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Tid och plats

18.00–19.36 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 62–77

Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom Andersson (MP),
Lena Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans
Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (FP), Björn Bergquist (M), Leif
Häggblom (SD), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), 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), Alexis Moushopanis (M), Pertti
Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt
Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C),
Lars-Gunnar Comén (M), Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD),
Hanna Bernholdsson (MP), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver
Öberg (M), Dennis Jernkrook (M), Andreas Bäckman (SD), Johan Österlund (SD), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och Anna Klaar (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Anna Svalander (FP)
För Ulf Olsson (S)
För Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
För Marie Fridén (M)
För Kjell Hjalmarsson (MP)
För Hicham El-Horr (V)
För Kerstin Hermansson (C)
För Hamid Fard (FP)
För Anna Christensen (M)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Cecilia Andersson (C)
För Lotta Samuelsson (FP)
För Malin Wickberg (M)
För Tony Strandgård (SD)
För Sara Andersson (S)
För Stina Medelius (M)
För Robert Sandberg (S)
För Mohamed Kossir (S)

- Anne-Marie Ekström (FP)
- Bengt Bohlin (S)
- Annette Nordström (M)
- Ismail Bublic (M)
- Hanna Werner (MP)
- Tommy Josefsson (V)
- Mattias Danielsson (C)
- Andreas Cerny (FP)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Ingela Hallgren (KD)
- Alexander Andersson (C)
- Bengt Wahlgren (FP)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Philip Pettersson (SD)
- Emina Beganovic (S)
- Annacarin Martinsson (M)
- Therése Björklund (S)
- Marie Sandberg (S)

Närvarande ersättare

Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M), Leif Johansson (S), Anders
Jonsson (S), Andreas Ekström (S), Leif Grahn (S), Mohamed Farad (S), Pari Mahinpour (V),
Jasem Hardan (V), Christina Ramsälv Waldenström (MP), Thor Öhrn (SD) och Patrik
Hållpås (SD).
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Sara Andersson (S) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför behandlingen av § 62.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför behandlingen av § 67.
Karl-Gustaf Drotz (KD) anländer till sammanträdet kl 18.25.

Övriga närvarande

Saier Yousef
valledare
Göran Björklund sekreterare

§ 62
Val av justerande ledamöter

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila
Pekkala (S) och Fredrich Legnemark (V) med Anne Rapinoja (V) som ersättare.

2015-04-02 Länsstyrelsens beslut 2015-03-31 om överklagande av Kommunfullmäktige i Borås
kommun beslut den 17 och 18 december
2014 § 166 att anta detaljplan för del av Villastaden, fastigheten Trasten 1.
Dnr 2008/KS0200 214

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 23 april 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”.

§ 63
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2015-04-15

Motion av Leif Häggblom (SD): Digitalisering av löneunderlag.
Dnr 2015/KS0361 005

2015-04-15

Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Inför ett elevombud i Borås Stad.
Dnr 2015/KS0362 611

2015-04-15

Motion av Tom Andersson (MP): Förenkla
bygglov och slopa bygglovstaxan vid installation av solenergianläggningar.
Dnr 2015/KS0363 230

B 82

2015-04-16

Länsstyrelsens beslut att upphäva del av
detaljplan gällande kv Pallas i Borås Stad
från Länsstyrelsen Västra Götalands län.
Dnr 2009/KS0622 214

§ 64
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.
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§ 65

2015/KS0071 102

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-16, § 127

2015/KS0072 102

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

Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 38,
separat bilaga)

Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB godkänns.

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Björkängsgatan 12,
504 47 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar:

Hicham El-Horr (V), Vejlegatan 6C, 504 32 Borås
entledigas som ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB.
Anne Rapinoja (V), Tunnlandsgatan 9, 507 44 Borås väljs som ersättare i styrelsen för Borås Stadshus
AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Mattias Josefsson, representant för Boråsregionen
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen
för BSTF AB.
Olle Hermansson (C), Vasshalla 11, 507 71 Gånghester väljs som revisor i första revisorsgruppen.

§ 66 2015/KS0364 700
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (FP)
till Lena Palmén (S) om evidensbaserad
vård för personer som injicerar narkotika
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

Kapitaltäckningsgaranti till Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB godkänns.

