26 Mars 2015
protokoll

Tid och plats

18.00–20.38 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 43–61

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), 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), Hicham El-Horr (V), Falco Güldenpfennig (KD),
Kerstin Hermansson (C), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M),
Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S),
Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Cecilia Andersson (C), Lotta
Samuelsson (FP), Pertti Merstrand (SD), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), RoseMarie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), Lars-Gunnar Comén (M), Robin Nylén (M), Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara
Andersson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), 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 Hans Gustavsson (KD)
För Maj-Britt Eckerström (C)
För Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
För Hamid Fard (FP)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Malin Wickberg (M)
För Alexis Moushopanis (M)
För Crister Spets (SD)
För Anna Kjellberg (MP)
För David Hårsmar (C)
För Urban Svenkvist (M)
För Per Carlsson (S)
För Anethe Tolfsson (S)
För Mohamed Kossir (S)

- Ingela Hallgren (KD)
- Mattias Danielsson (C)
- Annette Nordström (M)
- Anne-Marie Ekström (FP)
- Karl-Gustav Drotz (KD)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Mikael Wickberg (M)
- Philip Pettersson (SD)
- Hanna Werner (MP)
- Alexander Andersson (C)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Leif Grahn (S)
- Marie Sandberg (S)
- Sören Björklund (S)

Närvarande ersättare

Annacarin Martinsson (M), Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M), Andreas Cerny (FP),
Bengt Wahlgren (FP), Emina Beganovic (S), Leif Johansson (S), Eva Axell (S), Anders
Jonsson (S), Bengt Bohlin (S), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Tommy Josefsson (V), Pari Mahinpour (V), Jasem Hardan (V), Lasse Jutemar (MP), Christina Ramsälv
Waldenström (MP), Thor Öhrn (SD) och Patrik Hållpås (SD).
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Mohamed Farah (S) anländer till sammanträdet kl 18.00
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 18.02 och intar sin plats inför
behandlingen av § 43.
Paul-Andre Safko (M) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.15 och intar sin plats inför behandlingen av § 46.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 18.40 och intar sin plats inför behandlingen av § 51.
Stina Medelius (M) lämnar sammanträdet kl 19.24. Hon ersätts av Annacarin Martinsson (M) inför behandlingen av § 52.

Övriga närvarande

Saier Yousef		
Göran Björklund		

vallledare
sekreterare

§ 43
Val av justerande ledamöter

§ 44
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila
Pekkala (S) och Falco Güldenpfennig (KD) med Kerstin
Hermansson (C) 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, tisdagen
den 31 mars 2015 kl 15.00.

2015-03-18

Motion av Fredrich Legnemark (V) och Ida
Legnemark (V): Bredda Borås matutbud.
Dnr 2015/KS0299 310

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”.

2015-03-18

Motion av Anna Kjellberg (MP), Anna
Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) om
”ljusrum” till Borås Stadsparksbad.
Dnr 2015/KS0300 822

2015-03-19

Motion av Annette Carlson (M), Ulf
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M):
Handlingsplan mot otrygghet!
Dnr 2015/KS0304 701

2015-03-19

Motion av Annette Carlson (M), Ulf
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M): Jourtelefon/applikation - för snabba åtgärder
gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och trygghetsstörande företeelser!
Dnr 2015/KS0305 534

2015-03-19

Motion av Annette Carlson (M), Ulf
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M):
Sanering av klotter inom 24 timmar!
Dnr 2015/KS0306 289
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2015-03-19

2015-03-25

Motion av Annette Carlson (M), Ulf
Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M):
Trygghetsvandringar 2.0 - för ökad trygghet i närmiljön!
Dnr 2015/KS0307 701
Motion av Lotta Samuelsson (FP) och
Morgan Hjalmarsson (FP): Kartlägg den
kommunala näringslivsverksamheten!
Dnr 2015/KS0317 059

2015-03-25

Motion av Kerstin Hermansson (C): Modernisera upptagningsområdena för skolan!
Dnr 2015/KS0318 609

2015-03-25

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP): Särredovisa verksamhet som konkurrerar!
Dnr 2015/KS0319 042

Urban Wessman (S), Lindormsgatan 19, 504 66
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
styrelsen för Borås Djurpark AB.
Anette Molarin (S), Rosentryvägen 14, 513 35 Fristad väljs till ersättare i styrelsen för Borås Djurpark AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Sven-Bertil Lindblom (S), Fagerhultsvägen 10, 515
35 Viskafors entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Borås Lokaltrafik AB.
Camilla Larsson (S), Allmänna vägen 25, 518 41
Sjömarken entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i styrelsen för Borås Elnät AB.
Nuvarande ersättare Pavle Velcov (S), Kyrkbackaliden 12, 504 94 Borås väljs till ledamot i styrelsen
för Borås Elnät AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Eva Aspman (S), Väpnarstigen 24C, 506 38 Borås
väljs till ersättare i styrelsen för Borås Elnät AB
t.o.m. 2018 års verksamhet.

§ 45
Inkomna interpellationer och
enkla frågor

Henrik Gustavsson (C), Vindelgatan 38B, 504 65
Borås entledigas från sitt uppdrag som revisor i första revisorsgruppen.

Till dagens sammanträde har fyra enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.

Erik Bresky, Textilhögskolan väljs till ledamot i
styrelsen för Inkubatorn i Borås AB t.o.m. 2018 års
verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutar:

Sophia Litsne, Västra Götalands Regionen väljs till
ledamot i styrelsen för Inkubatorn i Borås AB t.o.m.
2018 års verksamhet.

De enkla frågorna får ställas.

§ 46 2015/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 27,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Hicham El-Horr (V), Vejlegatan 6C, 504 32 Borås
entledigas som ersättare i Kommunstyrelsen.
Anne Rapinoja (V), Tunnlandsgatan 9, 507 44
Borås väljs som ersättare i Kommunstyrelsen t.o.m.
det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
Lisa Syrén (KD), Vasshallavägen 3B, 507 71 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden.

Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar bilda bolag Eolus 6 AB väljs Magnus Johansson (S), Björkhemsgatan 17, 504 46 Borås till ordförande och ledamot, Björn Bergqvist (M), Spadvägen
12, 513 50 Sparsör till vice ordförande och ledamot,
Kjell Högström (S), Lars Kaggsgatan 149, 504 43
Borås väljs till ersättare, Kenneth Larsson (S) Länghemsgatan 82, 507 61 Borås väljs till lekmannarevisor, Bill Johansson (M) Sjunde Villagatan 31, 504 54
Borås väljs till lekmannarevisorersättare, Pernilla
Lihnell auktoriserad revisor, Deliotte AB väljs till
revisor samt Harald Jagner auktoriserad revisor,
Deloitte AB väljs till revisorssuppleant i styrelsen för
Eolus 6 AB t.o.m 2018 års verksamhet.
Kommunfullmäktige noterar att det föreslagna firmanamnet kan ändras.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige senare
beslutar bilda bolag Kongresscenter AB väljs Ulf
Olsson (S), Utgårdsgatan 31, 504 47 Borås till ordförande och ledamot, Annette Carlson (M), Norrby
Tvärgatan 35, 504 37 Borås till vice ordförande och
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ledamot, Ida Legnemark (V), Tingsgatan 35, 504 45
Borås väljs till ersättare, Gerd Jansson (S), Sjönäsgatan 14, 506 49 Borås väljs till lekmannarevisor,
Lennart Gabre (KD), Akvilejagången 37, 507 52
Borås väljs till lekmannarevisorsersättare, Pernilla
Lihnell auktoriserad revisor, Deliotte AB väljs till
revisor samt Harald Jagner auktoriserad revisor,
Deloitte AB väljs till revisorssuppleant i styrelsen för
Kongresscenter AB t.o.m 2018 års verksamhet. Kommunfullmäktige noterar att det föreslagna firmanamnet kan ändras.
Under förutsättning att Kommunfullmäktige senare
beslutar godkänna revidering av bolagsordningen
för BSTF AB entledigas Hanna Lassing, Kancio AB
som ledamot, Mattias Olsson, Boråsregionen som
ledamot, Kjell Berggren, Kancio AB som ersättare,
Christina Abrahamsson, Boråsregionen som ersättare, Christer Olausson, Marketplace Borås som
ersättare och Leila Pekkala (S), Andgränd 17, 515 60
Svaneholm väljs till ledamot.
Förslag från valberedningen gällande revisorsuppdrag för
mandatperioden 2015 – 2018, se separat bilaga:
Under förutsättning att Kommunfullmäktige senare
beslutar godkänna revidering av bolagsordningen
för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB,
Borås Elnät AB samt AB Bostäder i Borås väljs två
ordinarie lekmannarevisorer men inga ersättare i
dessa bolag. Nominerade personer väljs till innehavare av förtroendeuppdrag enligt valberedningens
förslag.
Korrigeringar gällande Kommunala uppdrag beslutade i
Kommunfullmäktige den 17-18 december 2014:
Mandatperioden för kommunala bolag som inte
berördes av de proportionella valen skall vara 201504-01–2019-03-31.
Till Föreningsarkivet i Borås skall Bengt Wahlgren (FP) väljas som ledamot t.o.m. den 31 december
2018.

