19 Februari 2015
protokoll

Tid och plats

17.00–18.20 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 28–42

Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (FP), Morgan
Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Kjell Classon (S), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (FP), Björn Bergqvist (M), Marie
Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne
Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD),
Kerstin Hermansson (C), Hamid Fard (FP), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M),
Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Malin Carlsson (S), Ninni
Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Lotta Samuelsson (FP), Pertti Merstrand (SD), Anna Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie
Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M),
Robin Nylén (M), Björn Qvarnström (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), Dennis
Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Andreas Bäckman (SD), Johan Österlund (SD), Robert
Sandberg (S) och Mohamed Ben Maaouia (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Ulrik Nilsson (M)
För Ida Legnemark (V)
För Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
För Hicham El-Horr (V)
För Anja Liikaluoma (S)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Cecilia Andersson (C)
För Malin Wickberg (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Crister Spets (SD)
För Urban Svenkvist (M)
För Tony Strandgård (SD )
För Mohamed Kossir (S)
För Johan Dahlberg (S)
För Anna Klaar (S)

- Annette Nordström (M)
- Tommy Josefsson (V)
- Ismail Bublic (M)
- Jasem Hardan (V)
- Emina Beganovic (S)
- Ingela Hallgren (KD)
- Alexander Andersson (C)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Mikael Wickberg (M)
- Philip Pettersson (SD)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Leif Grahn (S)
- Maria Sandberg (S)
- Leif Johansson (S)

Närvarande ersättare

Annacarin Martinsson (M), Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Mattias Danielsson (C), Anne-Marie Ekström (FP), Andreas Cerny (FP), Bengt Wahlgren (FP), Eva Axell (S),
Anders Jonsson (S), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Sören Björklund (S), Hanna
Werner (MP) och Patrik Hållpås (SD).
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Tony Strandgård (SD) anländer till sammanträdet kl 17.11 och intar sin plats inför behandlingen av § 28.
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats inför
behandlingen av § 31.
Johan Dahlberg (S) anländer till sammanträdet kl 17.25 och intar sin plats inför behandlingen av § 31.
Pari Mahinpour (V) anländer till sammanträdet kl 17.40
Christina Ramsälv Waldenström (MP) anländer till sammanträdet kl 17.45.
Anna Klaar (S) anländer till sammanträdet kl 17.50 och intar sin plats inför behandlingen av
§ 40.
Mohamed Farah (S) anländer till sammanträdet kl 18.00.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 18.00 och intar sin plats inför behandlingen av § 40.
Ida Legnemark (V) anländer till sammanträdet kl 18.10 och intar sin plats inför behandlingen av § 42.
Övriga närvarande

Saier Yousef
valledare
Göran Björklund sekreterare

§ 28
Val av justerande ledamöter

§ 30
Anmälningsärenden

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

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2015-02-13 Motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C)
och Falco Güldenpfennig (KD): Betyg i
årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten! Dnr 2015/KS0174 610

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 26 februari 2015 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”.

§ 29
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) och Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på inkomna
frågor.

B 34

2015-02-18

Motion av David Hårsmar (C) och Alexander Andersson (C): Möjliggör markbaserad
solkraft! Dnr 2015/KS0208 370

2015-02-18

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Motverka våldsbejakande extremism!
Dnr 2015/KS0209 106

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2014-12-19 Länsstyrelsens beslut 2014-12-19 om detaljplan för Centrum, kvarteret Pallas. Länsstyrelsen beslutar att pröva kommunens
antagandebeslut i enlighet med vad som
anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900).
Dnr 2009/KS0622 214
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§ 31
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har fyra enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:

§ 33 2015/KS0211 007
Svar på enkel fråga av Marie Fridén (M)
till Ulf Olsson (S) om revisionsrapport
gällande Kommunstyrelsens uppsiktplikt
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

De enkla frågorna får ställas.

§ 32 2015/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 20,
separat bilaga)

§ 34 2015/KS0212 250
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Tom Andersson (MP) om
bostadsbyggnation på Viskaholm
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.

