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protokoll

Tid och plats

13.00–19.56 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 78–95

Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (FP), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Ida
Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Björn Bergqvist (M),
Anette Nordström (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), Hamid
Fard (FP), 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), Sara Degerman-Carlsson (KD), Lotta
Samuelsson (FP), Alexis Mouschopanis (M), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg (MP), Micael
Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S),
Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård (SD),
Hanna Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), Dennis
Jernkrook (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 Morgan Hjalmarsson (FP)
- Anne-Marie Ekström (FP)
För Tom Andersson (MP)
- Hanna Werner (MP)
För Kjell Classon (S)
- Emina Beganovic (S)
För Maj-Britt Eckerström (C)
- Mattias Danielsson (C)
För Patric Cerny (FP)
- Andreas Cerny (FP)
För Cecilia Andersson (C)
- Alexander Andersson (C)
För Malin Wickberg (M)
- Ismail Bublic (M)
För Pertti Merstrand (SD)
- Philip Pettersson (SD)
För Lars-Gunnar Comén (M)
- Annacarin Martinsson (M)
För Per Carlsson (S)
- Leif Grahn (S)
För Anethe Tolfsson (S)
- Marie Sandberg (S)
För Stina Medelius (M)
- Paul Andre Safko (M)
För Mohamed Kossir (S)
- Mohamed Farah (S)
För David Hårsmar (C) saknas ersättare.
Närvarande ersättare

Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Leif Johansson (S),
Bengt Bohlin (S), Andreas Ekström (S), Tommy Josefsson (V), Pari Mahinpour (V) och Thor
Örn (SD).
Wiwi Rosvall (M) anländer till sammanträdet kl 13.05.
Lars-Gunnar Comén (M) anländer till sammanträdet kl 13.05 och intar sin plats inför behandlingen av § 79.
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Amanda Wiktorsson (M) anländer till sammanträdet kl 13.15.
David Hårsmar (C) anländer till sammanträdet kl 13.15 och intar sin plats inför behandlingen av § 79.
Therése Björklund (S) anländer till sammanträdet kl 13.30.
Jasem Hardan (V) anländer till sammanträdet kl 14.00.
Nils-Åke Björklund (M) anländer till sammanträdet kl 14.45.
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 14.52 och intar sin plats under behandlingen av § 86.
Anna Klaar (S) lämnar sammanträdet kl 15.19. Hon ersätts av Leif Johansson (S) under
behandlingen av § 86.
Maj-Britt Eckerström (C) anländer till sammanträdet kl 16.00 och intar sin plats under
behandlingen av § 86.
Cecilia Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 16.40 och intar sin plats under behandlingen av § 86.
David Hårsmar (C) lämnar sammanträdet kl 16.45. Han ersätts av Mattias Danielsson (C)
under behandlingen av § 86.
Stina Medelius (M) anländer till sammanträdet kl 15.50 och intar sin plats under behandlingen av § 86.
Christina Ramsälv Waldenström (MP) anländer till sammanträdet kl 16.57.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 17.30 och intar sin plats under behandlingen av § 86.
Wiwi Roswall (M) lämnar sammanträdet kl 18.15.
Hanna Werner (MP) lämnar sammanträdet kl 18.45. Därefter tjänstgör Christina Ramsälv
Waldenström (MP) för Tom Andersson (MP) under behandlingen av § 86.
Oliver Öberg (M) lämnar sammanträdet kl 19.08. Han ersätts av Ismail Bublic (M) under
behandlingen av § 86.
Johan Österlund (SD) lämnar sammanträdet kl 19.47. Han ersätts av Thor Örn (SD) inför
behandlingen av § 92.
Tommy Josefsson (V) lämnar sammanträdet kl 19.50.
Sara Degerman-Carlsson (KD) lämnar sammanträdet kl 19.54. Hon ersätts av Ingela Hallgren (KD) inför behandlingen av § 95.

Övriga närvarande

Saier Yousef		
Göran Björklund		
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valledare
sekreterare
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§ 78
Val av justerande ledamöter

2015-05-12

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila
Pekkala (S) och Falco Güldenpfennig (KD) med GunBritt Persson (S) som ersättare.

Motion av Marie Fridén (M), Wivi Roswall (M) och Annette Carlson (M):
Synliggör och öka professionaliseringen av
socialtjänsten! Dnr 2015/KS0423 023

2015-05-27

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 4 juni 2015 kl 15.00.

Motion av Anne-Marie Ekström (FP): Entreprenörskap i för- och grundskolan. Dnr
2015/KS0453 609

2015-05-27

Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Pengar till verksamhet, inte avgifter.
Dnr 2015/KS0454 107

2015-05-27

Motion av Ida Legnemark (V): Kostnader
för cellprov och mammografi ska ingå i
försörjningsstöd. Dnr 2015/KS0455 754

2015-05-27

Motion av Ida Legnemark (V): Evenemangsfält i Borås. Dnr 2015/KS0456 216

2015-05-27

Motion beträffande kommunala flaggdagar
för de nationella minoriteterna av Fredrich
Legnemark (V). Dnr 2015/KS0457 105

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”.

§ 79
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunalrådet Lena Palmén (S) och Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S) svarar på inkomna frågor.

§ 80
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2015-05-12

Motion av Marie Fridén (M), Wivi Roswall (M) och Annette Carlson (M): Genomför en genomlysning av socialtjänsten!
Dnr 2015/KS0420 700

2015-05-12

Motion av Marie Fridén (M), Wivi Roswall (M) och Annette Carlson (M): Inför
socialtjänsten online!
Dnr 2015/KS0421 700

2015-05-12

Motion av Marie Fridén (M), Wivi Roswall (M) och Annette Carlson (M): Stärk
familjehemmen! Dnr 2015/KS0422 751

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2015-04-24

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2015-04-22 att utse Anette Nordström (M) som ny ledamot för avgångne
Kommunfullmäktigeledamot Cecilie
Tenfjord-Toftby (M) samt att utse Lotta
Löfgren Hjelm (M) som ny ersättare från
och med den 22 april 2015 till och med den
14 oktober 2015. Dnr 2015/KS0071 102

§ 81
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har två enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
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§ 82 2015/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 50,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Per-Ivar Andersson (S), Bastuvägen 6, 516 50
Aplared entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i styrelsen för AB Toarpshus och väljs till ledamot
t.o.m 2019 års verksamhet.
Ann-Kristin Albertsson (S), Blåbärsvägen 9, 516
34 Dalsjöfors väljs till ersättare i styrelsen för AB
Toarpshus t.o.m. 2019 års verksamhet.