§ 47 2015/KS0321 629
Svar på enkel fråga av Lars-Gunnar Comén (M) till Lena Palmén (S) om trakasserier av lärare
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 48 2015/KS0316 701
Svar på enkel fråga av Anne-Marie Ekström (FP) till Lena Palmén (S): Varför
följs inte Kommunfullmäktiges beslut
när det gäller samverkan med idéburna
organisationer
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 49 2015/KS0320 829
Svar på enkel fråga av Falco Güldenpfennig (KD) till Tom Andersson (MP) om
lokalisering av nytt skyttecenter
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 50 2015/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Malin Carlsson (S): Vad gör vi
åt frånvaron?
Stadsdelsnämnd Norrs ordförande Malin Carlsson (S)
avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 51 2014/KS0110 101
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Lena Palmén (S); Skolinspektionens vite
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 28,
sid B 117)
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har avgivit svar på rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.
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§ 52 2008/KS0187 107
Nytt kraftvärmeverk och
avloppsreningsverk på Sobacken
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 29,
sid B 119)
Borås Energi och Miljö AB, BEMAB, redovisar 2014-1114 ett utredningsuppdrag och beslutsförslag till kommunfullmäktige för en reinvestering i ett nytt kraftvärme-och
avloppsreningsverk vid Sobacken. Projektet omfattar
utöver driftanläggningar inom området också en överföringsledning till Borås. Bolaget beräknar den totala utgiften till 3,2 miljarder kronor (mdkr) varav 1,810 miljarder
kronor för kraftvärmeverket och 1,357 miljarder kronor
för avloppsreningsverket.
BEMAB beskriver de förutsättningar som finns för projektet, med gamla uttjänta anläggningar på Pantängen och
Gässlösa, samt de stora möjligheter till effektivitet som ligger i en framtida samlokalisering. Särskilt redovisas även
investeringarnas betydelse som ett led i Borås miljövision,
som den koldioxidfria staden, samt även projektets övriga
stadsplanerings- och miljöfördelar.
Kommunstyrelsen vill framhålla vikten av att våra värmeoch va- kollektiv har tillgång till en trygg infrastruktur.
Uttjänta eller underdimensionerade anläggningar måste
ersättas och förnyas. Därför är också BEMAB: s beskrivning av projektet på Sobacken, som en reinvestering, ett
relevant förtydligande. Att bolaget ger projektet benämningen reinvestering markerar dess nödvändighet för
att bibehålla en produktion/uppdrag och att det i den
meningen inte finns något egentligt val.
Kommunstyrelsen har i olika faser under projektperioden låtit tre s k ”second opinions” granska material och
argument från BEMAB. Den första, Sweco AB, var helt
inriktad på det energikombinat som då föreslogs samt
förslaget att förlägga verksamheten till Sobacken. Den
andra, Advyce Asap AB, blev processtöd och ägarcoach åt
kommunstyrelsen för att hantera de uppgifter om fördyringar av kraftvärmeprojektet som BEMAB meddelat
under hand. Den tredje second opinion, Grontmij AB, är
den som gjort en sista samlad bedömning av såväl kraftvärmeverk som avloppsreningsverk.
Kommunstyrelsen vill sammanfatta aktuellt beslutsläge så
att BEMAB i sitt förslag till reinvesteringar på Sobacken
levererat det uppdrag som bolaget erhöll i samband med
kommunfullmäktiges principbeslut 2011-12-15. Ett underlag och tillstånd finns nu för det projekt för samordning
av kraftvärmeverk och avloppsreningsverket som planeras.
Bindande anbud finns till en större del av den investering
som kommer innebära stora fördelar för Borås miljö- och

stadsplanering och utgöra viktiga delar av de visioner som
närs i dessa sammanhang.
Kommunstyrelsen har i olika faser under projektperioden låtit tre s k ”second opinions” granska material och
argument från BEMAB. Den första, Sweco AB, var helt
inriktad på det energikombinat som då föreslogs samt
förslaget att förlägga verksamheten till Sobacken. Den
andra, Advyce Asap AB, blev processtöd och ägarcoach åt
kommunstyrelsen för att hantera de uppgifter om fördyringar av kraftvärmeprojektet som BEMAB meddelat
under hand. Den tredje second opinion, Grontmij AB, är
den som gjort en sista samlad bedömning av såväl kraftvärmeverk som avloppsreningsverk.
Enligt bedömningen från second opinion ligger investeringen i kraftvärmeverket i nivå med jämförbara projekt
i landet. Kommunstyrelsen, liksom second opinion,
konstaterar att avloppsreningsverket har en relativt hög
investeringsnivå men får enligt bolaget ställas mot de höga
krav på rening som myndigheter numera ställer.
Kommunstyrelsen konstaterar att BEMAB framhåller
att ett uteblivet eller uppskjutet beslut om investering nu
starkt äventyrar flera delar av verksamheten. Främst är det
avloppsfrågan som med hänsyn till myndighetskrav måste
få en snar lösning, men att även risken finns för att värmerörelsen kan drabbas av stora och kostsamma störningar i
den centrala produktions-anläggningen på Ryaverket.
Kommunstyrelsen godkänner under dessa förutsättningar
projektet och BEMAB: s förslag till ett nytt kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken. Det är av största
vikt att bolaget följer byggnationen och att förutsättningar
i beräkningsunderlag och kalkyler säkras.
Kommunstyrelsen anser att den ekonomiska risken är påtaglig. Investeringen påverkar den ekonomiska ställningen
i bolaget under många år. Känsligheten ökar och möjligheten att klara av negativa avvikelser, även små avvikelser,
påverkas. Kommunstyrelsen gör sammantaget bedömningen att investeringen bör genomföras i enlighet med
bolagets förslag, och att såväl bolag som ägare får förhålla
sig till de risker som det innebär. Det innebär att investeringen planeras göras utan tillskjutande av ägarmedel. Det
innebär även att Kommunfullmäktige föreslås justera ned
avkastningskravet. Bolagets avkastningskrav ”på 3 års sikt”
som fullmäktige årligen fastställer bör dock redan från
investeringens början vara 10 % för att understryka vikten
för bolaget att aktivt verka för att nå denna avkastningsnivå tidigare än 2030.
Kommunstyrelsen vill även påtala vikten av att bolaget
håller uppsatt investerings- och likviditetsbudget, och att
bolaget noggrant följer utvecklingen av såväl resultat- som
likviditet.
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Internbanken har tillsammans med den finansiella rådgivaren bedömt två olika alternativa finansieringslösningar.
Den ena har utrett möjligheten till leasingfinansiering
via en s k skatteleasing. Finansieringskostnaden kan i en
sådan lösning bli lägre än en vanlig finansiering genom
att leasegivaren kan utnyttja en skattekredit vilket kommer leasetagaren till del. Eftersom varken de yttre eller
inre förutsättningarna är gynnsamma för BEMAB för en
leasinglösning, samt att upplägget skulle kunna betraktas som tveksamt ur ett skattemoraliskt perspektiv, har
internbanken valt att inte gå vidare med den finansieringslösningen.
Det andra alternativet, och det som Kommunstyrelsen
föreslår, är att finansiering sker genom internbanken. Det
innebär att internbanken gör all upplåning i kommunens
namn och lånar sedan ut till bolaget. Skillnaden mot
övrig utlåning till BEMAB är att denna finansiering hålls
utanför koncernkontokrediten och lånas istället ut som
reverslån till bolaget. Anledningarna till detta är flera.
En anledning är det stora behovet som ovan nämnts att
säkra finansieringskostnaden till så stor del det går, vilket
innebär längre kapitalbindning än vad internbanken i
övrigt finansierar kommunkoncernen till samt längre
räntebindning än vad bolaget i övrigt räntesäkrar sina
skulder. Om EMC-finansieringen skulle ”bakas in” i internbankens övriga utlåning till bolagen skulle alla andra
bolag få vara med och betala den förlängda kapitalbindningen. Ytterligare ett skäl är att denna finansiering måste
amorteras kontinuerligt för att vid lånets förfallodag vara
fullt återbetalt. Amorteringskravet uppnås bäst genom ett
separat lån med given amorteringsstruktur. En transparent
och tydligt separerad finansieringslösning underlättar även
uppföljningen av EMC-projektet.
Den föreslagna finansieringslösningen innebär ett avsteg
från de finansiella riktlinjerna, som anger att internbankens upplåning ska ske till rörlig ränta. I denna finansiering kan stora delar av upplåningen komma att ske i form
av fasträntelån. Kommunstyrelsen föreslår att avsteget
godkänns, med hänsyn till investeringens extraordinära
karaktär.
Kommunstyrelsen anser att de gynnsamma marknadsförutsättningarna för att kunna säkra såväl ränta som
kapital till långa bindningstider och till förmånliga priser
ska utnyttjas. Med de prisindikationer som internbanken
i dagsläget har finns goda möjligheter för bolaget att nå
en ränta i nivå eller strax under den kalkylerade. Genom
en stabil och förutsägbar finansieringskostnad elimineras
stora delar av projektets ränterisk, förutsatt att bolaget kan
amortera enligt sin prognos.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-02-23, § 69
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Energi och Miljö AB godkänns investera
1 810 000 000 kronor i ett nytt kraftvärmeverk och
1 357 000 000 kronor i ett nytt avloppsreningsverk vid
Sobacken.
Finansieringen ska ske genom Borås Stad och internbanken, som tillåts avsteg från fullmäktiges riktlinjer för
finansverksamheten avseende möjlighet till upplåning mot
en fast ränta.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, för
förmedling till kommunens bolag med 3 167 000 000
kronor utöver tidigare fattat beslut.