Kommunfullmäktige beslutar:
Birgitta Hedström (M), Kellgrensgatan 24, 504 34
Borås entledigas från sitt uppdrag som nämndeman
i Borås Tingsrätt.
Sjuhärads Kommuner och Västra Götalandsregionen utser
en gemensam revisor till uppdraget för Samordningsförbundet Sjuhärad och förslaget tillsänds samtliga kommuner för kommunalt beslut om gemensamt val.
Marie Engström Rosengren, Djurögatan 2, 542 31
Mariestad väljs till revisor i stiftelsen för Samordningsförbundet Sjuhärad t.o.m. 2018 års verksamhet.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har att nominera en ledamot till styrelsen för BSTF
AB.
Mattias Olsson, Vårgårda kommun entledigas från
sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för BSTF AB.
Christina Abrahamsson, Herrljunga Kommun väljs
som ledamot i styrelsen för BSTF AB t.o.m. 2018 års
verksamhet.

§ 35 2015/KS0210 610
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (FP) till Lena Palmén (S) om försöksverksamhet med betyg i årskurs fyra
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 36 2015/KS0213 041
Svar på enkel fråga av Stina Medelius (M) till Ulf Olsson (S) om budget
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

§ 37 2015/KS0100 045
Preliminära koncernbidrag år 2014 inom
koncernen Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 21,
sid B 81)
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att
via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett
annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess
dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och
BSTF AB har strukturella underskott så måste ca 42,6
miljoner kronor styras till dessa från andra bolag inom
koncernen.
B 35
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Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat
besluta om de koncernbidrag som skall ligga till grund för
varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära
föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och
kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.
Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB

-4,5

Borås Elnät AB

38,7

Borås Energi och Miljö AB

45,9

Borås Djurpark AB

-14,4

Borås kommuns Parkerings AB

8,8

Industribyggnader i Borås AB

3,7

BoråsBorås TME AB
BSTF AB

-15,7
-7,8

§ 38 2014/KS0849 106
Ombud till Kommuninvests
föreningsstämma
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 22,
sid B 83)
I enlighet med stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk
Förening ska Kommunfullmäktige utse ombud till föreningsstämman.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-26, § 29
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening den 16 april 2015 utses finanschef Martin
Jakobsson med finanssekreterare Carina Andell som ersättare.

54,7

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla
totalt 42,6 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta
stannar 4,5 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka
främst räntekostnader, och återstående 38,0 miljoner
kronor lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB,
BoråsBorås TME AB och BSTF AB.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest
ekonomisk förening den 16 april 2015 utses finanschef Martin Jakobsson med finanssekreterare Carina
Andell som ersättare.

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-26, § 28
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag
godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från
Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

§ 39 2014/KS0069 041
Ny taxa för strandskyddsdispens
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 23,
sid B 84)
Kommunstyrelsen föreslår att taxan för strandskyddsdispens förändras. Taxan föreslås att baseras på gällande prisbasbelopp i stället för som tidigare fasta belopp per insats.
Taxan skall täcka de kostnader som Miljö- och konsumentnämnden har för att handlägga ärenden för prövning
av dispens från strandskyddet och återkallad ansökan om
strandskyddsdispens.

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-26, § 30
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Förslag till ny taxa för strandskyddsdispens godkänns att
gälla fr.o.m. den 1 mars 2015.

B 36
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Kommunfullmäktige beslutar:

§ 41 2014/KS0464 615
Finansiering av regionalt samordnad
vuxenutbildning i Sjuhärad

Förslag till ny taxa för strandskyddsdispens godkänns att gälla fr.o.m. den 1 mars 2015.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 25,
sid B 91)

§ 40 2014/KS0750 256
Upplåtelse av fastigheten Källbäcksryd
1:433 med tomträtt

I en information från Sjuhärads kommunalförbund
framgår att regeringen inför 2015 aviserar att de inte kommer att fortsätta med den riktade satsningen Yrkesvux.
Medelstilldelningen till Lärlingsvux kommer troligtvis
fortsätta under 2015 för att därefter avslutas. Sjuhärad kan
vid årsskiftet komma stå utan finansiering av de närmare
30 Yrkesvuxutbildningar som i dag bedrivs.