§ 83 2015/KS0458 739
Svar på enkel fråga av Marie Fridén (M)
till Lena Palmén (S) om tillgänglighetsanpassning av idrottshallarna i Borås
Stads skolor
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

förste vice ordförande Annette Carlson (M) får tillfälle att
yttra sig varefter ordet är fritt. Beslut fattas först efter det
att hela årsredovisningen har debatterats. Först behandlas
ansvarsfrihet och därefter behandlas fråga om godkännande av årsredovisning med de övriga yrkanden som kan
framkomma under debatten.
Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare
i Kommunfullmäktige, vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande nämnder, styrelsen och företag eller
var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i förestående beslut
om ansvarsfrihet, var och en i vad honom/henne angick.

§ 85 2015/KS0373 007
Revisionsberättelser och redogörelse för
2014 års granskning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, separat
bilaga)
Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med
revisionsberättelser för år 2014. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året.
Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige beslutar:

§ 84 2015/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Ulrik Nilsson (M)
till Lars-Åke Johansson (S) om ungdomsanställningar

Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnderna och styrelsen
för 2014 års förvaltning.
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.

Arbetslivsnämndens ordförande Lars-Åke Johansson (S)
avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 86

2015/KS0070 042
	2015/KS0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238,
0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245 107

Årsredovisning och
revisionsberättelser
Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter inledande anföranden av revisorskollegiets
ordförande Ingwer Kliche (S), förste revisorsgruppens
ordförande Nils-Gunnar Blanc (FP) och andra revisorsgruppens ordförande Boris Prejde (M) om revisorsgruppernas granskning av verksamheten år 2014 debatteras
årsredovisningen. Debatten inleds med att Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och Kommunstyrelsens
B 100

Årsredovisning 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015,
separata bilagor)
Årets resultat blev +157 mnkr, vilket är 105 mnkr bättre
än Kommunfullmäktiges antagna budget på +52 mnkr.
De främsta orsakerna till det höga resultatet är återföring
på 50 mnkr av tidigare gjord avsättning till medfinansiering av riksväg 27 och en hög nivå på realisationsvinster från markförsäljning, 57 mnkr. Inom resultatet har
avsättning gjorts till statlig medfinansiering av Gång- och
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cykelvägar bl a i Sandared med 11 mnkr och donation i
samband med uppförandet av skulpturen ”House of knowledge” vid Textile Fashion Center har förstärkt resultatet
med 15 mnkr.
Nämndernas kostnadsutveckling har legat på 3,2 (4,6) %
vilket är en bidragande orsak till underskottet på -55 (-35)
mnkr jämfört med kommunbidraget. Främsta orsakerna
till nämndernas underskott kan relateras till godkända
ianspråktaganden av tidigare års överskott och kostnadsöverskridanden inom äldreomsorgen. Skatte- och
bidragsintäkterna har gett ett överskott på 8 mnkr medan
realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar netto till resultatet med 57 mnkr.
Nettokostnaderna blev 43 mnkr lägre än budgeterat vilket
är sämre än förra året då återbetalning från AFA-försäkring lyfte upp resultatet med 90 mnkr. Bidragande orsaker
till att nettokostnaderna blev lägre än budgeterat är återföring av tidigare gjord avsättning till statlig infrastruktur
och att nämnderna haft en hög nivå på s k driftinventarier
som i externredovisningen omförs till investeringar.
Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit hög under
året med ett negativt budgetutfall på -55 mnkr vilket är
det näst sämsta nämndresultatet sedan den nya organisationen infördes 2011. Främsta orsaken står att finna inom
äldreomsorgsverksamheten. Bedömningen är att det utöver detta inte finns några större ekonomiska ryggsäckar att
bära in i verksamhetsåret 2015 förutom strukturproblemen
inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-13, § 168
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ur resultatet på 156 762 634 kr avsätts till Resultatutjämningsreserven RUR 48 608 478 kronor. Totalt avsatt till
RUR uppgår då till 250 000 000 kronor.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 92 356 000 kronor överförs från tidigare år till 2015
enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
Kulturnämnden beviljas ett ökat Kommunbidrag med
300 000 kronor gällande kapitalkostnader i samband med
Textilmuseets flytt till Textile Fashion Center. Kommunstyrelsen konstaterar att projektet totalt har hållits inom
de ekonomiska ramar som givits. Då investeringsandelen
blivit högre innebär det en högre årlig kapitalkostnad.
För verksamhetsåret 2014 godkänns driftbidrag till Inkubatorn i Borås AB på 600 000 kronor.

I övrigt godkänns Årsredovisning 2014 för Borås Stad.
Årsredovisningarna 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
Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder
AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn AB läggs till
handlingarna.

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M),
Lars-Gunnar Comén (M) Falco Güldenpfennig (KD),
Kerstin Hermansson (C), Anne-Marie Ekström (FP) och
Yvonne Persson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ur resultatet på 156 762 634 kronor avsätts till Resultatutjämningsreserven RUR 48 608 478 kronor.
Totalt avsatt till RUR uppgår då till 250 000 000
kronor.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 92 356 000 kronor överförs från tidigare
år till 2015 enligt Kommunstyrelsens förslag under
avsnittet DRIFTREDOVISNING
Kulturnämnden beviljas ett ökat Kommunbidrag
med 300 000 kronor gällande kapitalkostnader i
samband med Textilmuseets flytt till Textile Fashion
Center. Kommunstyrelsen konstaterar att projektet
totalt har hållits inom de ekonomiska ramar som
givits. Då investeringsandelen blivit högre innebär
det en högre årlig kapitalkostnad.
För verksamhetsåret 2014 godkänns driftbidrag till
Inkubatorn i Borås AB på 600 000 kronor.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2014 för Borås
Stad.
Årsredovisningarna 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 Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås
Lokaltrafik AB samt Inkubatorn i Borås AB läggs
till handlingarna.
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§ 87 2014/KS0843 020
Personalekonomisk redovisning för 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 51,
sid B 513, separat bilaga)
Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning är den sextonde i ordningen.
Med den personalekonomiska redovisningen vill Kommunstyrelsen lyfta fram personalfrågorna i kommunen
och visa vad som ligger bakom det som i den ekonomiska
årsredovisningen benämns personalkostnader. Verksamhetsmålen inom personalområdet som varit aktuella under
2014 har följts upp och redovisas. Fler områden som ges
utrymme är jämställdhet, mångfald och hälsa.
Den personalekonomiska redovisningen ska vara till hjälp
vid strategiska beslut inom personalområdet exempelvis
vid frågor som rör personalförsörjning, hälsa, kompe- tensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald m.m. Kommunstyrelsen anser att personalredovisningen ska utgöra
en god grund för analys och uppföljning och därmed ligga
till grund för framtida strategiska bedömningar inom
personalområdet.
Kommunstyrelsens beslut 2015-04-14, § 154
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Personalredovisningen ska utgöra grund för analys, uppföljning och åtgärder.
Uppmana nämnder att ägna särskild uppmärksamhet åt
de utmaningar som redovisas.
Kommunstyrelsen ansvarar för återrapportering av hur
nämnder uppmärksammat de utmaningar som redovisas.
Återrapportering sker hösten 2016.

