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP);
Slå vakt om vårt litterära kulturarv

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 16,
sid B 63)

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 17,
sid B 65)

Ulf Sjösten (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 24 april 2014 inlämnat
rubricerad motion.

Bengt Wahlgren (FP), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014 lämnat rubricerad motion. I
motionen föreslås att: Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda hur Borås Stads skolor kan säkerställa att eleverna
i grund- och gymnasieskolan får kännedom om de mest
omistliga delarna av vårt litterära kulturarv.

I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda äldreomsorgen i enlighet med motionens intentioner.
Motionärerna pekar på Stadsrevisionens kritik mot delar
av äldreomsorgen och menar att det behövs en ordentlig
genomlysning där verksamheten utvärderas och analyseras
på samma sätt som gjorts i skolan.
Kommunstyrelsen delar motionärernas syn och det är
också därför vård- och omsorgsprojektet – ”Ett gott liv
var dag” – beslutades av Kommunstyrelsen 16 juni 2014.
Genomgången ska löpa parallellt med pågående arbete i
verksamheterna.
Projektet startades i juni 2014 och ett år senare – i juni
2015 – beräknas arbetet kunna avslutas och då kommer ett
antal förslag till förändringar som ska leda till förbättring
ha presenterats.

Motionen har sänts på remiss till Kulturnämnden, Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen konstaterar att det i skolans läroplaner
och kursplaner finns riktlinjer som anger vad som ska ingå
i undervisningen och därmed finns det redan de förutsättningar som behövs för att slå vakt om vårt litterära
kulturarv.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-10, § 474
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Kommunstyrelsens beslut 2014-12-15, § 548
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige

Motionen bifalls.

Ida Legnemark (V) och Per Carlsson (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Johan Österlund (SD) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.

Annette Carlson (M) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda äldreomsorgen i enlighet med motionens intentioner.

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”.
Omröstning, se voteringslista nr 6.
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 9, 29
avstår:
Motionen avslås.
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§ 25
Föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar:
Samtliga ärenden på föredragningslistan skall behandlas vid dagens sammanträde.

Kommunstyrelsens beslut 2014-11-24, § 512
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.

Kommunfullmäktige

§ 26 2014/KS0328 773
Svar på motion av Mattias Karlsson (M)
och Annette Carlson (M); Livräddning
via SMS
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 18,
sid B 74)

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt Kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att ansluta till och införa SMS-livräddare i
Borås Stad i enlighet med motionens intentioner.

Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014
lämnat motion om livräddning via SMS.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att
undersöka möjligheterna att ansluta till och införa SMSlivräddare i Borås Stad i enlighet med motionens intentioner.
Tanken med SMS-livräddare är att frivilliga personer som
är utbildade i hjärt- lungräddning, (HLR) med hjälp av
mobil positioneringsteknik snabbt ska kunna vara på plats
vid ett misstänkt hjärtstopp. Larmcentral kan via SMS
dirigera den eller de som är i närheten till platsen för ett
misstänkt hjärtstopp så att åtgärder vid behov kan påbörjas innan t.ex. ambulanssjukvård är på plats.

§ 27 2014/KS0729 600
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till kommunalrådet Lena Palmén (S); Skolinspektionens vite
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 19,
sid B 76)
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har avgivit svar på rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.
Vid protokollet
Göran Björklund

Ett försöksprojekt med Livräddare på SMS pågår i Stockholm sedan 2010 och har rönt stort intresse men är ännu
inte fullt utvärderat.

Justeras
Per-Olof Höög (S)
Ulf Sjösten (M) Leila Pekkala (S)

Västra Götalandsregionen, VGR, har efter en motion i
regionfullmäktige hösten 2013 beslutat utreda förutsättningarna för ett införande av SMS-livräddare i Västra Götalandsregionen och i det arbetet också ta del av resultatet
från försöksprojektet i Stockholm.

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16:20.