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C),
Tom Andersson (MP), Falco Güldenpfennig (KD), Andreas Bäckman (SD), Ulrik Nilsson (M), Ulf Sjösten (M)
och Björn Qvarnström (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Anna Svalander (FP) yrkar att ärendet återremitteras till
Kommunstyrelsen och Borås Energi & Miljö AB för fortsatt utredning, dels en anläggning med mindre kapacitet
och ett sk 0-alternativ med investeringar i Ryaverket/
Pantängen för kraftvärmeverket och alternativ förläggning
av avloppsreningsverket.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Ärendet skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Energi och Miljö AB godkänns investera
1 810 000 000 kronor i ett nytt kraftvärmeverk och
1 357 000 000 kronor i ett nytt avloppsreningsverk
vid Sobacken.
Finansieringen ska ske genom Borås Stad och internbanken, som tillåts avsteg från fullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten avseende möjlighet till
upplåning mot en fast ränta.
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Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att ha rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens
skulder, för förmedling till kommunens bolag med
3 167 000 000 kronor utöver tidigare fattat beslut.
Mot beslutet reserverar sig Anna Svalander (FP).

nallagen. Kammarrätten har nu, i dom den 2014-11-18,
meddelat att det inte funnits några skäl att upphäva Borås
Stads beslut. Eftersom kommunen inte besvärade sig över
just den del som avsåg upphävandet av ändringarna i bolagsordningarna, behöver fullmäktige på nytt fatta beslut
om att anta dessa. Fullmäktige föreslås därför nu att anta
bolagsordningarna i sin helhet.

§ 53 2015/KS0104 107
Revidering av bolagsordningar och
ägardirektiv för stadens bolag

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-23,§ 70

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 30,
sid B 300)

Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv i enlighet
med upprättade förslag för Borås Stadshus AB, Borås
Energi och Miljö AB, Boras Waste Recovery AB, Borås
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings
AB, Industribyggnader i Borås AB, Industribyggnader
i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile
Fashioncenter AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder
AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Borås Lokaltrafik AB och Inkubatorn i Borås AB
godkänns.

Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i kommunallagen och i lagen om offentlig upphandling (LOU).
Ändringarna i kommunallagen innebär bland annat att
det i bolagsordningen ska anges det kommunala ändamålet med bolaget och att kommunen får en förstärkt
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Ändringarna i
LOU innebär att det i bolagsordningen behöver säkerställas att kommunen utövar tillräcklig kontroll över bolagets
verksamhet samt att kommunen bedriver huvuddelen
av sin verksamhet tillsammans med bolaget. Om dessa
villkor är uppfyllda behöver konkurrensutsättning enligt
LOU inte ske.

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

Utsedda ombud uppdras att på bolagstämma rösta för ett
antagande av de nya styrdokumenten.

På grund av de nya reglerna är det nödvändigt att komplettera bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen. Nödvändiga justeringar i Kommunstyrelsens reglemente kommer att föreslås i ett annat ärende.

Kommunfullmäktige

I de reviderade bolagsordningarna anges det kommunala
ändamålet för respektive bolag samt de kommunala befogenheter som utgör ramen för respektive bolags verksamhet. I de reviderade ägardirektiven har intagits bestämmelser som betonar kommunstyrelsens ägarroll mot bakgrund
av de nya reglerna i 6 kap 1 a § kommunallagen. Syftet
med föreslagna ändringar i bolagsordningar och i ägardirektiv har endast varit att uppfylla lagens krav. De
förändringar som föreslås handlar således om att förtydliga
bolagens roll i förhållande till kommunen och att förstärka
kommunens kontroll över bolagen.

Kommunfullmäktige beslutar:

Vid en laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om bland
annat lydelsen i bolagsordningarna vad gäller ändamålet med bolagens verksamheter och särskilt om frågan
huruvida självkostnadsprincipen enligt kommunallagen
kan åsidosättas av vissa bolag, beslutade förvaltningsrätten
att upphäva fullmäktiges beslut. Kommunen besvärade sig
härefter över beslutet, bland annat om ellagens bestämmelser om intäkter och avgifter inom nätverksamheten
har företräde framför självkostnadsprincipen i kommu-

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
samt att följande tillägg görs, se bilaga.

Reviderade bolagsordningar och ägardirektiv i
enlighet med upprättade förslag för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Boras Waste
Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB,
Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i
Borås AB, Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile Fashioncenter
AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Borås Lokaltrafik AB och Inkubatorn i Borås
AB godkänns.
Ulf Olssons tilläggsyrkanden godkänns.
Utsedda ombud uppdras att på bolagstämma rösta
för ett antagande av de nya styrdokumenten.
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§ 54 2015/KS0161 107
Bildande av Borås Kongresscenter AB,
dotterbolag till BoråsBorås TME AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 31,
sid B 403)
Den 24 januari 2013 fattade fullmäktige ett principbeslut
om ett nytt kongresshus, och BoråsBorås TME AB fick i
uppdrag att föreslå Kommunfullmäktige att bilda ett dotterbolag - Borås Kongresscenter AB. I avvaktan på slutligt
ställningstagande av Kommunfullmäktige har bolaget ej
skapats.
Kommunfullmäktige har den 16 januari 2014 beslutat att
Industribyggnader i Borås AB, genom dotterbolaget under
bildande Eolus 6 AB, godkänns att investera 210 miljoner
kronor i ett kongresshus i Borås.
Kommunstyrelsen föreslår att BoråsBorås TME AB bildar
ett dotterbolag, Borås Kongresscenter AB, i enlighet med
fullmäktiges tidigare beslut kring kongresshuset. Av föreslagen bolagsordning och ägardirektiv framgår att bolagets
syfte är att tillse att kongresshuset i Borås, Eolus 6, får rätt
funktioner för att på bästa sätt främja kongressverksamheten i Borås. Bolaget ska, av Industribyggnader i Borås AB:
s dotterbolag Eolus 6 AB under bildande, hyra Eolus 6 och
erbjuda marknaden att på marknadsmässiga villkor hyra
för kongressverksamhet ändamålsenliga lokaler.

Kommunstyrelsens beslut2015-02-23, § 73
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag
av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
BoråsBorås TME AB uppdras att bilda dotterbolaget
Borås Kongresscenter AB, bolag under bildande. Föreslagen bolagsordning och ägardirektiv fastställs.

Kommunfullmäktige

Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunfullmäktige
beslutar att avvakt med bildandet av bolaget Borås Kongresscenter AB, se bilaga.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Patric Silfverklingas (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD) yrkande”.

B 56

Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
BoråsBorås TME AB uppdras att bilda dotterbolaget Borås Kongresscenter AB, bolag under bildande.
Föreslagen bolagsordning och ägardirektiv fastställs.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silverklinga (SD),
Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren (S), Pertti Merstrand (SD), Philip Pettersson (SD), Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Johan Österlund (SD).

§ 55 2014/KS0821 107
Bildande av dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB samt försäljning/
köp av fastigheten Borås Eolus 6
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 32,
sid B 410)
Lokalförsörjningsnämnden och Industribyggnader i Borås
AB, IBAB, har inkommit med framställan om fullmäktiges godkännande till fastighetsaffär där IBAB: s dotterbolag Eolus 6 AB, under bildande, köper Eolus 6 av Borås
Stad. I framställan föreslås även att fullmäktige godkänner
bolagsbildandet och fastställer styrdokument för IBAB: s
dotterbolag Eolus 6 AB, bolag under bildande.
Fullmäktige beslöt den 15 oktober 2009 att Borås Stad
skulle köpa kårhusfastigheten, Eolus 6, av Stiftelsen för ett
kårhus i Borås. Bakgrunden var att stiftelsen inte längre
formellt kunde bildas, behov fanns av en stark ägare samt
att Borås Stads reella ansvar för Kårhuset i praktiken
redan var mycket stort. Dessutom skulle ett ägande ge
långsiktigt bättre möjligheter för kommunen att utveckla
fastigheten och bl.a. möta de krav som ställs på moderna
konferenslokaler.
Den 24 januari 2013 fattade fullmäktige ett principbeslut
om ett nytt kongresshus, och den 16 januari 2014 fattades beslut om att IBAB eller dotterbolag godkänns att
investera 210 miljoner kronor i ett kongresshus i Borås. I
fullmäktiges beslut förutsattes en överlåtelse av fastigheten
för cirka 12 miljoner kronor. Nu föreslagen köpeskilling är
15,3 miljoner kronor, inkluderande de 3,3 miljoner kronor
som Borås Stad lagt ner i projekteringskostnader för det
kommande kongresshuset.
Kommunstyrelsen bedömer att framställan från Lokalförsörjningsnämnden och IBAB ligger i linje med fullmäkti-

Kommunfullmäktiges protokoll | 26 Mars 2015

ges beslut kring kongresshuset, att IBAB eller dotterbolag
ska förvärva Eolus 6 och bygga det nya möteshuset.