§ 88 2015/KS0356 706
Taxa för förskola, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg fr.o.m. den 1 juli
2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 52, sid
B 514)
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa gäller fr o m den 1 juli
2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens
avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
har ändrats och inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst)
har höjts från 42 000 kronor (gällde fr o m den 1 januari
2004) till 42 890 kronor per månad. Avgiftstaket för
första barnet på förskola är 1 287 kronor per månad och
för första barnet på fritidshem 858 kronor per månad.
Ökningarna ligger på 2,14 %.
Avgiftsbeloppen i Taxa för förskola, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg har justerats utifrån förordningen och
de nya avgifterna gäller fr o m den 1 juli 2015.

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-27, § 195
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa reviderad Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg att gälla fr o m den 1 juli 2015.

Kommunfullmäktige

Mattias Danielsson (C) yrkar att Kommunfullmäktige
beslutar: Skrivningen i det andra avsnittet som handlar
om avgiftspliktiga föräldrar ändras så att första och andra
stycket blir ett stycke med lydelsen:

Personalredovisningen ska utgöra grund för analys,
uppföljning och åtgärder.

”Avgiften grundas på inkomsten i det hushåll där barnet
är folkbokfört. Taxan gäller för såväl ensamstående som
makar. Med makar jämställs personer som utan att vara
gifta med varandra lever tillsammans i ett förhållande och
• har gemensamt barn
• ej har gemensamt barn men är folkbokförda på samma
adress”.

Uppmana nämnder att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som redovisas.

Lena Palmén (S) yrkar bifall till Mattias Danielssons
yrkande.

Kommunstyrelsen ansvarar för återrapportering av
hur nämnder uppmärksammat de utmaningar som
redovisas.

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Mattias Danielssons
yrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Återrapportering sker hösten 2016.
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Fastställa reviderad Taxa för förskola, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg att gälla fr o m den 1
juli 2015 med ändring enligt Mattias Danielssons
yrkande.

§ 89 2011/KS0774 008
Logotyp för Orangeriet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 53,
sid B 517)
Miljöförvaltningen har i samarbete med kommunikationsavdelningen på Stadskansliet tagit fram förslag på en
verksamhetsunik logotyp för Orangeriet i Stadsparken.
Vidare finns förslag på att komplettera den grafiska profilen med ytterligare några färger endast för Orangeriets
användning.
Kommunfullmäktige har fastställt grafiska regler för Borås
Stad. Reglerna styr den grafiska formen – bland annat hur
stadens logotyp samt teckensnitt och färger ska användas
i all kommunikation. Användning av en verksamhetsunik
logotyp ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Miljöförvaltningen och Stadskansliet har gemensamt
gjort bedömningen att det ur flera perspektiv finns skäl
för att Orangeriet bör profileras med en verksamhetsunik
logotyp.
Orangeriet är tänkt att bli en mötesplats för alla boråsare
och en arena för många aktörer i Boråssamhället. Vidare
kommer det att bli en publik verksamhet där det är viktigt
att arbeta med igenkänning för att attrahera besökare. Det
handlar också om en ny och unik verksamhetsidé där det
ur marknadsföringssynpunkt finns skäl att ha en unik
logotyp. Det är även viktigt att låta byggnadens unika
formspråk fullföljas i det grafiska uttrycket – att det finns
en koppling däremellan.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Bifalla Miljö- och konsumentnämndens hemställan om undantag från Borås Stads grafiska regler
avseende användning av en verksamhetsunik logotyp
för Orangeriet samt komplettering av den grafiska
profilen med ytterligare färger för Orangeriets användning i enlighet med beskrivning.

§ 90 2015/KS0346 049
Kommunalt anläggningslån till Borås
Minigolfklubb
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 54,
sid B 531)
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Borås Minigolfklubb beviljas ett anläggningslån på max 528 500
kronor för anläggande av en ny minigolfbana.
Bakgrunden är att Borås Minigolfklubb måste flytta sin
minigolfbana på grund av att Djurparken skall bygga
en ny entré. Den nya minigolfanläggningen kommer
delvis att ligga på nuvarande gräsmatta som i dag tillhör
Alidebergsbadet. Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Simklubben Elfsborg har föreningen hittat ersättningsytor
i anslutning till Alidebergsbadet. Ett arrendeavtal har
upprättats mellan markägaren Borås Stad och Minigolfklubben som sträcker sig till 2025-04-30.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Malin Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Mohamed Farah (S).

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-27, § 185

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-11, § 220

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

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

Bifalla Miljö- och konsumentnämndens hemställan
om undantag från Borås Stads grafiska regler avseende
användning av en verksamhetsunik logotyp för Orangeriet
samt komplettering av den grafiska profilen med ytterligare färger för Orangeriets användning i enlighet med
beskrivning.

Borås Miningolfklubb beviljas ett anläggningslån på max.
528 500 kronor för anläggande av en ny minigolfbana.
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Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Malin Carlsson (S) och LarsÅke Johansson (S) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Bengt Bohlin (S)

under 2015 som hittills ligger ca 55 miljoner kronor lägre
än det budgeterade resultatet på 110 miljoner kronor. När
det gäller skolverksamheten i Borås Stad håller ett arbete
på att djupanalysera kostnadsutvecklingen. Detta görs av
kommungemensam skola på SDN.

För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Therése Björklund (S).

Kommunstyrelsens beslut 2015-05-11, § 221

Kommunfullmäktige beslutar:

Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag för år
2015
Stadsdelsnämnden Norr
3 006 000 kronor
Stadsdelsnämnden Norr
kommungemensam verksamhet
928 000 kronor
Stadsdelsnämnden Väster
4 687 000 kronor
Stadsdelsnämnden Öster
4 379 000 kronor
Lokalförsörjningsnämnden
500 000 kronor

Borås Minigolfklubb beviljas ett anläggningslån
på max. 528 500 kronor för anläggande av en ny
minigolfbana.