Utredningen har kommit ett stycke på väg men ännu
finns inga beslut fattade. Regionen kommer först, som
en del i att utreda förutsättningarna för ett införande, att
ställning till att delta i en fördjupad studie kring SMSlivräddare sannolikt tillsammans med Region Skåne.
Om VGR beslutar att införa livräddare på SMS i Västra
Götaland och startar upp en liknande verksamhet i Borås
ska information ges till dem som gått internutbildning
inom HLR med uppmaningen att på frivillig basis anmäla
sig till att bli livräddare på SMS.
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Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

”Motion; Upprustning av friluftsområdet
kring Kolbränningen

”Motion; Kompensation vid sjukdom för
anställda inom barnomsorg och vård
och omsorg i Borås Stad

Vid Stadsdelsnämnd Västers senaste möte med det
lokala Pensionärsrådet framkom det ett önskemål om en
upprustning av friluftsområdet runt Kolbränningen, eller
Byttorpssjön som den också kallas. Gångvägen runt sjön
är bara bitvis asfalterad och är i övrigt en grusväg som blir
lerig och svårframkomlig när regnet gjort sig påmint. För
att göra sjön mer tillgänglig året runt, även för dem som är
rullstolsburna behöver även de grusade avsnitten asfalteras.
Sträckan runt sjön är ca 1,9 km och är i dagsläget försedd
med 4 bänkar i sjöns västra del. Bänkarna är sannolikt
tillkomna genom ett beredskapsarbete i samband med andra världskriget, i vart fall av skicket att döma. Det skulle
behöva placeras ut lite nya bänkar och papperskorgar med
jämna mellanrum för att även de som inte är elitmotionärer ska kunna tillgodogöra sig den naturnära upplevelse
området erbjuder
Det finns idag två grillplatser runt sjön, en nyligen
upprustad vid badplatsen och en förfallen på sjöns norra
sida. Med tanke på att det byggs en massa nya bostäder
på Hestraområdet vore det önskvärt om även den norra
stranden finge sin grillplats iordninggjord.
För att göra badplatsen mer tillgänglig bör en större
gräsyta ordnas invid badplatsen. För att hålla nere skötselkostnaderna kanske det kan vara lämpligt med en bit
utbytt överblivet konstgräs.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
• att området kring Kolbränningen rustas upp i enlighet
med intentionerna ovan.
Borås den 31 december 2014
Lennart Andreasson (V)”

För den första sjukskrivningsdagen som kallas för karensdag får arbetstagaren ingen sjukersättning som kompenserar för lönebortfallet. Karensdagarna blir i många fall
kostsamma för de yrkesgrupper som ofta på grund av sitt
arbete, utsätts för olika virus och andra sjukdomar. Vi
tänker i första hand då på personal inom barnomsorgen
och äldrevården. Inom denna målgrupp går många till
jobbet trots att de är lite krassliga, vilket kan leda till att
fler smittas och insjuknar.
Som exempel kan nämnas att när personal inom barnomsorg har varit på sin arbetsplats och tagit hand om ett
vinterkräksjukt barn och att detta då leder till att den
anställde blir sjuk. Då är det den anställde som förutom
att blir sjuk, även drabbas av ett lönebortfall.
Detta tycker vi är fel, när det egentligen är själva arbetsplatsen som orsakat sjukdomen. Här tycker vi att det är
arbetsgivaren som måste ta sitt ansvar och ge arbetstagaren
möjlighet att undvika lönebortfall.
Att ta bort karensdagen går inte, eftersom att den är
lagstadgad. I samband med svininfluensautbrottet försökte
flera kommuner slopa karensdagen, men de fick backa.
Istället kan en lösning vara att arbetsgivaren beordrar den
som är krasslig att stanna hemma på grund av smittorisken. Då kan arbetsgivaren betala ut full lön. Detta är
något som bland annat Akademiska sjukhuset i Uppsala
använt sig av när vinterkräksjukan härjade som mest. I
Enköpings kommun ser man nu över möjligheterna för
att lönebortfall ska undvikas, för de anställda som blir
smittade på jobbet och insjuknar. De ska helt enkelt inte
förlora ekonomiskt på att stanna hemma.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
Att: ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Borås stad som arbetsgivare, att ta fram en
modell som innebär en kompensation vid sjukdom för
anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Borås
Stad.
Björn Qvarnström SD
Johan Österlund SD”
B 15
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
2015-01-09