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-23, § 74
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag
av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad säljer fastigheten Borås Eolus 6 för 15 300 000
kronor till Industribyggnader i Borås AB:s dotterbolag
Eolus 6 AB, bolag under bildande, i enlighet med upprättat köpekontrakt.
Industribyggnader i Borås AB uppdras att bilda dotterbolaget Eolus 6 AB, bolag under bildande. Föreslagen
bolagsordning fastställs.
Eolus 6 AB, bolag under bildande, ska i tillämpliga delar
följa samma ägardirektiv som moderbolaget Industribyggnader i Borås AB.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stad säljer fastigheten Borås Eolus 6 för
15 300 000 kronor till Industribyggnader i Borås
AB:s dotterbolag Eolus 6 AB, bolag under bildande,
i enlighet med upprättat köpekontrakt.
Industribyggnader i Borås AB uppdras att bilda
dotterbolaget Eolus 6 AB, bolag under bildande.
Föreslagen bolagsordning fastställs.
Eolus 6 AB, bolag under bildande, ska i tillämpliga
delar följa samma ägardirektiv som moderbolaget
Industribyggnader i Borås AB.

15 januari 2015 att Kommunstyrelsen ges uppdraget att
utreda förutsättningarna för inrättande av en inrapporteringsfunktion av misstänkta fall av oegentligheter och
korruption (visselblåsarfunktion), samt för inrättandet av
ett Kunskapscentrum i Borås Stad.
Arbetsgruppen har även varit delaktig i framtagandet av
ett förslag till ny etisk policy, då Borås Stads tidigare etiska
regler inte längre gäller. Policyn ”Vårt förhållningssätt –
hur vi motverkar oegentligheter” föreslås gälla för såväl
anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess
bolag.
För att skapa ett förhållningssätt som motverkar risken för
oegentligheter och korruption, anser Kommunstyrelsen att
ett centralt styrdokument fastställs som klargör vilka etiska värdegrunder och vilken ”kultur” som ska råda. Det är
viktigt att vara tydlig med vad organisationen tillåter och
inte tillåter. Det är därför viktigt att det i centralt antagna
styrdokument klart framgår vilka regler som gäller och
vilken värdegrund och vilka förhållningssätt som ska ligga
till grund för den kultur man vill skapa i organisationen.
Kommunstyrelsen konstaterar att såväl nämnder som
bolag är positiva till policyn och att de inser betydelsen av
att arbeta med en gemensam värdegrund som motverkar
oegentligheter. Av flera av remissvaren framgår också att
riskerna kring oegentligheter och korruption redan är
införlivade i den interna kontrollen.

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-23, § 72
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar oegentligheter” godkänns att gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess bolag.

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

§ 56 2014/KS0806 028
Policy; Vårt förhållningssätt - hur vi
motverkar oegentligheter
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 33,
sid B 416)
Kommunstyrelsen tillsatte under 2013 en arbetsgrupp
för att ta fram förslag på åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och ekonomisk brottslighet vid
upphandling. Arbetsgruppen har redovisat sina synpunkter och förslag på åtgärder till Kommunstyrelsen, som
godkänt framlagd PM. Kommunfullmäktige beslöt den

Kommunfullmäktige beslutar:
Policyn ”Vårt förhållningssätt, hur vi motverkar
oegentligheter” godkänns att gälla för såväl anställda som förtroendevalda inom Borås Stad och dess
bolag.

B 57
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§ 57 2014/KS0882 174
Ny taxa för rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 34,
sid B 436)
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har inkommit
med beslut om ny taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Taxan ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

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 2015-02-23, § 60
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-23, § 75

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar:

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
fastställs enligt upprättat förslag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll fastställs enligt förslag.

§ 58 2014/KS0273 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m.
den 31 december 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 35,
sid B 441)
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
B 58

Rapporterna läggs till handlingarna.

§ 59 2009/KS0622 214
Upphävande av del av detaljplan för
kvarteret Pallas 1 m.fl.
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 36,
sid B 447)
Ny detaljplan för kvarteret Pallas 1 m fl antogs 2014-1119. Detaljplanen möjliggör för en förtätning av kvarteret
Pallas 1 m fl med bostäder och centrumanvändning som
handel, hotell och kontor i 20-33 våningar. Höghuset
kommer att innehålla hotelloch/ eller kontorsverksamhet i
de nedre våningarna och bostäder ovanför. Kvartershusets
handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför kommer
att byggas på med två bostadsvåningar och bli totalt sju
våningar.
Länsstyrelsen har tagit in detaljplanen för prövning med
anledning av att bostäderna i punkthuset är utsatt för bullerstörningar som kan vara skadlig för de boendes hälsa.
Länsstyrelsen överväger nu att varaktig undanta möjligheter att bygga bostäder enligt den planbestämmelsen B2
som medger att bostäder får byggas i det planerade punkthuset från och med våning 2 till våning 33. Anledning
är att det bedöms olämpligt för bostäder på grund av att
ingen planutformning ännu har presenterats för att kunna
lösa detta på ett sätt som är förenligt med gällande praxis.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 109

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Lena Palmèn (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Medge att bostadsändamål upphävs i den höga byggrätten
i detaljplanen för kvarteret Pallas 1 m fl.

Kommunfullmäktige beslutar:
Att tillstyrka motionen då medel finns avsatta i
2015 år investeringsbudget.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Medge att bostadsändamål upphävs i den höga byggrätten i detaljplanen för kvarteret Pallas 1 m.fl.

§ 60 2014/KS0293 291
Svar på motion av Anna Svalander (FP);
Tillagningskök på Almåsgymnasiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 36,
sid B 450)
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det läggs in ett tillagningskök på
Almåsgymnasiet i investeringsbudgeten för 2015.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden
och Lokalförsörjningsnämnden.
Båda nämnderna tillstyrker motionen och Lokalförsörjningsnämnden med tillägget att mer utredning skall ske
innan slutgiltigt beslut tas.
I antagen investeringsbudget för 2015 finns avsatt
14 080 000 kronor varav 7 040 000 kronor under 2015
för ett tillagningskök vid Almåsgymnasiet. Ärendet skall
föredragas för Anläggningsrådet.

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-09, § 50
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Att tillstyrka motionen då medel finns avsatta i 2015 år
investeringsbudget.

§ 61 2014/KS0523 824
Svar på motion av Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander Andersson (C);
Bygg ett aktivitetsområde på Gånghesters stationsområde
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 37,
sid B 453)
Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander Andersson (C)
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt berörda nämnder att
utreda och iordningställa ett aktivitetsområde för gammal
och ung på det gamla stationsområdet i Gånghester, gärna
i samverkan med föreningslivet.
Kommunstyrelsen konstaterar att remissvaren är övervägande positiva till att etablera ett aktivitetsområde på
Gånghesters stationsområde. Detta faller väl in i Visionens
målområde ”Människor möts i Borås”. Det är lätt att
vara positiv till goda idéer och tankar som utvecklar vår
stad. Som alltid handlar det till syvende och sist om vilka
prioriteringar som görs mellan olika verksamhetsbehov i
en samlad bedömning i en budgetprocess.
Kommunstyrelsen ser fram mot en mer konkret idébeskrivning över hur området kan utvecklas. Rimligtvis
är det Fritids- och folkhälsonämnden som leder denna
process och som förutsätts samverka med övriga berörda
nämnder och lokala föreningar och näringslivet på orten.
Resultatet kan sedan presenteras vid ett Anläggningsråd
för att bedöma olika ambitionsnivåer. Därefter kan verksamhetsansvarig nämnd ev. ta med objektet i sitt budgetförslag.