§ 91 2015/KS0389 042
Tilläggsanslag i Budget 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 55,
sid B 537)
Borås Stad kan för 2014 uppvisa ett positivt ekonomiskt
resultat på 157 miljoner kronor. De främsta orsakerna till
det höga resultatet är återföring på 50 miljoner kronor av
tidigare gjord avsättning till medfinansiering av riksväg
27 och en hög nivå på realisationsvinster från markförsäljning, 57 miljoner kronor. Tack vare detta kunde Borås sätta av ytterligare 49 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven RUR vilket innebär en total behållning på 250
miljoner kronor. Detta får ses som en buffert att använda
utifall skatteunderlaget viker framöver och ambitionen är
att behålla verksamheten på en önskvärd nivå. Inom resultatet 2014 uppvisade nämnderna ett negativt resultat på 55 miljoner kronor för 2014 vilket i de tidiga prognoserna
ser ut att kvarstå även under 2015. Den största orsaken står
att finna inom äldreomsorgen och en åtgärdsplan behöver
komma till stånd för att ligga i budgetbalans inför 2016.
Borås Stad kommer liksom övriga kommuner få del av
premieåterbetalning från AFA försäkring under 2015.
Denna gång avser återbetalningen 2004 års premier och
för Borås del förväntas att ca 40 miljoner kronor kommer
att utbetalas.
Kommunstyrelsen föreslår nu Kommunfullmäktige att
genomföra en riktad satsning på 13,5 miljoner kronor
som stärker våra verksamheter, i första hand skolan som
har ett ansträngt läge. Satsningarna är engångsmässiga
och icke-nivåhöjande vilket ger ett fortsatt nödvändigt
handlingsutrymme inför Budget 2016. Kvarstående AFAmedel ca 26,5 miljoner kronor föreslås förstärka resultatet
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Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige

Björn Qvarnström (SD) yrkar bifall till ett tilläggsyrkande, se bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
och avslag på Björn Qvarnströms tilläggsyrkande.
Tony Strandgård (SD) yrkar att ärendet återremitteras,
bifall till Kommunstyrelsens förslag och bifall till Björn
Qvarnströms tilläggsyrkande.
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.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Ärendet skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag
för år 2015
Stadsdelsnämnden Norr
3 006 000 kronor
Stadsdelsnämnden Norr
kommungemensam verksamhet
928 000 kronor
Stadsdelsnämnden Väster
4 687 000 kronor
Stadsdelsnämnden Öster
4 379 000 kronor
Lokalförsörjningsnämnden
500 000 kronor

Kommunfullmäktiges protokoll | 28 Maj 2015

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag
respektive bifall till Björn Qvarnströms tilläggsyrkande
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.

det nämnden som prioriterar bland tänkbara objekt och
placeringar i den ovanstående beskrivna beslutsprocessen.
Om Tullen blir en av de kommande placeringarna för en
näridrottsplats återstår att se.

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill avslå Björn Qvarnströms tilläggsyrkande
röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Björn Qvarnströms (SD)
tilläggsyrkande”.

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-27, § 192

Omröstning, se voteringslista nr 1.

Motionen förklaras besvarad.

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

Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Björn Qvarnströms (SD) tilläggsyrkande avslås.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif
Häggblom (SD), Sten Lundgren (SD), Philip Pettersson (SD), Christer Spets (SD), Björn Qvarnström (SD),
Tony Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Johan
Österlund (SD).

§ 92 2010/KS0597 821
Svar på motion av Ulf Olsson (S), Ninni
Dyberg (S) samt Anders Österberg (S);
Spontanidrottsplats på Tullen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.

§ 93 2014/KS0382 049
Svar på motion av Mattias Karlsson (M),
Pirita Isegran (M) och Annette Carlson
(M); Ordning och reda – pengar på utsatta tider

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 56,
sid B 539)

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 57,
sid B 541)

Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) och Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den
19 augusti 2010 inlämnat rubricerad motion. I motionen
föreslås att Tullen får en spontanidrottsplats. Motionärerna vill ge unga och vuxna en plats där de kan träffas
och utöva fria aktiviteter på Tullen. Det är positivt med
en aktiv och upplevelserik fritid som påverkar människors
hälsa och skapar förutsättningar för en hög livskvalitet.

Mattias Karlsson (M), Pirita Isegran (M) och Annette
Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014 inlämnat rubricerad motion.

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som generellt är positivt inställda till anläggande
av näridrottsplatser.
Fritids- och folkhälsonämnden har beviljats sammanlagt
11 000 000 i investeringsmedel för näridrottsplatser. I
närområdet till Tullen har Fritids-och folkhälsonämnden
anlagt en mindre konstgräsplan vid skolan på Byttorp.
Först och främst måste dessa projekt genomföras och sedan får Fritids- och folkhälsonämnden ta ställning till hur
framtida utbyggnader ska genomföras på lämpligast sätt. I
ett sådant skede skulle området Tullen kunna bli aktuellt.
Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens bedömning. Inom beviljade investeringsanslag är

I motionen föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att se
över Borås Stads betalningsrutiner samt att ge ansvarig
verksamhet ett mål om nollvision avseende anmälningar
till kronofogden samt försenade fakturor.
Motionärerna menar att kommunen inte är en pålitlig
betalare, vilket kan skapa ekonomisk osäkerhet för de
fordrande företagen. Vidare anser motionärerna att Borås
Stad inte har något system för att fånga upp förfallna
fakturor. Sena leverantörsbetalningar och förekomst hos
kronofogden är en stor förlust för stadens anseende. Till
grund för påståendena pekar motionärerna på att under
2013 har över 64 000 leverantörsfakturor betalats för sent,
och 12 gånger har Borås Stad hamnat hos kronofogden.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att Borås Stad ska
vara en god och pålitlig betalare. Det är viktigt att agera
seriöst och vårda Borås Stads anseende. Kommunen måste
uppfylla samma krav på betalningsmoral som den själv
ställer på sina leverantörer.
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Kommunstyrelsen bedömer att leverantörsfakturarutinen
i stort fungerar väl. Det finns en fungerande organisation
som är väl medveten om betalningsproblematiken. Det
finns också kontroller både manuellt och automatiskt i
ekonomisystemet. Att 5-6 % av fakturorna blir betalda för
sent, och att i betalningsindex ligga på 1 dag för sent, är
acceptabelt i en organisation med över 200 000 fakturor
per år. Däremot ska Borås Stad självklart sträva efter att
bli bättre och arbeta aktivt för att minimera antalet för
sent betalda fakturor.
Det är olyckligt att Borås Stad hamnar hos kronofogden.
Det skadar kommunens anseende. En tvistighet kring en
faktura ska lösas innan det går så långt som till kronofogden. Att få en ansökan om betalningsföreläggande kan
vara svårt att helt undvika. Men det är inte acceptabelt att
Borås Stad får utslag eller restförda skulder hos kronofogden.
Kommunstyrelsen anser att redovisningsenheterna såväl
centralt som på förvaltningsnivå ska arbeta för en förbättring generellt, och för en nolltolerans avseende skulder hos
kronofogden speciellt. Kommunstyrelsen vill även framhålla ansvaret hos respektive attestansvarig. Ytterst ligger
det hos denne att tillse att en faktura kan betalas i tid.