§ 68 2014/KS0464 615
Finansiering av regionalt samordnad
vuxenutbildning i Sjuhärad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 40, sid
B 458)
Utbildningsnämnden begärde vid sitt sammanträde den
24 februari 2015 att få ta i anspråk 2 600 000 kronor
under 2015 av sitt ackumulerade resultat för att använda
till finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning
riktade till deltagare från Borås som komplement till Skolverkets statsbidrag. Det är viktigt att nämndens samtliga
resurser används på ett sätt som gynnar utbildningsnivån
för invånarna i Borås Stad
Utbildningsnämnden ska arbeta för att få med flera kommuner i arbetet med regionalt samordnad vuxenutbildning
för att på detta vis få en så effektiv utbildningssituation
som möjligt.
Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 100
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

§ 67 2015/KS0252 107
Kapitaltäckningsgaranti för Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 39,
sid B 457)
På begäran från revisorerna i Borås Stadshus AB och Inkubatorn i Borås AB har en kapitaltäckningsgaranti framtagits till dessa bolag. I kapitaltäckningsgarantin försäkrar
Borås Stad att det egna kapitalet i Borås Stadshus AB och
Inkubatorn i Borås AB vid var tid har ett eget kapital som
är minst lika med aktiekapitalet.

Att ärendet läggs till handlingarna då Kommunstyrelsens
beslut den 9 mars 2015 klargör förutsättningarna och
finansieringen för regionalt samordnad vuxenutbildning
under 2015. Kommunstyrelsen har beslutat att Utbildningsnämnden under 2015 får använda 2 600 000 kronor
utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt
samordna vuxenutbildning riktat till deltagare från Borås
Att klarlägga finansieringen av regionalt samordnad vuxenutbildning inför budget 2016.

B 83
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Kommunfullmäktige

Andreas Cerny (FP) och Mattias Danielsson (C) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Att ärendet läggs till handlingarna då Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2015 klargör förutsättningarna och finansieringen för regionalt samordnad vuxenutbildning under 2015. Kommunstyrelsen
har beslutat att Utbildningsnämnden under 2015
får använda 2 600 000 kronor utav sitt ackumulerade resultat till finansiering av regionalt samordna
vuxenutbildning riktat till deltagare från Borås.
Att klarlägga finansieringen av regionalt samordnad vuxenutbildning inför budget 2016.

som ett underlag till den pågående revideringen av Översiktsplanen.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-16, § 131
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Utredningen ”Områden med lägre strålbelastning” ska
utgöra underlag till den pågående revideringen av Översiktsplanen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

§ 69 2010/KS0723 219
Redovisning av områden med lägre
strålbelastning

Utredningen ”Områden med lägre strålbelastning”
ska utgöra underlag till den pågående revideringen
av Översiktsplanen.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 41,
sid B 462)
Kommunfullmäktige gav år 2009 Kommunstyrelsen
i uppdrag att under 2010 som en del i den översiktliga
planeringen undersöka och presentera områden med lägre
strålbelastning. Kommunstyrelsen överlämnade 2011
ärendet till Miljö- och konsumentnämnden för handläggning.
Miljöförvaltningen har utrett ämnet kring definitioner,
referensvärden för magnetfält, hälsorisker, möjligheter att
ställa krav, mobilsystem, kraftledningar, rekommendationer från myndigheter, översiktsplan, detaljplaner och
områdesbestämmelser m.m. Utredningen konstaterar
att magnetiska fält ständigt finns runt om oss och de är
starkast närmast källan t.ex. kring kraftledningar eller
omkring apparater. Referensvärden är en rekommenderad
högsta signalstyrka som ger god säkerhetsmarginal till
kända hälsoeffekter.
Med stöd av Miljöförvaltningens utredning rekommenderar nämnden att inte undersöka områden med lägre strålbelastning. Möjligheten att i praktiken skydda områden
med ”oönskad” elektromagnetisk strålning är begränsad.
Det skulle krävas en detaljplan för att åstadkomma verkliga begränsningar i markanvändningen som skulle förhindra uppförande av master och luftburna kraftledningar.
Miljö och konsumentnämnden beslutade den 21 januari
2014 att överlämna utredningen till Kommunstyrelsen
B 84

§ 70 2014/KS0767 106
Budget och verksamhetsplan år 2015 för
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 42,
sid B 471)
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 30 januari 2015 antagit förbundets budget
och verksamhetsplan för år 2015. Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna att godkänna budgeten.
Medlemsavgiften för år 2015 är liksom 2014 beslutad till
73 kr/invånare. Medlemsavgiften för Varbergs kommun
ligger oförändrad på 11 kr/invånare. Förbundsbidraget
minskar jämfört med 2014 på grund av Falkenbergs kommuns utträde ur förbundet vid halvårsskiftet 2014. Övrig
finansiering sker genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-16, § 117
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och
verksamhetsplan för år 2015 godkänns.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ulrik Nilsson (M) och Maj-Britt Eckerström (C) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar:

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2015 godkänns.