Kommunstyrelsens beslut 2015-02-09, § 49
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
B 59
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Kommunfullmäktige

Alexander Andersson (C) och Ida Legnemark (V) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt berörda nämnder att utreda och iordningställa ett aktivitetsområde för gammal och ung
på det gamla stationsområdet i Gånghester, gärna i
samverkan med föreningslivet.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S)		

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.18
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 1 april 2015
Per-Olof Höög (S)
ordförande

B 60

Falco Güldenpfennig (KD)
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 44 Anmälningsärenden

”Motion; Bredda Borås matutbud
Konceptet food truck (rullande restaurang) är en global
trend som innebär att mark tillfälligt upplåtes till ett
motordrivet fordon – lätt lastbil – som säljer olika typer av
färdiglagade maträtter till förbipasserande. Detta tycker vi
skulle lyfta Borås som en internationell och modern stad
tillsammans med andra initiativ som No Limit street art
festival.
I nuläget finns det ett antal saker som kan utgöra hinder
för den typen av verksamhet; Att olika tillstånd behöver
sökas från en rad instanser; Miljökontoret, räddningstjänsten, polisen samt eventuellt ytterligare myndigheter. I
Göteborg, som vi anser som intressanta i detta hänseende,
pågår för närvarande ett projekt med samordning av tillståndssökning och uppställning.
I Göteborg insänder intressenter en ansökan och så samordnar sig berörda myndigheter för att avgöra om man
uppfyller kraven gällande livsmedelshantering, eventuellt
brandfarligt gods, personalmässiga aspekter och lagstiftning samt att fordonet är godkänt och lämpligt samt att
avfallshanteringen är rimligt genomtänkt. Detta är en avsevärd förenkling jämfört med det nuvarande upplägg som
Borås, likt många andra mindre och medelstora städer har
där den enskilde näringsidkaren behöver separat söka en
rad olika tillstånd från olika instanser.

Marknaden har visat ett stort intresse för att etablera så
kallade food trucks, och för att underlätta detta menar
Vänsterpartiet Borås att det finns anledning att se hur
tillståndsgivningen kan förenklas genom samordning och
uppställningsplatser för serveringsfordon kan bestämmas, för att möjliggöra att intressenter kan på ett lätt sätt
vända sig till en instans, veta vilka uppgifter man behöver
inkomma med för att säkerställa en skyndsam och rättssäker hantering, samt att man vet på förhand var man kan
få ställa sig för att få servera.
Vi tycker även att i ansökan så skall intressenter presentera
hur de tänker kring miljö, hållbarhet, krav, närodlat samt
pris. Detta skall tillsammans med en önskan om en bred
matupplevelse vägas in när tillstånd beviljas.

Därför föreslår Vänsterpartiet i Borås att
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning att
utreda möjligheten till att förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning, att
utreda möjligheten att designera uppställningsställen på
lämpliga ställen inom kommunens område.
Borås 2015-03-17
Fredrich Legnemark (V)
Ida Legnemark (V)”
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Motion; ”Ljusrum” till Borås
Stadsparksbad

2015-03-19

Under den långa mörka vintern upplever många människor behov av sol och värme. Både kroppsligt och mentalt
känns vintern mörk och dyster. Många människor känner
sig mer nedstämda än under sommarhalvåret.
Vissa människor löser detta genom att ta en solsemester
till ett varmare land. Ur klimatsynpunkt är det problematiskt att många människor gör detta. Exempelvis förorsakar en tur och returresa för en person till Thailand ca fem
ton utsläpp av koldioxid, vilket nästan motsvarar ett helt
års utsläpp växthusgaser av en genomsnittlig svensk.
Flera kommuner har ordnat med ljusrum i bland annat
äldreboenden, badhus och i andra sammanhang. De som
besöker dessa ljusrum uppger att de känner sig bättre till
mods. Det finns lampor som ger UV-ljus från gruppen B
som gör att kroppen producerar D-vitaminer. Melatoninet (kroppens eget sömnhormon) blockeras så att man blir
piggare, blodcirkulationen och välbefinnandet ökar.
Viktigt att lamporna simulerar verkligt solljus som ligger
på en kontrollerad och ofarlig nivå. En timma i sådant
ljus, kan då motsvara ca 30 minuter en fin svensk sommardag.
Det vore bra om Borås kunde erbjuda alla invånare och
besökare en möjlighet att få uppleva en känsla av sol och
värme i stadens badhus. Det skulle höja attraktionskraften
på Badhuset ytterligare.
Vi är övertygade om att människor mår bra av att få uppleva en känsla av sol och värme, även om det är för en kort
stund. Kan vi dessutom spara in flygresor är det ett stort
plus för att minska klimatbelastningen.
Vi tror också att det blivande ljusrummet kan dra till sig
nya besökare till badhuset och öka Borås stads attraktionskraft.
Eftersom Stadsparksbadet skall renoveras vill vi därför att
kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten
och utreda om
• det är möjligt att bygga till ett rum avsett för solande
människor (med kontrollerad belysning)
Borås 4/3 2015
Anna Kjellberg, Miljöpartiet
Anna Klaar, Socialdemokraterna
Tommy Josefsson, Vänsterpartiet”

”Motion; Handlingsplan mot otrygghet!
Borås har på senare tid utsatts för en eskalerande brottslighet. Det kan vi inte acceptera. Borås ska vara en trygg och
säker kommun att leva i för alla. Inget inskränker människors frihet lika mycket som våld och andra brott. Brott
innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och
rätt till sin egendom. Konsekvenserna av våld, droger och
kriminalitet inskränker människors makt över sina egna liv.
Brottslighet får aldrig tolereras och ska alltid bekämpas.
Polisen publicerade i januari 2015 en rapport som behandlar tryggheten i Borås Stad. I rapporten har kartlagts och
analyserats vilka behov av insatser som finns i kommunen.
Generellt är Borås en ganska trygg kommun, men det
finns särskilt utsatt områden. För Moderaterna är hela
kommunens trygghet en angelägenhet och vi föreslår
därför att det tas fram en handlingsplan för att öka tryggheten i Borås.
I en forskningsrapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap i samverkan med Högskolan i Borås,
”Ett plus ett kan bli tre – en studie om samverkan kring
sociala risker” (2011), utgör Borås det empiriska underlaget. Rapporten fokuserar på samverkan mellan aktörer för
att förebygga skadegörelse, anlagda bränder och angrepp
på räddningstjänst. Det saknas tillräcklig samverkan
mellan de inblandade aktörerna och de har olika utgångspunkter i sitt arbete. Vissa arbetar generellt förebyggande
medan andra arbetar med ett antal fall, men inte har
något förebyggande arbetet.
För att skapa ett tryggt Borås kan kommunen göra en del
i form av skola, omsorg, socialtjänst. Men det krävs också
insatser från andra aktörer: Polisen, Räddningstjänsten,
Borås Energi och Miljö AB, AB Bostäder, privata fastighetsägare, föreningar med flera.
För att samla alla nödvändiga insatser för att vända
utvecklingen föreslår Moderaterna att det i samverkan tas
fram en handlingsplan. Handlingsplanen behöver innehålla en ansvarsfördelning inom och utom kommunen,
konkreta åtgärder samt de insatser som olika aktörer kan
bidra med. För att vända utvecklingen krävs samling kring
målet om ett tryggt Borås, fritt från kriminalitet.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Uppdra till Fritids- och Folkhälsonämnden att ta fram
förslag på en handlingsplan mot otrygghet i enlighet med
motionens intentioner.
För Moderaterna
Annette Carlson, Ulf Sjösten, Urban Svenkvist”
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”Motion; Jourtelefon/applikation – för
snabba åtgärder gällande klotter, nedskräpning, trasig belysning och andra
trygghetsstörande företeelser!
För Moderaterna är det självklart att boråsarna ska uppleva
trygghet och att miljön i kommunen ska vara välvårdad.
Vi vill därför att det inrättas en kommunal jourtelefon tillsammans med en applikation där kommuninvånarna kan
anmäla klotter, nedskräpning, trasig belysning och andra
trygghetsstörande företeelser.
Klotter, graffitti och nedskräpning är en slags skadegörelse
som måste bekämpas. Polisen skriver i rapporten ”Trygghet i Borås Stad” (2015-01-15 s. 38) att ”En välvårdad
utomhusmiljö indikerar till allmänheten att miljön är
kontrollerad vilket förebygger brott, det visar studier på”.
Vi ska inte acceptera klotter. Det skapar enligt Polisen
en otrygg känsla och därför är det särskilt viktigt att det
snabbt saneras.
För att motverka klotter och nedskräpning är det väldigt
viktigt att det snabbt sker en sanering. Det minskar risken
för ytterligare skadegörelse då det upplevs som meningslöst att klottra och förstöra, förutsatt att kommunen är
uthållig i arbetet att sanera. Dessutom är det viktigt att
anmälarna får se resultatet av att de anmäler. Om det inte

sker är risken att de tröttnar på att anmäla och att trygghetsstörande saker därför inte kommer till kommunens
kännedom. För att det ska vara enkelt att anmäla bör det
finnas ett särskilt telefonnummer för ändamålet. Dessutom kan anmälningar enkel hanteras med en applikation
till smartphones.
Redan idag finns det en ambition inom kommunen om
att klotter ska saneras så snabbt som möjligt. AB Bostäder
arbetar enligt samma princip. Men vi behöver gå samman med de privata aktörerna för att skapa en helhet som
är välordnad. Genom en kommunal jourtelefon och en
applikation kan kommunen föra anmälningar vidare även
till de privata fastighetsägarna och till andra offentliga
aktörer.
Trasig belysning och mörka områden är en annan fråga
som skapar otrygghet. Om gatubelysningen på gångbanor,
i tunnlar eller liknande inte fungerar ska kommuninvånarna också kunna ringa till jourtelefonen för en enkel anmälan och snabb åtgärd. Åtgärden bör ske snarast möjligt.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige
besluta
Uppdra till Lokalförsörjningsnämnden och Tekniska
nämnden att inrätta ett gemensamt jourtelefonnummer
samt ta fram en applikation till smartphones för snabba
åtgärder enligt motionens intentioner.
För Moderaterna
Annette Carlson, Ulf Sjösten, Urban Svenkvist”
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2015-03-19

2015-03-19

”Motion; Sanering av klotter inom
24 timmar!