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-13, § 171
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av
kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionens första beslutsmening anses besvarad
och att den andra beslutsmeningen bifalles.

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt Pirita Isegrans (M) yrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.

Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 36:
Motionens andra beslutsmening anses besvarad.

§ 94 2014/KS0534 618
Svar på motion av Per Carlsson (S) och
Sofia Bohlin (S); APL-platser
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 58,
sid B 545)
Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 augusti 2014 inlämnat
rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad och
dess kommunala bolag skall erbjuda elever från yrkesförberedande gymnasieprogram APL-platser, att dialog skall
föras mellan stadens förvaltningar, bolag och skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna inför varje läsår,
för att på så vis säkerställa att gymnasieskolornas behov att
APL-platser tillgodoses.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och
bolag samt till ungdomsrådet.
En klar majoritet tillstyrker motionen. Stadsdelsnämnd
Väster med tillägget att det även ska omfatta de fristående
gymnasierna.

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-27, § 191
Kommunfullmäktige

Pirita Isegran (M) yrkar att första beslutssatsen anses
besvarad med det som Kommunstyrelsen anför samt att
andra beslutssatsen bifalls.

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionens första beslutsmening anses besvarad.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till
Kommunstyrelsens förslag och dels till Pirita Isegrans (M)
yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Att bifalla motionen samt att Utbildningsnämnden skall i
sin ordinarie verksamhet löpande initiera en dialog mellan
stadens förvaltningar och bolag och de kommunala gymnasieskolorna för att säkerställa att gymnasieskolans behov
av APL-platser tillgodoses.

Kommunfullmäktiges protokoll | 28 Maj 2015

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stad och dess kommunala bolag skall erbjuda
elever från yrkesförberedande gymnasieprogram
APL platser.
Dialog skall föras mellan stadens förvaltningar,
bolag och skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna inför varje läsår, för att på så vis säkerställa att gymnasieskolornas behov att APL- platser
tillgodoses.
Utbildningsnämnden skall i sin ordinarie verksamhet löpande initiera en dialog mellan stadens
förvaltningar och bolag och de kommunala gymnasieskolorna för att säkerställa att gymnasieskolans
behov av APL-platser tillgodoses.

Evenemang, inte minst kulturevenemang, i olika former
och med olika huvudmän, ofta i samverkan mellan företag
och det offentliga, hjälper till att stärka bilden av Borås
som en attraktiv plats att bo och verka i och bidrar till att
stärka varumärket.
Ett uppdrag till Kulturnämnden att arbeta med kulturturism ligger också i linje med Vision 2025 samt för delar
av Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015. Det
finns därmed skäl för att i reglementet för Borås Stads
kulturnämnd tillföra att nämnden ska arbeta med kulturturism

Kommunstyrelsens beslut 2015-04-13, § 153
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.

Kommunfullmäktige

§ 95 2014/KS0700 003
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Borås Stads kulturnämnd ska
arbeta med kulturturism
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 59,
sid B 560)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktige
sammanträde den 20 november 2014 lämnat motion om
kulturturism i Borås.

Anne-Marie Ekström (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
I reglementet för Borås Stads kulturnämnd tillföra
att nämnden ska arbeta med kulturturism.
Vid protokollet
Göran Björklund

I motionen föreslås att i reglementet för Borås Stads kulturnämnd tillföra att nämnden ska arbeta med kulturturism.

Justeras
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S) Falco Güldenpfennig (KD)

Kulturnämnden är redan idag till en del aktiv inom
kulturturism och är en viktig samarbetspartner för andra
aktörer t.ex. BoråsBorås.

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.20.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 5 juni 2015.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 79 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 79 Allmänhetens frågestund

”Valfrihet för brukare även hygien

”Hej,

De flesta kvinnliga brukare blir kränkta p.g.a manliga
vårdare som utför hygienisk hjälp. Om det finns möjlighet att erbjuda kvinnor som vårdare till kvinnliga brukare
i Borås Stad, väljer 90 % av kvinnliga brukare kvinnliga
vårdare. De kvinnliga brukarna och anhöriga vågar inte ta
initiativ för att välja vårdarens kön p.g.a. rädslan att de blir
anklagade för diskriminering. Av dem som arbetar inom
vården är nästan 90 % kvinnor. Därför finns det inget
hinder för Kommunfullmäktige att besluta om valfrihet
för kvinnliga och även manliga brukare att välja vårdarens kön för hygienisk hjälp. Det ska nedskrivas på deras
biståndsbeslut.

Jag heter Thomas Ljung och är förälder till en elev i klass
8 på Engelbrektskolan.
Jag har tre frågor till Allmänhetens frågestund vid fullmäktigesammanträdet torsdag 28/5 2015:

Med vänlig hälsning
Sivapragasam Rasanayagam den 19 maj 2015
Skogshyddegatan 27, 506 31 Borås”

1.

2.

3.

4.

Hur försvarar ni att ni ger en budget till skolverksamheten, som tvingar rektorer i bl.a. Stadsdel norr
att bryta mot skollagen, genom att de måste göra
kraftiga nedskärningar avseende t.ex. personal för
elever med särskilda behov?
Hur är det möjligt att fatta ett beslut om att varje elev
från årskurs 5 och uppåt ska ha en egen dator, utan
att tilldela några extra resurser för det, och utan att
förstå att dessa extrakostnader kommer att drabba
andra delar av undervisningen?
Jag har hört uppgifter om att skolorna i Borås betalar
en betydligt högre lokalhyra per kvadratmeter än
skolor i andra, jämförbara städer. Stämmer det, och
hur motiveras i så fall detta?
Jag är tyvärr bortrest och förhindrad att närvara
personligen vid mötet, men skulle uppskatta återkoppling!