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 24,
sid B 86)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av en
parkeringsanläggning i två plan (inkl. hiss) på cirka 1 466
m²/BTA samt markparkering, tillhörande AB Bostäders
närliggande bostadshus på Rydsgatan.
Fastigheten, där parkeringsanläggningen kommer att
ligga, kommer att upplåtas med tomträtt, där tomträttsavgälden baseras på parkeringsändamål. Om ändamålet med
fastigheten ändras från parkeringsändamål till exempelvis
bostäder kommer tomträttsavgälden att regleras. Vid ett
eventuellt friköp av tomten kommer köpeskillingen att
beräknas efter det pris som kommunen tillämpar vid den
aktuella tidpunkten.
I samband med upplåtelsen sägs AB Bostäders nuvarande
parkeringsarrende upp, som man idag har på fastigheten
Tomträttsavtal har upprättats med sedvanliga villkor. Avgälden är satt till 18 000 kr/år. Tillträde sker den 1 mars
2015.

Ansvaret för regionalt samordnad vuxenutbildning ligger
inte på kommunerna utan är en statlig angelägenhet vilket
innebär att ansvaret och finansieringen ligger på staten.
För att inte riskera att denna väl fungerande verksamhet upphör med kort varsel som kan få konsekvenser för
deltagarna så föreslår Kommunstyrelsen att under 2015
som mest ersätta Sjuhärads Kommunalförbund med 25
kronor per invånare under förutsättning att inga statliga
ersättningar fördelas. 25 kronor per invånare motsvarar
2 650 000 kronor och dessa medel tillförs Utbildningsnämnden för att vid behov fördela detta till Sjuhärads
kommunalförbund.

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-12, § 13
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Att utöka kommunbidraget till Utbildningsnämnden med
2 650 000 kronor som en engångssumma under 2015 för
vid behov finansiera regional samordnad vuxenutbildning
i Sjuhärad.

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-12, § 91
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunen upplåter fastigheten Källbäcksryd 1:433 till
AB Bostäder i Borås med tomträtt.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunen upplåter fastigheten Källbäcksryd 1:433
till AB Bostäder i Borås med tomträtt.

Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S) yrkar att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen, se bilaga.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Lena Palméns yrkande.
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.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.
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§ 42 2014/KS0708 805
Bestämmelser för föreningsbidrag
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 26,
sid B 105)
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att föreningsbidraget förändras genom att utveckla verksamhetsbidraget
till att omfatta nio olika nivåer istället för dagens fyra
nivåer. Det nuvarande administratörsbidraget kommer att
ingå i det reviderade verksamhetsbidraget och kommer att
upphöra som eget bidrag. Fritids- och folkhälsonämnden
föreslår samtidigt att ge ett grundbidrag för samtliga medlemmar mellan 6–20 år.
Fritids- och folkhälsonämnden menar att dagens regler
kring administratörsbidraget är gamla och otidsenliga.
Det är ett kännbart ekonomiskt avbräck om en förening
inte skulle nå upp till bidraget ett enskilt år. Förslaget att
ta bort administratörsbidraget och utöka antalet nivåer
i verksamhetsbidraget underlättar administrationen för
föreningarna och den ekonomiska planeringen över tid.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att de föreslagna
förändringarna ökar kostnaderna för Föreningsbidraget
med ca 0,5 miljoner kronor. Detta är beaktat i budgetförslaget 2015.
Kommunstyrelsen föreslår också att grundbidraget till
Ungdomsföreningar uppgår till 150 kronor för samtliga
medlemmar oavsett medlemsavgift (dock lägst 50 kronor
i uttagen medlemsavgift). Höjningen av grundbidraget till
150 kronor/medlem (6-20 år) beräknas kosta ca 600 000
kronor. Höjningen är inte beaktad i budget 2015. Om
budgeten för föreningsbidragsramen totalt överskrids för
2015 kommer detta underskottet att finansieras genom
försämring av kommunens resultat.
Bestämmelserna för bidrag till politiska ungdomsföreningar ändras även. Denna överenskommelse gäller även
kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsens beslut 2015-01-26, § 32
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändring av
Borås Stads bidragsbestämmelser att gälla från den 1 mars
2015 godkänns.