”Motion; Inför ett mångkulturellt bokslut
Vi vet idag vad en vårdplats kostar och vad skolpengen ligger på. Vi kan ta reda på kommunalrådens löner samt vad
varje enskild dator i kommunen är budgeterad till. Antalet
kvadratmetrar per skolelev går att få bekräftat och kan
mätas mot ett index, och vi diskuterar kostnader för kultur
och idrottsföreningarnas bidrag, vi diskuterar besparingar
inom i stort sett alla nämnder.
Kommunen redovisar kostnader och konsekvenser för
det mesta, men när vi kommer till invandringspolitiken
och kostnaderna kring området är det stopp. Då går det
varken att räkna ut kostnader eller är tillåtet att ens ställa
frågan. Det svar man får om man ställer frågan, är att
det inte är demokratiskt försvarbart och heller inte etiskt
riktigt att räkna på kostnaden. Är det då korrekt att ställa
frågan vad en elev kostar, eller varför inte en pensionär?
Är det inte rätt att medborgarna i Borås Stad får reda på
hur fördelningen av skattepengar påverkar dem, oavsett
var man lägger pengarna? Flera undersökningar har visat
på samhällets betydande kostnader för den senare tidens
invandring. En av dessa är gjord av universitetslektor Lars
Jansson, SvD (2002-08-21), som räknade ut att invandringen kostar 150 miljarder kronor netto varje år.
Professor Bo Söderstens uträkningar, DN (2003-12-28)
visade på kostnader mellan 40-50 miljarder netto varje år.
Några år senare, i studie publicerad 2009, kom professor
Jan Ekberg fram till en nettokostnad på mellan 1,5 och 2
procent av BNP för år 2006, motsvarande 45-60 miljarder
kronor.
Den senaste beräkningen gjord 2013 av ekonomen Jan
Tullberg, tidigare forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och docent i ekonomi ger vid handen att kostnaden
är 250 Miljarder per år.
Ytterligare ett exempel är Ilmar Reepalu (S), som i
DN (2007-07-17) menade att det statliga stödet för
flyktingmottagande bara täcker 22 % av kommunernas
faktiska kostnader.
Vad den kommer att sluta på nu när det mer eller mindre är fri invandring vågar man knappt tänka på. När vi
tar på oss ett så stort ansvar som det innebär att ta emot
invandrare är det viktigt att se till att de kan komma in i
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samhället utan att hamna i segregation och utanförskap.
Tyvärr har vi misslyckats. Områden som Norrby, Hässleholmen och Hulta där de två senaste är med på rikspolisens lista (En nationell översikt av kriminella nätverk med
stor påverkan i lokalsamhället) har växt fram vilka och är
extremt segregerade idag. Parallella samhällen växer upp
i dessa stadsdelar vilket gör att olika nationella grupper
samlas på olika områden vilket splittrar Borås än mer. Kan
man på riktigt tro att det är lätt för invandrare att träffa
fler svenskar och bli en del av vårt samhälle när cirka 25
procent beroende på hur man räknar i Borås Stad har
invandrarbakgrund?
Arbetslösheten är större för invandrare vilket delvis är
orsakat av att deras eventuella tidigare utbildning inte är
anpassad efter svenska förhållanden. Brister i språket och
de stora kulturella skillnaderna bidrar till svårigheter att
komma in i arbetslivet. Kostnader för subventionerade
arbetsgivaravgifter, SFI-studier, tolkningsbehov, ökade
vårddagar inom sjukvården, offentliga sektorns tjänster,
lönedumpning samt ökad segregation i samhället är delar
av följderna av dagens invandringspolitik. Det som just
radats upp och säkert många fler poster innebär stora kostnader. Vi känner inte heller till storleken på intäkterna,
men vi är övertygade om att de inte överstiger utgifterna
för Borås Stad, trots generösa bidrag från staten. Om
massinvandringen på riktigt innebär en ekonomisk vinning för Borås och för Sverige innebär den här motionen
en chans för den här församlingens ledamöter att bevisa
det genom att bifalla motionen. Om det innebär en förlust
så måste ju även detta vara intressant för församlingen och
övriga medborgare i Borås Stad att få veta vad det kostar
varje Boråsare att vara generös eller mantrat som övriga i
församlingen upprepar ”att vi har råd” kan bevisas eller
motbevisas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
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.
Crister Spets KF (SD)
Tony Strandgård KF (SD)
Patric Silfverklinga KF (SD)
Johan Österlund KF (SD)
Björn Qvarnström KF (SD)
Andreas Bäckman KF (SD)
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-01-14