Vänliga hälsningar
Thomas Ljung”
0703-89 55 22”
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Bilaga till § 79 Allmänhetens frågestund

”Till berörd politiker inom Borås Stads
Kommunfullmäktige!
”Lust att lära - möjlighet att lyckas” är den vision som
ska genomsyra arbetet i Borås Stads skolor. En vision
som inkluderar alla! Att ha lust att lära och möjlighet att
lyckas är möjligt för alla elever i skolan - utifrån varje elevs
möjlighet!
Att vara ett barn med särskilda behov kan innebära
• att du behöver en extra vuxen person som kan ge dig
mer tid för att förstå och genomföra uppgiften
• att du behöver en vuxen person som kan stötta dig i
sociala situationer i klassrummet, matsalen, skolgården,
ja alla situationer där du umgås med andra elever, så att
du inte behöver bli så utåtagerande och riskera att slå en
skolkamrat för att du inte vet hur du ska agera
• att du behöver en vuxen person som kan gå med dig ut
ur klassrummet för att du ska kunna hitta dig själv när
alla känslor bubblar runt och du inte vet vart du ska ta
vägen
• att du behöver en vuxen som är dina armar och ben när
du inte har de fysiska förutsättningarna att klara allt
själv
Att vara klasskamrat till ett barn med särskilt behov innebär att du behöver hålla tillbaka din lust att lära dig mer
och kanske få mer utmaningar av din lärare som istället
måste hantera konflikter eller lägga mycket mer tid på de
barn som inte har samma möjligheter att lära utan extra
stöd.
I dagsläget fungerar skoldagen ganska bra med extra stöd.
De barn som har behov av stöd vet vilka vuxna de kan lita
på, som finns där för dem. Alla får så rättvisa möjligheter
som möjligt utifrån sina förutsättningar att lyckas!
Vad händer när dessa resurser tas bort? Vem ska följa med
ett barn ut som bara exploderar av allt som sker? Är det
läraren som ska följa med eleven ut och lämna de övriga
eleverna i klassrummet till sitt öde? Eller ska läraren välja
att prioritera de övriga eleverna och låta eleven med det
akuta behovet på egen hand försöka hitta tillbaka till en
balans?
Hur ska elever som idag har ett stöd, och behöver det för
att kunna lyckas, kunna fokusera på sitt lärande när deras
energi istället går till att fundera på vad som kommer att
hända när de inte orkar/klarar av att ”sköta sig”?
Är det meningen att elever redan nu ska drömma mardrömmar och inte kunna sova då de är så oroliga över att
deras stöd och möjlighet att lyckas i skolan inte längre
kommer att få vara kvar?

Är det meningen att jag som förälder ska fundera på om
mitt barn har slagit ett annat barn, lämnat skolan i affekt,
inte fått möjlighet att lära sig på sitt sätt? Är det meningen
att föräldrar ska behöva fundera på om ens barn kommer
att bli slagen på rasten för att det inte finns rastvakter som
ser och har möjlighet att hjälpa de barn som behöver stöd i
sociala situationer?
Under läsåret 2014/15 har dessa barn funnit stöd i pålitlig
och kompetent resurspersonal och så småningom har deras
oro för att katastrofer ska inträffa, sakta minskats och gett
barnen dels trygghet att komma till skolan och dels ro
både i undervisning och på raster. Sedan konsekvenserna
av era budgetanpassningar blivit kända, har nämnda barns
lycka över att få vara en fungerande del i skolverksamheten, grusats.
Vi klagar i detta läge inte på skolmaten eller på avsaknaden av material. Vi är förtvivlade över att barn på vår skola
riskerar hälsan. Vi undrar vem av er som gör det samma
på er arbetsplats. Vi vill ha svar på hur det kommer sig att
skolan alltid får det som blir över. När kommer en budget
där skolan får sitt FÖRST!
Genom att minska ner kraftigt på lokalvård, hur kan vi
då lära barnen att vara rädda om det gemensamma? Hur
kommer det att påverka de barn som har allergier men
fungerar ok då lokalerna är rena? De barn som inte kan
vara närvarande i skolan pga dåligt städade lokaler, hur
säkerställer ni att de får möjlighet att lära?
Lokalförsörjningen har höjt hyrorna kraftigt på skolorna.
Trots det så saknas det fysiska möjligheter för elever med
fysiska funktionsnedsättningar att på egen hand ta sig in
och ut ur skolan, ta sig till olika lokaler och rum. Att det
finns hiss är en viktig förutsättning för att ge alla elever
möjlighet att vara med på allt som sker i skolan. Att det
däremot saknas dörröppnare på hissen så att elever med
rörelsehinder inte på egen hand kan ta sig in i hissen är
under all kritik, vad händer när även det mänskliga stödet
minskar? När det även vid flera tillfällen varit tekniska
problem med hissen - den har varit avstängd, och än värre
stannat med elev i utan resurs, vem ansvarar då för säkerheten och tillgängligheten? Att ta ut så mycket i hyra utan
att, trots påtryckning, inte lösa de basala tillgänglighetsbehoven är under all kritik för en kommun som profilerar sig
som tillgänglighetsvänlig!
Sammanfattningsvis:

• Vem ansvarar för att lokalerna är tillgängliga för alla?
• Vem ansvarar för att inga elever skadar sig själva eller
andra elever/personal på skolan?
• Vem ansvarar för att alla elever ges lust att lära och
möjlighet att lyckas – utifrån sina behov?
• Vem ansvarar för att den fysiska miljön är hälsosam?
Borgstena Tämta skolahemförening
Annelie Karlsson-Bergnell, Marlene Hedlund, Linda Claesson”
B 109

Kommunfullmäktiges protokoll | 28 Maj 2015

”Frågor till kommunfullmäktige

Under samma tid så har kostnaderna för undervisning
kontinuerligt legat 3-5 % procent under genomsnittet av
samma jämförda kommuner (Graf 3 nedan).

Följande statistik är hämtad från www.kolada.se, kommun- och landstingsdatabasen som sköts av RKA, Rådet
för främjandet av kommunala analyser, som i sin tur drivs
av Staten och Sveriges kommuner och landsting.

Av denna statistik kan jag inte dra annan slutsats än att
Borås mindre på undervisningen jämfört med de tolv
kommunerna men kostnaderna för interna debiteringar
ökar och ligger faktiskt i topp bland dessa kommuner.

Om man jämför Borås kostnader för skolan utslaget per
elev i grundskolan så satsar Borås 4 000 kr mer per elev
än genomsnittet av tolv i storlek jämförbara kommuner.
För 10 år sedan, 2004, låg Borås under medel jämfört med
samma kommuner (Graf 1 nedan).