Motionen förklaras besvarad.

§ 71 2012/KS0272 821
Svar på motion av Alexis Mouschopanis (M) och Annette Carlson (M); Bygg en
idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 43,
sid B 484)
Annette Carlson (M) och Alexis Mouschopanis (M) har
till Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Utreda möjligheten att bygga en
idrottshall i anslutning till Sjömarkenskolan.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker förslaget i motionen.
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionärernas initiativ att stärka föreningslivets förutsättningar
men framhåller att det finns andra och mer prioriterade
satsningar som bör komma före en idrottshall i Sjömarken. Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker en utredning
om möjligheten att bygga en idrottshall. Dock framhåller
nämnden ett antal punkter som talar emot att bygga en
idrottshall vilka bör genomlysas noggrannare i en kommande utredning.
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2015 tagit upp
en idrottshall i Sjömarken bland Lokalförsörjningsnämndens utrednings- och förstudieprojekt. Detta innebär att
motionärernas förslag i praktiken redan har bifallits av
Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 97
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

§ 72 2012/KS0488 282
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C);
Mer pengar till verksamheterna – mindre
till outnyttjade lokaler och fastigheter!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 44,
sid B 488)
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har
till Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: ge Lokalförsörjningsnämnden
i uppdrag att inventera de lokaler och fastigheter som
ägs av kommunen och står tomma eller inte används till
kommunala verksamheter. Ge Lokalförsörjningsnämnden
i uppdrag att lägga fram förslag om vad kommunen ska
göra med lokalerna i framtiden.
Lokalförsörjningsnämnden har den 20 november 2012
yttrat sig över motionen.
I sitt yttrande konstaterar Lokalförsörjningsnämnden
att nämnden instämmer i motionärernas åsikt att det är
viktigt att lokaler utnyttjas fullt och inte står tomma i
onödan. Kommunstyrelsen har givetvis inte någon annan
uppfattning.
Av Lokalförsörjningsnämndens yttrande framgår de nu
berörda lokalerna finns förtecknade i lokalförsörjningsförvaltningens register.
I budgeten för 2015 har Lokalförsörjningsnämnden fått
ett formellt uppdrag att avveckla sådana fastigheter som
inte behövs för kommunens verksamhet. I uppdraget ingår
även att detta skall leda till försäljningar som får till följd
att de årliga kostnaderna minskas med 5 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige har således redan genom beslutet
om budget för 2015 i praktiken gett bifall till förslagen
i motionen. Enligt underhandsinformation kommer
Lokalförsörjningsförvaltningen under första halvåret 2015
för Lokalförsörjningsnämnden redovisa en förteckning på
objekt som skulle kunna säljas.

B 85
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Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 96
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

föreskrift, tas in en bestämmelse om att maskeringsförbud
på arrangemang ska gälla.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 95
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

§ 73 2013/KS0666 820
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Inför maskeringsförbud nu!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 45,
sid B 491)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 oktober 2013 inlämnat rubricerad
motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att införa maskeringsförbud på Borås Stads anläggningar.
Maskeringen bidrar till att skapa en negativ och hotfull
stämning och identifieringen försvåras. Grundförutsättningen för den som hyr av Borås Stad är att se till att
ordningen efterlevs på arenan och i det vill motionären att
ett maskeringsförbud ska ingå.
Fritids- och folkhälsonämnden, Brottsförebyggande rådet,
Borås Arena AB och Polismyndigheten i Västra Götaland
har yttrat sej över motionen. Fritids- och folkhälsonämnden och Borås Arena AB har beslutat att tillstyrka motionen medan Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten i Västra Götaland har beslutat att avstyrka den.
Brottsförebyggande rådet och Polismyndigheten i Västra
Götaland hänvisar till Svenska Fotbollsförbundets (SvFF)
särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan. I tävlingsbestämmelserna står under
14 § att ”Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol som uttrycker missaktning enligt ovanstående punkt, liksom den som helt eller
delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningstörning,
inte äger tillträde till arenan.”
För att tydligt signalera att Borås Stad tar ställning mot
maskering kan det i hyresavtalen mellan Fritids- och
folkhälsonämnden och hyrestagaren, såsom en ordnings-
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Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