”Enkel fråga till kommunalrådet
Lena Palmén (S)
Lena Palmén (S) är ansvarigt kommunalråd för programområde tre. I september 2013 lämnade undertecknad in en
motion med titeln ”Länge leve kärleken!”. Motionen sorterar under programområde tre och handlar om att Borås
Stad ske erbjuda par så kallad PREP-kurs. Kursen innebär
att par får lära sig att hantera konflikter och finner nya
sätt att kommunicera.
Vad har sedan dess hänt med motionen? Inget. Den har
inte ens skickats på remiss utan ligger troligen orörd långt
ner i någon av Palméns byrålådor och samlar damm.
Men, på andra håll än på Palméns kontor har det hänt
saker! Från och med februari 2015 erbjuder Borås Stad
genom Stadsdel Väster PREP-kurser. Det är jag självfallet
mycket glad över, men det föranleder mig att ställa några
frågor till kommunalrådet.
• Hur kommer det sig att min drygt 1 år gamla motion
inte har behandlats av det ansvariga kommunalrådet
och kommer den att behandlas?
• Vad anser Lena Palmén om att Stadsdel Väster erbjuder
PREP-kurser?
• Inom vilken tid avser kommunalrådet generellt att
behandla motioner?
Patric Cerny (FP)”
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 15 januari 2015 klockan 18:52:32.
10 Program för ett integrerat samhälle (Nr 2)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

X

Ulf Sjösten

(M)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

X

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

Marie Fridén

(M)

3:e

Leif Häggblom

(SD)

3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

Hicham El-Horr

(V)

1:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e
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Ersättare

Ja

Nej

X

Annette Nordström

X
X
X
X

Leif Grahn

X

X
Tommy Josefsson

X

X

Marie Sandberg

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Anne Rapinoja

(V)

2:a

Sofia Andersson

(V)

3:e

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X

Mattias Danielsson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

X

Crister Spets

(SD)

2:a

X

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

X

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

Sara Andersson

(S)

1:a

Per Carlsson

(S)

3:e

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

X

Robert Sandberg

(S)

2:a

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
Pari Mahinpour

Ismail Bublic

X

X
X

Hanna Werner

X
X

Sören Björklund

X

X
Ulla-Britt Gustavsson

X

64

9

B 19

Kommunfullmäktiges protokoll | 15 Januari 2015

Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 15 januari 2015 klockan 19:47:52.
11 Överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn (Nr 3)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

X

Ulf Sjösten

(M)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

Marie Fridén

(M)

3:e

Leif Häggblom

(SD)

3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

X

Hicham El-Horr

(V)

1:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

Anja Liikalouma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Anne Rapinoja

(V)

2:a

Sofia Andersson

(V)

3:e

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X

B 20

Ersättare

Ja

Nej

X

X
Annette Nordström

X
X
X
X

Leif Grahn

Tommy Josefsson

X

X

X
X
X
Marie Sandberg

X
X
X

Pari Mahinpour

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Malin Wickberg

(M)

3:e

Ismail Bublic

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

X

Crister Spets

(SD)

2:a

X

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

X

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

X

Robert Sandberg

(S)