”Motion; Trygghetsvandringar 2.0
– för ökad trygghet i närmiljön!

För Moderaterna är det självklart att boråsarna ska uppleva
trygghet och att miljön i kommunen ska vara välvårdad.
Vi föreslår därför att allt klotter som anmäls ska saneras
inom 24 timmar.

Brottsförebyggande rådet skriver på sin hemsida: ”Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går
igenom ett område och systematiskt inventerar det ur
trygghetssynpunkt. Grundtanken är att de som bor och
verkar i lokalsamhället har störst kännedom om det och att
deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara.”

Klotter och graffitti är en slags skadegörelse som måste
bekämpas. Polisen skriver i rapporten ”Trygghet i Borås
Stad” (2015-01-15 s. 38) att ”En välvårdad utomhusmiljö
indikerar till allmänheten att miljön är kontrollerad vilket förebygger brott, det visar studier på”. Vi ska inte acceptera klotter. Det skapar enligt Polisen en otrygg känsla
och därför är det särskilt viktigt att det snabbt saneras.
Två av kommunens stadsdelar är särskilt utsatta för skadegörelse. På Norrby upplever 52 procent att skadegörelse
förekommer i hög utsträckning och på Hässleholmen
är motsvarande siffra 35 procent. Det är inte acceptabel
och invånarna i dessa områden ska inte behöva vara mer
utsatta än de i andra områden.
För att motverka klotter är det väldigt viktigt att det
snabbt sker en sanering. Det minskar risken för ytterligare klotter då det upplevs som meningslöst att klottra,
förutsatt att kommunen är uthållig i arbetet att sanera.
Dessutom är det viktigt att anmälarna får se resultatet av
att de anmäler.
Om det inte sker är risken att de tröttnar på att anmäla
och att klotter därför inte kommer till kommunens kännedom. För att det ska vara enkelt att anmäla bör det finnas ett särskilt telefonnummer för ändamålet. Ansvariga
nämnder förutsätts samverka för att tillsamman skapa den
organisations som krävs för saneringsarbetet.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige
besluta att
Allt klotter som anmäls till kommunen ska saneras inom
24 timmar.
För Moderaterna
Annette Carlson, Ulf Sjösten, Urban Svenkvist”

Vi moderater vill uppmuntra och stödja trygghetsvandringar i Borås Stad för att vi anser att trygghet handlar om
de enskilda boråsarnas möjlighet att leva sina vardagliga
liv så enkelt som möjligt. I valrörelsen konstaterade vi
moderater att ”Det ska vara enkelt att vara boråsare”. Det
handlar i första hand om en väl fungerande kommunal
välfärd, men det handlar också om trygghet. Människor
ska inte behöva gå omvägar runt platser som där de upplever att de kan bli utsatta, de ska inte behöva avstå från att
gå ut för att gatubelysningen inte fungerar och de ska veta
att de trafikmiljöer de vistas i är trygga.
Inom Borås Stad bedrivs det trygghetsvandringar med
olika frekvens och rapporteringen sker på olika sätt. För
att en trygghetsvandring ska fylla sitt syfte behöver det
förhållandevis snabbt ske åtgärder på de platser som upplevs som otrygga. Trygghetsvandringar kräver god samverkan inom Borås Stad, men även med externa aktörer.
Brottsförebyggande rådet är tydligt med att det direkt efter
en trygghetsvandring krävs beredskap från medverkande
kommunala förvaltningar och andra inblandade parter att
agera och åtgärda det som påtalas som osäkert. För att en
sådan beredskap ska vara möjlig krävs en god intern förankring av den process som en trygghetsvandring innebär.
För att förtydliga vilka krav och förväntningar kommuninvånarna kan ha på trygghetsvandringar och vilka
åtagande det innebär för medverkande aktörer vill vi att
det tas fram enhetliga riktlinjer för trygghetsvandringar.
Vi vill också att det fastställs en ambitionsnivå för arbetet
med trygghetsvandringar, hur många som ska ske per år
och så vidare.
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige
besluta:
Uppdra till Fritids och Folkhälsonämnden att ta fram
enhetliga riktlinjer för arbetet med trygghetsvandringar i
enlighet med motionens intentioner.
För Moderaterna
Annette Carlson, Ulf Sjösten, Urban Svenkvist”
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2015-03-25

”Motion; Kartlägg den kommunala
näringslivsverksamheten!

”Motion; Modernisera upptagningsområdena för skolan!

Det är viktigt att ständigt ta upp all kommunal verksamhet för omprövning och omprioritering. Ett område är
särskilt viktigt för att skapa ett gott näringslivsklimat och
det är att kommunen inte konkurrerar med privata företag
på det som är privat marknad. I syfte att återkommande
ompröva den verksamhet som kommunen bedriver som
näringsverksamhet föreslår Folkpartiet att kommunen en
gång per mandatperiod ska kartlägga den kommunala
näringsverksamheten med avseende på tillämplig konkurrenslagstiftning. Kartläggningen bör läggas som en bilaga
till kommunens årsredovisning.

Det har i media på senare tid uppmärksammats att det
finns problem med de upptagningsområden som avgör till
vilken skola barnen anvisas. Till exempel redogör Sveriges
Radio Sjuhärad (2015-03-18) för en situation som uppstått
för ett antal barn där de inte kan komma till och från
skolan på ett rimligt sätt.

Att komma tillrätta med den osunda konkurrensen är en
viktig fråga. En undersökning bland Almegas medlemsföretag visar att 40 procent har problem med snedvriden
konkurrens från offentlig sektor. En annan undersökning
visar att vart femte småföretag upplever konkurrens från
det offentliga. En kartläggning från Konkurrensverket
visar att de företag som verkar i branscher särskilt utsatta
för kommunal konkurrens så upplever 90 procent att de
kommunala konkurrenterna har en fördelaktig konkurrenssituation.
Även lokalt i vår kommun har detta visat sig. Borås Stad
har blivit fällda i Stockholms tingsrätt vad gäller Servicekontorets verksamhet riktad till icke-kommunala kunder.
Därutöver har vi kommunal verksamhet som är näringslivsverksamhet men som vi inte har den tydliga kontrollen
av.

I Borås måste vi ha rimliga förutsättningar för människor att bo utanför stadskärnan och utanför våra större
centralorter. Livspusslet måste helt enkelt kunna gå ihop
även på landsbygden. En förutsättning är att det går att
kombinera heltidsarbete med att barnen ska kunna ta sig
till och från skolan utan att ständigt behöva bli skjutsade
av föräldrarna. Att bo på landsbygden innebär att andra
avvägningar har gjorts visavi att bo i stan. Men det får inte
vara så att vi skapar höga trösklar på grund av administration. Många av upptagningsområdena består sedan de
gamla kommunernas tid, det vill säga innan storkommunreformen 1974.
Även inom staden kan det finnas anledning att se över
upptagningsområdena. Nya skolor, bostadsområden med
mera påverkar upptagningsområdena och dessa behöver
justeras löpande för att fungera väl.

Folkpartiet vill att kommunen ska vara delaktig i att vårda
de krafter som skapar ekonomiskt välstånd. Kommunen
ska själv inte agera som en marknadskraft.

Upptagningsområdena för vilken skola som anvisas måste
uppdateras, så att de är anpassade efter de geografiska
förhållanden som råder idag. Närhetsprincipen måste
ständigt utvecklas. Det är viktigt med god samverkan
kommunerna emellan gällande skolskjutsfrågor och köp
av utbildningsplatser för att det ska fungera smidigt för
kommuninvånarna. Kommunalförbundet bör kunna vara
ett organ i frågor som denna.

Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige
besluta

Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige
besluta att

Kommunstyrelsen uppdras att en gång per mandatperiod
kartlägga och redovisa den verksamhet som kommunen
bedriver som näringsverksamhet med avseende på tillämplig konkurrenslagstiftning.

Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr, kommungemensam
skola, att snarast utreda och anpassa upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med angränsande
kommuner.