§ 74 2013/KS0356 023
Svar på motion av Joakim Malmberg (FP); Inför studentmedarbetarsystem i Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 46,
sid B 494)
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 april 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad inför studentmedarbetarsystem enligt vad som beskrivits i motionen.
I december 2014 tecknade Sveriges kommuner och
landsting, SKL en överenskommelse om bestämmelser för
studentmedarbetare med ett antal fackliga organisationer.
Samtidigt rekommenderade SKL sina medlemmar besluta
att anta ”Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal” som lokalt kollektivavtal.
Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning. Avtalet
ska bl.a. bidra till att stärka övergången från studier till
arbete och stimulera framtida kompetensförsörjning. Det
är en terminsvis begränsad anställning med i genomsnitt
högst 15 timmars arbetstid per vecka. Studenternas löner
ska vara avtalsmässiga och sättas individuellt. Varje studentmedarbetare ska ha en mentor.
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation har enligt
delegation från Kommunfullmäktige rätt att teckna
kollektivavtal. Förhandlingsdelegation har beslutat anta
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bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt kollektivavtal i enlighet med rekommendationen från SKL.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-16, § 122
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 99
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Birgitta Bergman (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar:
Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att införa en
veckas obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen.

Borås Stad inför studentmedarbetarsystem enligt
vad som beskrivits i motionen.

§ 75 2013/KS0730 618
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Birgitta Bergman (M) och Marie Fridén (M); Praktik på gymnasiets alla
program
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 47,
sid B 497)
Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Marie
Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 20-21 november 2013 inlämnat rubricerad motion. I
motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar:
Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att införa en veckas
obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden
som tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen är positiv till en veckas obligatorisk
praktik på de högskoleförberedande programmen. Huvudmannen beslutar om arbetsplatsförlagt lärande ska finnas
och i så fall i vilken omfattning, på högskoleförberedande
program. Om Utbildningsnämnden väljer att införa
obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen, får nämnden finansiera eventuella kostnader inom
kommunbidraget.

§ 76 2014/KS0381 612
Svar på motion av Maria Lindgren (M),
Björn Bergqvist (M) och Annette Carlson (M); Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att prova på att starta
eget
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 48,
sid B 499)
Maria Lindgren (M), Björn Bergqvist (M) och Annette
Carlson (M) har den 21 maj 2014 inlämnat rubricerad
motion. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige
beslutar: Skolledningen på respektive skola ska lägga in
entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som
ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta
och driva UF-företag samt att samtliga Borås Stads
gymnasieskolor använder Ung Företagsamhets koncept
UF-företagande.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, de tre Stadsdelsnämnderna och Ungdomsrådet där
Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstår från att lämna
något remissvar medan de övriga tillstyrker motionen.
Utbildningsnämnden anför att i den nya gymnasieskolan,
GY 11, har entreprenörskapets betydelse tydliggjorts.
Kursen Entreprenörskap finns i grunden på alla gymnasieutbildningar. Beroende på utbildning finns kursen inom
de programgemensamma ämnena eller bland de kurser
som erbjuds som programfördjupning inom programmet
och göras valbara för eleverna.
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Utbildningsnämndens önskan är att entreprenörskurserna
ska göras tillgängliga som reella val i så hög omfattning
som möjligt på de olika utbildningarna. Valet av kurs är
fortsatt elevens eget.

drag att utreda möjligheterna för Borås Stad som arbetsgivare, att ta fram en modell som innebär en kompensation
vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och
omsorg i Borås Stad.

Ung Företagsamhets koncept UF-företagande används
redan på gymnasieskolorna.

Lag om sjuklön (1991:1047) reglerar att sjuklön inte utges
första dagen i sjukperioden. Reglerna kring karensdag är
inte dispositiv. Det innebär att Borås Stad som arbetsgivare inte kan besluta om policy eller teckna kollektivavtal
som är i strid med gällande lagstiftning. Detta har också
stämts av med Sveriges kommuner och landsting, SKL, i
januari 2015. Utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och ställningstaganden från Sveriges kommuner och
landsting är det Kommunstyrelsens uppfattning att det
varken är korrekt eller möjligt att ta fram en modell som
innebär kompensation vid sjukdom i Borås Stad i enlighet
med motionens förslag.

Kommunstyrelsen biträder motionärernas och Utbildningsnämndens ambition att lyfta fram entreprenörskapet
i högre grad inom gymnasieutbildningarna. Kommunstyrelsen förutsätter att Utbildningsnämndens ambitioner
åtföljs av lämpliga informations- och marknadsföringsinsatser riktat till befintliga och blivande studenter.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 98
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Björn Bergqvist (M) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som
ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan
för att möjliggöra och underlätta för eleverna att
kunna starta och driva UF-företag.
Samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UF-företagande.

Utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och ställningstaganden från Sveriges kommuner och landsting
är det Kommunstyrelsens uppfattning att det varken är
korrekt eller möjligt att ta fram en modell som innebär
kompensation vid sjukdom i Borås Stad i enlighet med
motionens förslag.

Kommunstyrelsens beslut 2015-03-16, § 123
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag
av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till
förmån för sitt eget yrkande att motionen bifalls.

Kommunfullmäktige

Björn Qvarnström (SD) yrkar att ärendet återremitteras,
se bilaga.

§ 77 2015/KS0090 020
Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Johan Österlund (SD);
Kompensation vid sjukdom för anställda
inom barnomsorg och vård och omsorg i
Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 49,
sid B 508)
Björn Qvarnström (SD) och Johan Österlund (SD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 januari 2015
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta att ge Kommunstyrelsen i uppB 88

Lena Palmén (S) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels om
ärendet skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
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Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Ärendet skall avgöras idag.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD),
Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD),
Philip Pettersson (SD), Andreas Bäckman (SD) och Johan
Österlund (SD).

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S) Fredrich Legnemark (V)
Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.10.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 23 april 2015.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD),
Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD),
Philip Pettersson (SD), Andreas Bäckman (SD) och Johan
Österlund (SD).
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Bilaga
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 63 Anmälningsärenden

Bilaga till § 63 Anmälningsärenden

2015-04-15

2015-04-16

”Motion; Digitalisering av löneunderlag

”Motion; Inför ett elevombud
i Borås Stad

Borås Stad har valt att politiska företrädare ska inneha en
så kallad surfplatta, detta för att spara på miljön när det
gäller utskrifter.
Vi tycker att detta bör tas ett steg längre och även innefatta rapporteringen vid möten.
Om man skulle ha möjlighet att stansa in sina löneunderlag själv så skulle det också kunna innebära positiva
synergieffekter i andra ledet (dvs att inte någon ytterligare
slipper tyda och stansa in) samt det skulle också minimera
fel i hanteringen då färre är inblandade.
Det kan vara en lämplig del att som ordförande vid möten
påminna alla deltagare att rapportera in.
Så som ett led emot ett mer miljötänkande Borås vill vi.
• Att i första hand undersöka möjligheterna till att ge
förtroendevalda en direkt-inloggning till Borås stads
lönesystem. Där man personligen med lösenord fyller i
sina kriterier till löneunderlag.
”Om nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för
kostsam lösning vill vi”
• Att i andra hand undersöka möjligheterna att via en
enklare app få möjlighet att rapportera in löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i sina
kriterier till löneunderlag.
Leif Häggblom SD”

Att gå i skolan, trivas och få tillfälle till utveckling och
lärande ska vara en självklar rättighet i Borås Stad. Tyvärr
utsätts barn i skolmiljön alltför ofta för kränkningar som
en vuxen aldrig skulle acceptera. Det kan handla om allt
från nedsättande tillmälen till fysiskt våld och trakasserier.
Ingen ska behöva utsättas för mobbning, diskriminering
eller kränkande behandling. Nolltolerans ska gälla. Om
det ändå inträffar, ska de inblandade få stöd och hjälp.
Skolan ska vara en levande social gemenskap i vilken lusten att lära och möjligheten att lyckas kan växa.
Det bästa sättet att motverka mobbing och trakasserier är
att se till att de aldrig uppstår. Därför vill Kristdemokraterna inrätta ett barn- och elevombud som utifrån skollagen ger råd och anvisningar till skolledning och pedagoger
i syfte att stävja kränkande behandling och är ett odelat
stöd för barnen. Ingen elev i Borås Stads skolor ska behöva
stå inför den maktlöshet det innebär när skolans hjälp inte
är tillräcklig. Därför ska ombudet även finnas tillgängligt
för barn och föräldrar som känner att de av någon anledning inte kan vända sig till den egna skolan för att lösa de
problem som finns. Ombudet ska även kartlägga skolornas
anmälningar om missförhållanden.
Skolan är en arbetsplats där kravet på en god arbetsmiljö
är minst lika viktigt som på andra arbetsplatser. Trakasserier hör inte hemma där.
Vi förslår Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt
Stadsdelsnämnden Norr att inrätta ett kommunövergripande barn- och elevombud för årskurs F-9 med uppgift
att:
• utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i
syfte att stävja kränkande behandling
• kartlägga missförhållanden
• vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande
situation ändå uppstått
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna”
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Bilaga till § 63 Anmälningsärenden
2015-04-15