2:a

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

Hanna Werner

X

X
Ulla-Britt Gustavsson

X

64

9
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Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 15 januari 2015 klockan 20:32:48.
19 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); ’Året om på Almenäs’ (Nr 11)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ulf Sjösten

(M)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

X

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

Marie Fridén

(M)

3:e

Leif Häggblom

(SD)

3:e

X

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

X

Hicham El-Horr

(V)

1:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

Sten Lundgren

(SD)

1:a

X

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Anne Rapinoja

(V)

2:a

X

Sofia Andersson

(V)

3:e

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X

B 22

Ersättare

Ja

Nej

X
X
X

X
Annette Nordström

X
X

Leif Grahn

Tommy Josefsson

X

X

X

Marie Sandberg

Pari Mahinpour

X

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Malin Wickberg

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

X

Crister Spets

(SD)

2:a

X

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

X

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

X

Robert Sandberg

(S)

2:a

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X

Hanna Werner

X

X

X
Ulla-Britt Gustavsson

X

44

29
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Voteringslista nr. 4
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 15 januari 2015 klockan 21:02:04.
21 Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP); Låga hyror motverkar bostadssegregationen (Nr 13)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ulf Sjösten

(M)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

X

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

Marie Fridén

(M)

3:e

Leif Häggblom

(SD)

3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

X

Hicham El-Horr

(V)

1:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

X

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

Anja Liikalouma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Anne Rapinoja

(V)

2:a

Sofia Andersson

(V)

3:e

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X
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Ersättare

Ja

Nej

X
X
X

X
Annette Nordström

X
X
X
X

Leif Grahn

Tommy Josefsson

X

X

X
X
Marie Sandberg

X
X
X

Pari Mahinpour

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

X

Crister Spets

(SD)

2:a

X

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

X

Robert Sandberg

(S)

2:a

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
Ismail Bublic

Hanna Werner

X

X

X
Ulla-Britt Gustavsson

X

35

38
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Voteringslista nr. 5
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 15 januari 2015 klockan 21:32:25.
23 Svar på motion av Patrik Cerny (FP); Broddar till ålderspensionärer! För ökad trygghet under
vinterhalvåret (Nr 15)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ulf Sjösten

(M)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

X

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

Marie Fridén

(M)

3:e

Leif Häggblom

(SD)

3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

X

Hicham El-Horr

(V)

1:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

X

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Anne Rapinoja

(V)

2:a

Sofia Andersson

(V)

3:e

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X
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Ersättare

Ja

Nej

X
X
X

X
Annette Nordström

X
X
X
X

Leif Grahn

Tommy Josefsson

X

X

X
Marie Sandberg

X
X
X

Pari Mahinpour

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

X

Crister Spets

(SD)

2:a

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

Robert Sandberg

(S)

2:a

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X
Ismail Bublic

Hanna Werner

X

X

X
X
Ulla-Britt Gustavsson

X

34

39

B 27

Kommunfullmäktiges protokoll | 15 Januari 2015

Voteringslista nr. 6
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 15 januari 2015 klockan 22:02:01.
25 Svar på motion av Bengt Wahlgren(FP); Slå vakt om vårt litterära kulturarv (Nr 17)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ulf Sjösten

(M)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

Marie Fridén

(M)

3:e

Leif Häggblom

(SD)

3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

X

Hicham El-Horr

(V)

1:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

Sten Lundgren

(SD)

1:a

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

Anja Liikalouma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Anne Rapinoja

(V)

2:a

Sofia Andersson

(V)

3:e

Pari Mahinpour

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

Ingela Hallgren

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

X
X
X

X

X
Annette Nordström

X
X
X
X

Leif Grahn

Tommy Josefsson

X

X

X
X
X
X
Marie Sandberg

X
X
X
X
X

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Malin Wickberg

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

X

Crister Spets

(SD)

2:a

X

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

X

Robert Sandberg

(S)

2:a

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X

X
Ismail Bublic

Hanna Werner

X

X

X

X
Ulla-Britt Gustavsson

X

35

9

29
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