B 38

Kommunfullmäktige

Björn Qvarnström (SD) yrkar att Kommunfullmäktige
beslutar att godkänna ”Bestämmelser för föreningsbidrag”
med den ändringen att hela stycket som handlar om
bidrag till invandrarföreningar tas bort ur bestämmelserna
då de per definition står för särbehandling på grund av
etnicitet.
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till
Kommunstyrelsens förslag och dels till Björn Qvarnströms (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 Björn Qvarnströms (SD) yrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändring av Borås Stads bidragsbestämmelser att gälla
från den 1 mars 2015 godkänns.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S) Ulf Sjösten (M)
Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15:10
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 27 februari 2015.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 29 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 29 Allmänhetens frågestund

”Borås
Varför blev Nordöstra Sjöbo och Långesten utan buss,
150 busstrafiken har aldrig fungerat så dåligt. Stressade
chafförer, gasa, bromsa, det är Västtrafik regler. Buss 150
har alltid gått förbi Sjöbo. Vi Sjöbobor skall vi åka norrut
då måste vi åka till stan först. När Fristadbor och skolbarn
skall åka till centrum då ska de åka Norrbyleden-Kungsleden-Yxhammarsgatan- Svenljungagatan- Bryggaregatan
sedan avsläpp vid badhuset. Är detta vad kommunen står
för? Jag tänker på när BL körde själva, då var det ordning
och reda. Finns det någon politiker som vågar ta tag i
detta så vinner han eller hon många röster i kommande
val. Men ni vågar väl inte gå emot Västtrafik. Ni skiter
fullständigt i era kommuninvånare och miljön.

”Inför investeringen på 210 mkr på ett nytt kongresshus
i Borås vill jag gärna ha svar på om man gjort någon
marknadsundersökning på hur kongressmarknaden ser
ut för liknande städer, t.ex. Karlstad, Örebro, Linköping,
Norrköping, Uppsala och Gävle, under de senaste åren.
D.v.s. kongresser på fler än 400 deltagare och i så fall
under hur många dagar. Om en sådan marknadsundersökning är gjord, vill jag i så fall gärna veta hur jag kan
komma åt den.
Med vänlig hälsning
Mats Svensson
Kryddgårdsgatan 70, 507 53 Borås”

PS. Jag vill ha ett svar.
När ni tar upp denna fråga då vill jag vara med på mötet,
har kommunen betalat för hållplatserna, mellan folkparken, Nordskogen och Däckvägen då är det slöseri med
skattemedel. Men som vanligt vågar väl ingen ta sitt
ansvar utan sopa det under mattan och skyll på varandra.
Roger Ragnarsson
Björkhemsgatan 55, 506 46 Borås”

B 39
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 30 Anmälningsärenden

Bilaga till § 30 Anmälningsärenden

2015-02-19

2015-02-19

”Motion; Betyg i årskurs 4 – Borås bör
delta i försöksverksamheten!

”Motion; Möjliggör markbaserad
solkraft!

Allianspartierna har nu slutit en uppgörelse med regeringen som bland annat innebär att betyg i årskurs fyra ska
införas på försök i cirka 100 skolor, fördelade över riket.
Försöksverksamheten ska sedan utvärderas och därefter
ska ställning tas till värdet av betyg i årskurs 4.

Den förnyelsebara energin ska på sikt utgöra 100 procent
av Sveriges energiförsörjning. Varje dag strömmar solenergi
motsvarande tusentals gånger det totala energibehovet in
över jorden. Att ta tillvara den energin är en mycket viktig
pusselbit för att lösa Sveriges och världens energiförsörjning i framtiden. Centerpartiet tror på marknadens kraft
att se till att så blir fallet, men vi ser också att det offentliga ibland ska leda genom exempel. Centerpartiet föreslår
därför att Kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna
för en solkraftspark i Borås.