”Motion; Förenkla bygglov och slopa
bygglovstaxan vid installation av solenergianläggningar
Bakgrund

”Borås Stad ska driva användningen av förnybara energikällor. Andelen sol- och vindenergi ska öka, och fjärrvärmen ska komma från förnybara källor.” (Borås Stads
Miljömål 2013-2016)
Ett utmärkt sätt för Borås Stad att medverka till att utbyggnaden av förnybara energikällor är att på alla möjliga
sätt underlätta för privatpersoner, företag och föreningar
att skaffa solceller och/eller solfångare.
Priset på solceller har visserligen fallit kraftigt de senaste
åren, men ännu är lönsamheten i en solenergiinvestering
svårbedömd för den enskilde. Hur den långsiktiga lönsamheten blir beror till stor del på elprisutvecklingen under
10-20 år framåt i tiden.
Dock finns knappast någon tvekan om den samhällsekonomiska lönsamheten, genom att tillkommande förnybar
energi kan medverka till att tränga ut icke hållbar energiproduktion.
Utifrån ovanstående är det viktigt att alla delar av samhället tar sin del av ansvaret för att göra det så enkelt och
billigt som möjligt för den som vill investera i förnybar energi. Borås Stad kan underlätta för den som överväger att
investera i solenergi genom att ändra bygglovshanteringen.
Därför föreslår jag att Kommunfullmäktige beslutar:
• att bygglovsbefrielse införs för solenergianläggningar i
normala fall
• att Borås Stad avstår från att ta betalt för hantering av
bygglov för att installera solceller eller solfångare.
Tom Andersson (MP)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 64 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-04-16

”Enkel fråga till kommunalrådet
Lena Palmén (S)
Till Borås Stad anlände den 17 mars 2015 en skrivelse från
Västra Götalandsregionen som handlar om samverkan om
evidensbaserad vård för personer som injicerar narkotika (2015/KS0295). Regionen vill inleda en dialog med
Borås Stad om frågan.
Regionen utgår från ett av Folkhälsomyndigheten framtaget vägledningsdokument kring hälsofrämjande arbete för
människor med hepatit C och HIV som injicerar droger.
Utifrån detta vill regionen inleda dialog med Borås Stad
för att kunna erbjuda evidensbaserad vård, det vill säga ett
sprututbytesprogram.
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) vill avskaffa det
kommunala veto som finns idag kring sprututbytesprogram. I Göteborg säger Socialdemokraterna nej och tänker
inte vara en konstruktiv part med regionen.
Folkhälsomyndigheten bygger sin vägledning på evidens
och att byta ut sprutor förhindrar smittspridning. För
Folkpartiet är det grundläggande att missbruksvården i
största möjliga mån ska minska det mänskliga lidandet,
vilket bland annat kan ske genom substitutionsbehandling
och sprututbytesprogram.
Min fråga till Lena Palmén lyder:
Avser kommunalrådet verka för att Borås blir en part
tillsammans med regionen för att erbjuda sprututbyte?
Patric Cerny (FP)”
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 april 2015 klockan 19:30:54.
16 Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Johan Österlund (SD); Kompensation vid sjukdom
för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Borås Stad (Nr 49)
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

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

Ulf Olsson

(S)

2:a

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

X

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

Annette Nordström

X

Marie Fridén

(M)

3:e

Ismail Bublic

X

Leif Häggblom

(SD)

3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

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

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

Mattias Danielsson

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

Andreas Cerny

X

Anna Christensen

(M)

2:a

Nils-Åke Björklund

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
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Ersättare

Anne-Marie Ekström

Ja

Nej

X

X
X
Bengt Bohlin

X

X
Hanna Werner

X

X
Tommy Josefsson

X
X

X

Avst

Frånv

Kvitt

Kommunfullmäktiges protokoll | 16 April 2015

Ledamöter

Parti

Krets

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Anne Rapinoja

(V)

2:a

X

Sofia Andersson

(V)

3:e

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

Ingela Hallgren

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

Alexander Andersson

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

Bengt Wahlgren

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

Crister Spets

(SD)

2:a

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

X

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

Tony Strandgård

(SD)

3:e

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

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

X

Robert Sandberg

(S)

2:a

Therése Björklund

X

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X

X
Philip Pettersson

Annacarin Martinsson

X

X

64

9
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