De ökade satsningarna kommer således inte eleverna
tillgodo utan går tillbaks till kommunen i form av t.ex.
interna hyror.

Bilaga till § 79 Allmänhetens frågestund

Det torde vara detta som våra politiker hänvisar till i pres�sen när de säger att Borås satsar mer än andra på skolan.
Om vi då jämför vad Borås lägger på skollokaler, dvs
kommuninterna debiteringar, så framkommer att Borås
från att 2004 ha legat ca 8 % över genomsnittet för de tolv
kommunerna till att 2013 ligga 25 % över genomsnittet
för samma kommuner. Det motsvarar ca 4 300 kr per elev
i grundskolan (Graf 2 nedan).

Graf 1, visar kostnader för skolan utslaget per elev i
grundskolan

Graf 2, Kostnader för lokaler
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• Är det Kommunfullmäktiges åsikt att detta är en korrekt prioritering?
• Är det Kommunfullmäktiges åsikt att interna kommunala debiteringar skall tränga undan undervisningen,
dvs lärare och resurspersonal?
• Är det kommunfullmäktiges åsikt att det alltid skall
vara på lärare och resurspersonal som nedskärningar
sker istället för att fundera på vilka principer man har
avseende kommuninterna debiteringar?
Henrik Melin

Graf 3, Kostnader för undervisningen
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Bilaga till § 79 Allmänhetens frågestund

”Hej, framför fråga gällande vår
kommunala skola.
Den budget som nu ligger för stadsdel norr och på det sätt
kostnader fördelas innebär mycket stora neddragningar för
skolorna.
Av alla de neddragningar som aviseras är det en som jag
specifikt vill lyfta fram;
• Vem tar ansvar för konsekvenserna som indragna elevassistenter innebär?
Barnet som i dag har elevassisten lämnas ensam samtidigt
man kan förvänta sig att läraren försöker så gott man kan
vilket kommer att innebära att de övriga barnen i klassen
kommer att få minskat stöd vilket i sin tur ger sämre resultat för hela klassen.
Vår skola i dag inkluderar oss flesta och några av oss
behöver särskilt stöd, bland annat så saknar några av oss
förmågan att känna empati och kan även gå över gränsen
rent fysiskt i samspelet med övriga medmänniskor.
Går det fel här kan det få följder som ingen av oss vill ska
hända.
Hjälp!
Stolt och bekymrad förälder
Anders Hedendahl”
PS. kan själv delta vid mötet som jag förstått äger rum kl.
13, vet dock inte hur man för sig och inte ens var man går
in. Tacksam för tips!
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 80 Anmälningsärenden
”2015-05-28

”Motion; Genomför en genomlysning av
socialtjänsten!
Fackförbundet Vision samlar i sin rapport 100 röster om
framtidens socialtjänst (mars 2015) förslag, synpunkter
och ställningstaganden från yrkesverksamma inom socialt
arbete. Vision menar att förutsättningarna för socialt
arbete har förändrats, vilket kräver andra strukturella
förutsättningar.
Visions slutsatser gäller också Borås. Socialtjänsten har ett
komplext uppdrag där problematiken man möter över tid
förändras. Borås Stad har en välfungerande socialtjänst
där ingen riskerar att råka illa ut för att man hamnat
mellan stolarna. Men det finns problematiska tecken i
tiden. Efter att ha nåtts av larmrapporter i media om hur
socialtjänsten i riket inte alltid förmår fånga upp alla svåra
ärenden, i flera fall med en mycket tragisk utgång, är
det viktigt att tidigt fånga upp förbättringsområden och
sprida de goda exempel som finns i Borås stadsdelar till
hela staden.
Samtidigt som antalet socialbidragstagare idag är nere
på samma nivåer som under 80-talet ökar andelen som
har ett långvarigt beroende av socialbidrag. Den psykiska
ohälsan ökar i alla grupper i samhället. Det är svårt att

B 112

rekrytera och behålla socialsekreterare. Det finns tecken
på att rollfördelningen mellan socialtjänsten och skolan
behöver förtydligas och samarbetet utvecklas. Ett ökat antal ensamkommande barn och ungdomar tas emot i Borås
vilket ställer nya krav på socialtjänstens sätt att arbeta.
Kraven på dokumentation och uppföljning har blivit skarpare. Det finns fler exempel på hur samhällets förändring
ställer nya krav på arbetssätt och bemanning.
Men det finns också mycket att glädjas och vara stolt
över. Introduktion, metodhandledning och kompetensutveckling för socialsekreterarna gör Borås Stads socialtjänstanställda attraktiva för andra kommuner. Samverkan
mellan olika förvaltningar och enheter fungerar på flera
håll mycket bra vilket skapar större trygghet för klienten.
Dessa goda exempel behöver fångas upp och spridas i ett
hela-staden-perspektiv.
Moderaterna i Borås menar att det behövs en ordentlig
genomlysning av socialtjänsten i kommunen, med syfte att
belysa förbättringsområden och ta fram goda exempel som
kan spridas till hela staden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda socialtjänsten i
enlighet med motionens intentioner.
Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 80 Anmälningsärenden
2015-05-28

”Motion; Inför socialtjänsten online!
För de flesta barn och unga är internet idag en självklarhet. Bland barn mellan 11 och 16 år befinner sig 6 av 10
på internet enligt Svenskarna och internet (2012). Internet
är ett kommunikationsforum, ett medel att nå nya världar
och en informationskälla. Internet är en integrerad del av
barn och ungas vardag där den virtuella och den icke-virtuella världen inte alltid har en tydlig skiljelinje sinsemellan. Ny informations- och kommunikationsteknologi
innebär att internet idag även är tillgängligt via de flesta
mobiltelefoner. Mer eller mindre alla sociala företeelser
har idag sin motsvarighet på internet. Det gäller allt från
nätverkande och dejtande till shopping och informationssökande men det gäller även negativa sociala företeelser
så som till exempel mobbning, sexuell exploatering och
självskadebeteende.
Kränkningar, övergrepp, trakasserier och mobbning rapporteras idag ofta med koppling till internet. Enligt Datainspektionens rapport ”Ungdomar och integritet” uppger
varannan ungdom (14-18 år) att de utsatts för kränkningar
och mobbning på nätet. Barn och unga som befinner sig
i utsatta livssituationer löper även på internet, precis som
i den fysiska verkligheten, större risk att råka illa ut. När
föräldrastödet brister är det samhällets skyldighet att gå in
med adekvat stöd och hjälp. Socialtjänsten är den myndighet som är ytterst ansvarig för att barn som behöver skydd
och stöd får det.