Lotta Samuelsson (FP)
Morgan Hjalmarsson (FP)”

Kerstin Hermansson (C)”
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”Motion; Särredovisa verksamhet som
konkurrerar!
På marknaden uppnås god konkurrens genom att företagen utifrån lika villkor presenterar de bästa alternativen för
kunderna. Om ett företag kan verka på andra villkor än de
övriga kommer det företaget att få en otillbörlig fördel.
En sådan fördel kan vara att ha skattekollektivet som
grundläggande finansiär. I Borås Stad finns kommunal
verksamhet som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad.
Om den inte redovisas riktigt är det svårt att konstatera
till exempel underprissättning.
Folkpartiet vill att näringslivsklimatet i Borås ska vara
bästa möjliga. En av de viktigaste åtgärderna är då att
kommunen inte själv ska lägga sig i konkurrensen. Ett bra
näringslivsklimat kräver att konkurrensen inte är osund
och därför vill vi att den kommunala verksamhet som
bedrivs på konkurrensutsatt marknad ska särredovisas i
årsredovisningen.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige
besluta
Kommunstyrelsen uppdras att hädanefter i årsredovisningen särredovisa den verksamhet som bedrivs på en
konkurrensutsatt marknad.
Lotta Samuelsson (FP)
Morgan Hjalmarsson (FP)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 45 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till kommunalrådet Lena
Palmén från Anne-Marie Ekström (FP)
Varför följs inte Kommunfullmäktiges
beslut när det gäller samverkan med
idéburna organisationer
Alla ideella organisationer och föreningar, även benämnda
idéburna organisationer, som ställer upp där det offentliga
samhället slutar är en viktig resurs som måste tas till vara
och inte glömmas bort. På nationell nivå har överenskommelser gjorts - både inom det sociala området och inom
integrationsområdet - mellan regering, Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och idéburna organisationer. Överenskommelsen inom det sociala området har som syfte
att stärka de idéburna organisationernas självständiga och
oberoende roll som opinionsbildare. Därutöver ska den
stödja framväxten av en större mångfald av utförare och
leverantörer inom hälso- och sjukvården samt omsorgen.
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella aktörernas
roll inom det sociala området och möjliggöra för dessa att
konkurrera på likvärdiga villkor med andra aktörer verksamma på området. Inom integrationsområdet är syftet
att hitta samverkansformer när det gäller nyanlända och
dessas etablering i samhället. Ett gott samspel mellan offentlig sektor och de idéburna organisationerna är centralt
för en god samhällsutveckling.

I enlighet med den centrala Överenskommelsen har sedan
överenskommelser gjorts på lokal och regional nivå. I
december var en Överenskommelse framme i Västra Götalandsregionen som har skrivits under av cirka 70 idéburna
organisationer och från regionen av regionfullmäktiges
ordförande.
Den 24 oktober 2013 biföll kommunfullmäktige en motion från undertecknad om att Borås stad skall ta fram
en Överenskommelse mellan idéburna organisationer och
Borås stad enlighet med den centrala Överenskommelsen
mellan regering, SKL och idéburna organisationer, både
inom det sociala området och inom integrationsområdet. Enligt kommunfullmäktiges beslut skulle Sociala
omsorgsförvaltningen hantera Överenskommelsen inom
det sociala området och Arbetslivsförvaltningen inom
integrationsområdet.
Enligt vad jag fått veta på omvägar har nu båda uppdragen förts över till Fritids och folkhälsoförvaltningen utan
att något nytt beslut fattats av kommunfullmäktige. Och
ännu finns ingen Överenskommelse. Det är viktigt att den
tas fram skyndsamt och att den gäller hela Borås stad. De
idéburna organisationerna måste också vara delaktiga.
Mina frågor till kommunalrådet Lena Palmén är
1.

Varför har Borås stad frångått kommunfullmäktiges
beslut och vem har fattat beslut att uppdraget ska
föras över till förvaltningen för Fritid och Folkhälsa.
2. När kommer en Överenskommelse mellan Borås stad
och de idéburna organisationerna finnas framme.
Anne-Marie Ekström
Folkpartiet Liberalerna”
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”Enkel fråga till Kommunalrådet Tom
Andersson (MP).
Frågan om lokalisering av ett nytt skyttecenter har dragits
i en sällan skådad långbänk. Den kommunala byråkratins
kvarnar har malt frågan i drygt tio år men ännu har ingen
lösning presenterats.
För Borås Stad är det angeläget att samla skytteverksamheten på en plats i kommunen, då det är en verksamhet
förenad med buller och vissa andra olägenheter. I dagsläget
finns skjutbanor utspridda på olika platser i kommunen
och det vore en klar fördel med ett samlat skyttecentrum.
I det som var Alliansens budgetförslag, vilket kom att bli
Borås Stads budget, har Lokalförsörjningsnämnden fått
som ett förstudieprojekt att driva frågan om ett skyttecenter vidare. Frågan ligger för närvarande på Stadskansliet
för beredning.

Bilaga till § 45 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till kommunalrådet
Lena Palmén (S)
Under senare tid har judarnas situation i Malmö uppmärksammats bl a i Uppdrag Granskning. Ett anmärkningsvärt inslag i raden av trakasserier mot judar handlar
om att lärare i sin arbetsmiljö ute på skolorna möter
hatiska påhopp som ”judesvin” och kommentarer om att
det ”var synd att Hitler inte avslutade judeutrotningen”
från arabiska barn och ungdomar. Detta är naturligtvis
helt oacceptabelt.
Ännu märkligare är dock att de drabbade lärarna i flera
fall vittnar om att deras arbetsledare/skolledare i kommunen totalt valt att negligera påhoppen och att de rasistiska
attackerna på intet sätt beivrats.
Jag vill veta hur situationen är i Borås Stad, om liknande
händelser förekommit där lärare blivit utsatta för påhopp
och hot på grund av etniska betingelser.

Mot bakgrund av ovan frågar jag Tom Andersson (MP)

Mina frågor till Lena Palmén (S) är:

Vilka initiativ kommer kommunalrådet ta för att föra
processen med ett skyttecenter i hamn?

• känner Palmén till om liknande trakasserier av lärare
förekommit i Borås Stad och hur följer ansvariga skolledare situationen?
• råder absolut nolltolerans i Borås för att lärare inte får
utsättas för rasistiska påhopp av skolbarn/elever? Kan vi
vara säkra på att rektorer inte kan ”göra ingenting” om
något sådant händer och gärningsmännen ej undslipper
någon form av påföljd? Helt enkelt, vilken policy har
Borås Stad i dessa frågor?
Lars-Gunnar Comén
Moderaterna”

Falco Güldenpfennig (KD)”
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Bilaga till § 45 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-03-26

”Enkel fråga till Kommunfullmäktige;
Vad gör vi åt frånvaron?
Hemmasittare har blivit ett begrepp för barn som av olika
anledningar inte kommer till skolan och har en frånvaro
högre än 40 %.
Enligt kvalitetsrapporten om skolformerna i Borås Stad
från Utvecklingsenheten vid kommungemensam förskola
och skola, ”Barn och elever i behov av särskilt stöd”, fanns
det i november 2014 det 147 elever i Borås Stads grundskolor som hade en frånvaro som översteg 40 %.
649 elever hade en frånvaro som låg mellan 20 % - 40 %.
För varje individ är det förödande att inte kunna gå till
skolan, oavsett vad skälet är. Närvaro i skolan är en grundläggande förutsättning för att uppnå kunskapskrav och
kunskapsmål. Skolnärvaro är således en kraftfull förebyggande åtgärd för att undvika utanförskap senare i livet.
Det finns till exempel ett samband mellan frånvaro och de
elever som inte når behörighet till gymnasiet.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Malin Carlsson (S), ordförande i Stadsdelsnämnden Norr:
1.

Vilka åtgärder har, utifrån rapporten, vidtagits på
kort sikt för att minska frånvaron i Borås Stads
skolor?
2. Vilka ytterligare åtgärder planeras på lång sikt?
Annette Carlson (M)”
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Bilagor
Bilaga till § 53 Revidering av bolagsordningar och
ägardirektiv för stadens bolag

2. Ändring i bolagsordningen för Borås Energi
och Miljö AB, Borås Elnät AB, AB Bostäder i
Borås AB samt Borås Stadshus AB – avsnittet
”Lekmannarevisorer”

Yrkande avseende ärende:

Revisorskollegiet ser ett behov av att utöka från 1 till 2
ordinarie lekmannarevisorer i ovanstående bolag för att
kunna utföra revisionen effektivt, med hänsyn till dessa
bolags komplexitet och omfattande verksamhet. I gengäld
föreslås ingen ersättare väljas.