Vi anser att de skolor i Borås Stad som önskar delta i
försöksverksamheten ska få möjlighet att göra det. Det
skulle vara ett utmärkt tillfälle för oss att även lokalt se
konsekvenserna för eleverna, tala med lärare om deras
uppfattningar och höra hur föräldrarna uppfattar det. Det
är därför önskvärt att Borås ges möjlighet att medverka i
den här typen av aktiviteter, det stärker nämligen kompetensen inom organisationen.
Vi uppmuntar alla de kommunala skolorna i Borås att delta i olika utvecklingsprojekt som tillsammans stärker den
kommunala skolan. Det finns säkert kommunala skolor i
Borås som vill delta i den nu aktuella försöksverksamheten
och vi uppmuntrar starkt detta. Det är vår förhoppning att
de som så önskar delta tillåtas göra detta.
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige
besluta
Uppdra till Kommunstyrelsen, i samverkan med Stadsdelsnämnderna, att verka för att de skolor i Borås Stad som
önskar delta i försöksverksamheten med betyg i årskurs 4
tillåts göra det.
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)”

På senare år har solenergin tagit stormkliv framåt. Solcellerna har blivit billigare, effektivare och smartare. Solceller är i många fall synonymt med att sitta på tak eller på
stolpar på marken. Det finns också kreativa sätt så som att
integrera solcellsparker över större parkeringsplatser.
Med dagens teknik blir det också mer effektivt då solcellerna skulle kunna anpassas mer efter vart solen står på
himlen. Med en solcellspark på mark som inte ska användas till något annat kan vi också lättare ställa om till ett
fossilfritt energisystem som är mer skonsam mot miljön.
Centerpartiet vill att Borås Stad ska skapa goda förutsättningar för en hållbar elproduktion. Genom att utreda
förutsättningarna för markbaserade solceller skapar vi möjligheter för privata företag eller för Borås Energi och Miljö
AB att bygga en solcellspark. Om en utredning ger vid
handen att markbaserad solkraft skulle vara lämpligt bör
kommunen ta fram en detaljplan för ändamålet.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige
besluta att
Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för markbaserad solkraft i Borås Stad i enlighet med
motionens intentioner.
För Centerpartiet
David Hårsmar
Alexander Andersson”
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Bilaga till § 30 Anmälningsärenden
2015-02-19

”Motion; Motverka våldsbejakande
extremism!
Det demokratiska samhället är inte för evigt givet, utan
varje ny generation måste vinnas för demokratins sak. Ett
samhälle byggt på demokratiska principer är inte det bästa
samhället, det är det minst dåliga. Med det menar jag att
det finns alltid svagheter. Det öppna och toleranta samhälle vi lever i prövas och utmanas ständigt av olika krafter
som vill omstörta det till att bli något annat. Det som
förenar de olika grupper som vill skapa ett annat samhälle
är ett de förkastar respekten för alla människors lika värde,
respekten för yttrandefriheten och den grundläggande
synen på vad som utgör ett gott samhälle.
Vårt fria, demokratiska, samhälle är ständigt utsatt för
olika sorters hot. Det är vänsterextrema grupper som inte
accepterar mötesfriheten och använder våldets ideologi.
Det är högerextrema grupper som trakasserar och skrämmer människor. Det är extremt islamistiska grupper som
nu etableras i Sverige genom de jihad-resor som sker. I
Malmö utsätts judarna för en våg av antisemitism, i Småland trakasserades under förra året nyanlända flyktingar,
i Paris slaktades en tidningsredaktion och i Köpenhamn
angreps yttrandefriheten och en judisk sammankomst.
Den våldsbejakande extremismen utgör nu ett hot mot
Sverige, ett hot som blivit starkare under senare år. Säkerhetspolisen konstaterar att det nu finns en attentatsavsikt
mot Sverige, en avsikt som inte har funnits tidigare. Det
aktualiseras särskilt av det stora antal svenskar som nu
reser till främst Syrien för att delta i terrorism och bedriva

extremistisk krigföring i islams namn. Även från Borås
har sådana resor genomförts. Regeringen har genomfört
ett antal utredningar, nu senast Ds 2014:4, på ämnet och
kommer fram till att det finns en ökad risk för attentat
i Sverige vilket främst är att hänföra till återvändande
islamistiska terrorister.
Samhället kan inte vackert se på när svenska medborgare
åker utrikes och begår bestialiska krigsförbrytelser. Folkpartiet har på riksnivå lämnat förslag om att det ska vara
olagligt att strida på terrorns sida. Vi har också föreslagit
att det ska bli kriminellt att rekrytera och annars förbereda
för terrorism utrikes. De som bor i Sverige men inte är
svenska medborgare ska utvisas och få återreseförbud.
Men även kommunerna behöver nu göra sitt för att minimera hoten från den våldsbejakande extremismen. Kommunen har en god lokal kännedom och har kompetenser
inom sin organisation som kan bidra till att motverka
hoten från våldsbejakande extremism.
Det kan handla om att samla de kompetenser och förmågor som finns inom Stadsdelarna, Fritid och folkhälsa,
Sociala omsorgsnämnden tillsammans med Polisen och
SÄPO för att reda ut vad man kan göra gemensamt.
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige
besluta att
Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på en
strategi för att motverka den våldsbejakande extremismen
i Borås.
Morgan Hjalmarsson (FP)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 31 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 31 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2015-02-19

2015-02-19

”Enkel fråga till Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S)

”Enkel fråga till kommunalrådet
Tom Andersson (MP)

Kommunstyrelsen har som en av sina allra viktigaste
uppgifter att bedriva uppsikt över verkställandet av de
beslut som Kommunfullmäktige fattar. Kommunstyrelsen
svarar för ledningen av kommunens arbete utifrån de mål,
riktlinjer och uppdrag som Kommunfullmäktige beslutar.

I Borås Tidning den 5 februari säger Tom Andersson att
det i värsta fall kan dröja 15 år innan klartecken kan ges
för att bygga bostäder på kvarteret Viskaholm.

Stadsrevisionen har i rapport daterade den 13 januari
2015 konstaterat att Kommunstyrelsen inte lever upp till
sin uppsiktsplikt på det sätt som kommunallagen kräver.
Bland annat konstateras följande
• Det saknas fastställda rutiner för uppföljning av de
uppdrag Kommunfullmäktige givit.
• Det sker ingen, eller mycket bristfällig, återrapportering
av uppdragens genomförande till Kommunfullmäktige.
• Kommunstyrelsen gör inte i tillräcklig grad de förtydliganden som krävs av givna uppdrag.
Stadsrevisionen påtalar i sin granskning att Kommunstyrelsen borde ta ett tydligare ansvar för att vid behov
förtydliga och/eller tidsätta uppdragen som kommer från
Kommunfullmäktige.
Stadsrevisionen förväntar sig ett svar senast den 30 maj
2015, men redan idag borde åtgärder vidtas för att säkerställa att Kommunstyrelsen efterlever sin uppsiktsplikt.
Med anledning av ovan frågar jag
• Delar Ulf Olsson Stadsrevisionens kritik?
• Vilka åtgärder kommer i så fall vidtas för att leva upp
till de krav som uppsiktsplikten ställer?
Marie Fridén (M)”
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Det finns nu en osäkerhet kring framtiden för kvarteret
och planerna på bostadsbyggnation. Genom att skapa
omotiverad oro och spekulationer med sitt uttalande kan
Andersson ha försvårat en angelägen satsning i Borås
stadskärna.
Mot bakgrund av ovan frågar jag Tom Andersson (MP)
På vilket faktaunderlag bygger du påståendet om att det
kan ta 15 år innan klartecken för bostadsbyggnation på
Viskaholm kan ske?
Hur anser du att ditt uttalande har påverkat intresset för
bostadsbyggnation på Viskaholm?
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 31 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 31 Inkomna interpellationer och enkla
frågor

2015-02-19

“Enkel fråga till Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S)

”Enkel fråga till kommunalrådet Lena
Palmén (S) angående försöksverksamhet
med betyg i årskurs fyra
Allianspartierna har ingått en överenskommelse med regeringen angående försöksverksamhet med betyg i årskurs
fyra. Skolverket kommer att samordna försöket med betyg
från årskurs fyra och försöket kommer att påbörjas senast
under 2017.