Nr 30 - Revidering av bolagsordningar
och ägardirektiv för stadens bolag,
Dnr 2015/KS0104,
Kommunfullmäktige i Borås 2015-03-26
Utöver Kommunstyrelsens förslag yrkas om nedanstående
ändringar i rubricerat ärende. Efter beslutet i Kommunstyrelsen har behov av ändringar uppstått vilket föranleder
mitt yrkande enligt följande:

1. Ä
 ndring i bolagsordningen för BSTF AB
– avsnittet ”Styrelse”

I arbetet med att strukturera verksamheten i BSTF AB
finns ett behov av att minska styrelsen något och koncentrera den till att främst omfatta de som företräder
verksamheterna i huset (Textile Fashion Center). De
externa ledamöterna i styrelsen föreslås därför begränsas
till VGR såsom en betydande finansiär samt de största
hyresgästerna. Andra externa parter kan adjungeras in. För
fastighetsägaren finns redan ett etablerat samråd. Externa
ledamöter föreslås dessutom inte ha några valda ersättare,
detta föranleder dock ingen ändring i bolagsordningen.

Nuvarande lydelse i BSTF: s bolagsordning:
1 ledamot var erbjuds Västra Götalandsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund och fastighetsägarna jämte
representanter för de största hyresgästerna.

Föreslagen lydelse:
1 ledamot var erbjuds Västra Götalandsregionen jämte
representanter för de största hyresgästerna.

Nuvarande lydelse i bolagsordningarna för Borås
Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, AB Bostäder i
Borås samt Borås Stadshus AB:
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

Föreslagen lydelse:
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse två lekmannarevisorer.

3. Ä
 ndring i ägardirektiven för samtliga bolag,
under avsnittet ”Underställningsplikt”

Befintlig skrivning är felaktig enligt lag, och dessutom
överflödig varför den föreslås att strykas.

Nuvarande lydelse i ägardirektiven – avsnittet ”Underställningsplikt”:
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.

Föreslagen lydelse:
-

4. Ä
 ndring i ägardirektiven för samtliga bolag,
under avsnittet ”Styrelsearbetet”

Befintlig skrivning hänvisar till en lagparagraf som
upphörde att gälla 2015-01-01. Föreslås att skrivningen
kvarstår men att laghänvisningen tas bort.
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Nuvarande lydelse i ägardirektiven – avsnittet ”Styrelsearbetet”:
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5 § ABL.

Föreslagen lydelse:
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen.

5. Ä
 ndring i ägardirektiven för samtliga bolag,
under avsnittet ”Instruktion för VD”

Befintlig skrivning hänvisar till en lagparagraf som upphörde att gälla 2015-01-01 och föreslås ändras. Förslag att
skrivningen kvarstår men att laghänvisningen tas bort.

Nuvarande lydelse i ägardirektiven – avsnittet ”Instruktion för VD”:
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen….

Föreslagen lydelse:
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s
handhavande av den löpande förvaltningen….
Borås den 25 mars 2015
Ulf Olsson (S)
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Bilaga till § 46
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

Borås Stad

Sida 1

Revisorer - Bolagsstämma 2015 - 2018

150319

REVISORER, BORÅS ENERGI & MILJÖ AB

lekmannarevisor
Revisor
Revisorssuppleant

Kliche Ingwer
Preijde Boris
Jonsson Fredrik, Deloitte AB
Rehnberg Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

S
M

REVISORER, BORÅS ELNÄT AB

lekmannarevisor
Revisor
Revisorssuppleant

Nilsson Jan G
Gustafsson Thomas
Jonsson Fredrik, Deloitte AB
Rehnberg Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

M
S

REVISORER, AB BOSTÄDER I BORÅS

lekmannarevisor
Revisor
Revisorssuppleant

Blanc Nils-Gunnar
Gustafsson Thomas
Jagner Harald, Deloitte AB
Lihnell Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

FP
S

REVISORER, BORÅS DJURPARK AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Jansson Gerd
Nilsson Jan G
Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Jagner Harald, Deloitte AB

150401 - 190331

S
M

REVISORER, BORÅS KOMMUNS
PARKERINGS AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant
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Gabre Lennart
Krok Lennart
Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Jagner Harald, Deloitte AB

150401 - 190331

KD
S
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Borås Stad

Sida 2

Revisorer - Bolagsstämma 2015 - 2018

150319

REVISORER, BORÅS LOKALTRAFIK AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Krok Lennart
Gabre Lennart
Rehnberg Pernilla, Deloitte AB
Lihnell Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

S
KD

REVISORER, FÖRENINGSARKIVET I BORÅS

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers

Preijde Boris
Jansson Gerd

150401 - 190331

M
S

REVISORER, INDUSTRIBYGGNADER I
BORÅS AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Larsson Kenneth
Johansson Bill
Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Jagner Harald, Deloitte AB

150401 - 190331

S
M

REVISORER, INDUSTRIBYGGNADER I
BORÅS2 AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Larsson Kenneth
Johansson Bill
Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Jagner Harald, Deloitte AB

150401 - 190331

S
M

REVISORER, FRISTADBOSTÄDER AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Vakant
Bäcklund Bo-Lennart
Jagner Harald, Deloitte AB
Lihnell Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

MP
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Borås Stad

Sida 3

Revisorer - Bolagsstämma 2015 - 2018

150319

REVISORER, AB SANDHULTBOSTÄDER

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Bäcklund Bo-Lennart
Vakant
Jagner Harald, Deloitte AB
Lihnell Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

MP

REVISORER, AB TOARPSHUS

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Larsson Kenneth
Nilsson Jan G
Jagner Harald, Deloitte AB
Lihnell Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

S
M

REVISORER, VISKAFORSHEM AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Johansson Bill
Jansson Gerd
Jagner Harald, Deloitte AB
Lihnell Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

M
S

REVISORER, BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS
KOMMUNALFÖRBUND

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Preijde Boris
Kliche Ingwer
Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Rehnberg Pernilla, Deloitte AB

REVISORER, STIFTELSEN FÖR L L
FRIMANS DONATION

Revisor
Revisorssuppleant
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Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Rehnberg Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

M
S

150401 - 190331
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Borås Stad

Sida 4

Revisorer - Bolagsstämma 2015 - 2018

150319

REVISORER, SÖDRA ÄLVSBORGS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

lekmannarevisor
Revisor
Revisorssuppleant

Blanc Nils-Gunnar
Jagner Harald, Deloitte AB
Rehnberg Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

FP

REVISORER, BORÅS STADSHUS AB

lekmannarevisor
Revisor
Revisorssuppleant

Blanc Nils-Gunnar
Kliche Ingwer
Jagner Harald, Deloitte AB
Rehnberg Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

FP
S

REVISORER, BORÅS IDROTTSHISTORISKA
SÄLLSKAP

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers

Johansson Bill
Krok Lennart

150401 - 190331

M
S

REVISORER, BORÅSBORÅS TME AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Jansson Gerd
Gabre Lennart
Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Jagner Harald, Deloitte AB

150401 - 190331

S
KD

REVISORER, INKUBATORN I BORÅS AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Johansson Bill
Kliche Ingwer
Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Jagner Harald, Deloitte AB

150401 - 190331

M
S
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Borås Stad

Sida 5

Revisorer - Bolagsstämma 2015 - 2018

150319

REVISORER, BSTF AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Johansson Bill
Kliche Ingwer
Lihnell Pernilla, Deloitte AB
Jagner Harald, Deloitte AB

150401 - 190331

M
S

REVISORER, BORAS WASTE RECOVERY AB

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers
Revisor
Revisorssuppleant

Kliche Ingwer
Preijde Boris
Jonsson Fredrik, Deloitte AB
Rehnberg Pernilla, Deloitte AB

150401 - 190331

S
M

REVISORER, SIDNEY O FRITZ HJALMAR
THORÉNS STIFTELSE FÖR DRIFT,
UNDERHÅLL OCH UTVECKLING AV
FÅGELKOLONIN VID RAMNASJÖN I BORÅS
Revisor
Revisorssuppleant

150401 - 190331

Rehnberg Pernilla, Deloitte AB
Lihnell Pernilla, Deloitte AB

REVISORER, STIFTELSEN
PRODUKTIONSTEKNISKT CENTRUM I
BORÅS, PROTEKO
revisor

revisorssuppleant
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Pettersson Kjell-Åke, KP Revision
AB
Vakant
Vakant

150401 - 190331

KP
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Bilaga till § 54
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 mars 2015 klockan 20:21:46.
9 Bildande av Borås Kongresscenter AB, dotterbolag till BoråsBorås TME AB (Nr 31)
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

Ingela Hallgren

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Mattias Danielsson

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

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

X

Hicham El-Horr

(V)

1:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

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

X
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Ersättare

Ja

Nej

X

Annette Nordström

X
X
X

Anne-Marie Ekström

X

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Anne Rapinoja

(V)

2:a

X

Sofia Andersson

(V)

3:e

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X

Cecilia Andersson

(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

Crister Spets

(SD)

2:a

Philip Pettersson

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

Hanna Werner

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

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

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

Stina Medelius

(M)

2:a

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

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
Mikael Wickberg

X
X

Alexander Andersson

Amanda Wiktorsson

Leif Grahn

X
X

X

X

X

X
Annacarin Martinsson

X
X
X
X

Sören Björklund

X

64

9
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