I december antog Kommunfullmäktige Alliansens budgetförslag vilket därmed blev Borås stads budget. Min fråga
till Dig som ordförande i Kommunstyrelsen blir därför om
Du är beredd att följa Kommunfullmäktiges beslut och
genomföra alla förslag som står i budgeten.
Stina Medelius”

För Folkpartiet är tidig uppföljning av elevernas kunskaper
viktigt för att se vilket stöd eleverna behöver och för att
kunna sätta in tidiga insatser. Svenska elever får fortfarande sina första betyg sent jämfört med elever i andra länder.
När OECD gjorde en fördjupad analys av Sveriges resultat
i Pisa konstaterades också betydelsen av att på detta sätt
bedöma elevernas resultat.
Mot bakgrund av ovan frågar jag ansvarigt kommunalråd
Lena Palmén (S)
• Anser Lena Palmén att Borås Stad ska medverka i
försöksverksamheten och vilka initiativ kommer i så fall
kommunalrådet att ta?
• Kommer Borås Stads skolor vara fria att anmäla sig för
att delta i försöksverksamheten, eller kommer det att
skötas centralt inom kommunen?
Anna Svalander (FP)”
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Bilaga
Bilaga till § 41 Finansiering av regionalt samordnad
vuxenutbildning i Sjuhärad

Nr 25
Finansiering av regionalt samordnad
vuxenutbildning i Sjuhärad
Jag föreslår att frågan återremitteras till Kommunstyrelsen.
Förutsättningarna har förändrats efter att ärendet bereddes
av Kommunstyrelsen.
2015-02-04 kom beslut från skolverket till Borås Stad hur
statsbidraget ska fördelas till kommunerna. Ett statsbidrag som den tidigare alliansregeringen i ett tidigt skede
aviserade till noll kronor för yrkesvuxenutbildningen. Ett
förslag som förändrats och efter att alliansens budget vann
gehör i riksdagen blev statsbidraget på en nivå som är
halverad sedan 2014.
Eventuella ambitionsökningar utöver det som staten bidrar
med behöver utredas. Samtal med samarbetskommunerna
behöver föras.
För att få en yrkesvuxenutbildning som håller hög kvalité
med ett stort utbud.
Lena Palmén
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Voteringar
Voteringslista nr.
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 februari 2015 klockan 18:15:37.
12 Bestämmelser för föreningsbidrag (Nr 26)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ersättare

Ja

Ulf Sjösten

(M)

1:a

X

(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

Annette Nordström

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

(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

(M)

3:e
3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

Ismail Bublic

X
X
X
X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

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

X
Jasem Hardan

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X
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

Kvitt

X

Kjell Classon

(SD)

Frånv

X

Tom Andersson

Marie Fridén

Avst

X

Leila Pekkala

Leif Häggblom

Nej

X
X
Emina Beganovic

X
X
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Anne Rapinoja

(V)

2:a

X

Sofia Andersson

(V)

3:e

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

Cecilia Andersson

(C)

1:a

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

Malin Wickberg

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

Nej

X

2:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Philip Pettersson

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

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Amanda Wiktorsson

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

X

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
2:a

Mohamed Kossir

(S)

3:e

X
X
X
Leif Grahn

X

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:
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0

X

1:a

2:a

0

X
Mikael Wickberg

(SD)

(SD)

0

X

(MP)

(S)

Kvitt

X

Crister Spets

Johan Österlund

Frånv

X
Alexander Andersson

Anna Kjellberg

Robert Sandberg

Avst

64
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