Flera svenska kommuner har infört socialtjänst online – en
ny kontaktyta med socialtjänsten både för befintliga klienter men också för den som vill ställa frågor om missbruk,
våld, försörjningsstöd m.m. Erfarenheter från de kommuner som har etablerade socialtjänstforum på internet
är bland annat att de fått en ökad kunskap om barns och
ungas utsatthet på nätet, möjligheter att nå barn och unga
som man inte skulle kommit i kontakt med annars, att
anonymiteten gör att ungdomar kan prata om svåra saker
lättare, och att man lättare når ut med information om
riskbeteende.
Moderaterna vill att Borås ansluter sig till de kommuner
som erbjuder en socialtjänst online. Det finns flera tänkbara arbetsformer. Nätvandring där socialtjänsten aktivt
tar kontakter med ungdomar som bedöms finnas i någon
sorts riskzon och där nätkontakten kan leda till kontakter
offline. Chattar som är bemannade av kunnig personal
har med framgång använts av BRIS, Friends och RKUF.
Genom socialrådgivande/samhällsvägledande forum kan
socialsekreterare svara på anonyma frågor som kan läsas
av alla. En annan tänkbar arbetsform för socialtjänsten på
nätet är informationsinsamlande och kartläggande verksamhet i det förebyggande arbetet.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala
omsorgsnämnden i uppdrag att utifrånsocialtjänstlagen
utreda socialtjänstens roll på internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer.
• Ge Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala
omsorgsnämnden i uppdrag att efter genomförd utredning om möjligt införa en socialtjänst online.
Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 80 Anmälningsärenden

Bilaga till § 80 Anmälningsärenden

2015-05-28

2015-05-28

”Motion; Stärk familjehemmen!

”Motion; Synliggör och öka
professionaliseringen av socialtjänsten!

För de allra flesta barn handlar uppväxtvillkor om viktiga
saker i en normal vardag: hur ska föräldrarna kunna förena familjeliv och arbete? Hur bra är förskolan och skolan?
Kamrater, syskon, den fysiska miljön som barn lever i.
Vid enstaka tillfällen drabbas många barn av enstaka
omvälvande händelser såsom sjukdom, separation och
dödsfall. Men för några barn är dramatik själva vardagen.
Det handlar om barn som växer upp i familjer som inte
fungerar alls och vars hela tillvaro är mer eller mindre
oacceptabel för barn. Det kan handla om försummelse där
barn lämnas vind för våg, eller om våld och övergrepp.
När barn utsätts för brott krävs ett gott och rättssäkert
samarbete mellan polis och socialtjänst.
De här barnen är lyckligtvis få i relation till alla barn.
Men de tillhör vårt samhälles allra mest utsatta. Deras
sak kompliceras ytterligare genom att deras situation ofta
är föremål för sekretess och gör att det först är när något
har gått riktigt illa som andra uppmärksammas på vad
som skett. Barn som permanent eller tillfälligt inte kan
leva med sina föräldrar får i praktiken kommunen som
förälder.
När kommunen tar över föräldraansvaret för ett barn
får det ofta komma till en familj, ett familjehem. I april
2015 var 194 unga i Borås placerade utanför hemmet. 114
av dessa befann sig i ett familjehem. Det råder idag stor
brist på familjehem i Borås. Det är svårt att rekrytera nya
familjer. Resultatet blir att Borås Stad får köpa platser till
en kostnad som är mycket högre än om kommunen haft
egna avtal. Behoven av familjehem har dessutom ökat de
senaste åren och ser ut att fortsätta öka. Det är av stor vikt
att Borås Stad erbjuder ett gott stöd till de familjer som
vill ställa upp och bli familjehem. Individuell handledning, jourtelefon dygnet runt och psykologhjälp är några
av de stödfunktioner som familjehemmen behöver ha
tillgång till.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
• Uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur
Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar,
och komma med förslag på åtgärder.
Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)”
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Socialtjänstens arbete är svårt. Socialtjänstens medarbetare
arbetar med de svåraste dilemman som vårt samhälle rymmer. Kärnan i det sociala arbetet är en mycket krävande
myndighetsutövning där tvingande beslut ibland måste
fattas mot den enskildes vilja. De socialsekreterare som
utreder och förbereder svåra beslut möts inte alltid av den
uppskattning som deras arbetsuppgifter motiverar, trots
att de har jobb som många egentligen är mycket tacksamma över att kvalificerade människor vill ta på sig.
En av de stora utmaningarna för socialtjänsten i Borås
är svårigheterna att rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare med rätt erfarenhet. Anledningarna till det
är flera. Högskolan i Borås har ingen socionomutbildning.
Borås ligger lägre lönemässigt än grannkommunerna och
Göteborg. Det finns också få karriärsvägar annat än att bli
chef. Genom att inrätta specialisttjänster skulle socialsekreterartjänsten kunna göras mer attraktiv. Allt mer av
socialsekreterarnas tid går också åt till administration, på
bekostnad av tid för klienterna. Avlastning i den administrativa bördan skulle ge socialsekreterarna mer tid till att
utöva det yrke de valt.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
• Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 80 Anmälningsärenden

Bilaga till § 80 Anmälningsärenden

2015-05-27

2015-05-28

”Motion; Entreprenörskap i
för- och grundskolan!

Motion; Pengar till verksamhet,
inte avgifter

Idag är många gymnasieungdomar engagerade i Ung
Företagsamhet. Vi behöver fler personer som vågar starta
och driva företag. Ung Företagsamhet är en bra lärdom
där man lär sig hur ett företag fungerar. Man lär sig ta
ansvar, företagandets grunder och får använda sin kreativa
förmåga. Många får upp ögonen för företagande och går
vidare och startar egna företag när de slutat skolan.

Som sista land i EU införde Sverige under alliansregeringen 2012 ett avdrag för gåvor till vissa ideella organisationer. Ett stort antal organisationer är idag berättigade till
gåvoavdrag upp till 6 000 kronor om året.

Men varför vänta ända till gymnasiet när man kan börja
redan i förskolan med entreprenörskap och utforskande
arbetssätt. Det finns flera organisationer som har utarbetat
metoder och inspirationsmaterial för hur man kan arbeta.
Framtidsfrön och Snilleblixtarna är två exempel.
Syftet är inte att skapa företagare i förskolan eller skolan
utan att tidigt få unga att använda sin kreativitet och ta
ansvar. Jag tror att det vore värdefullt att Borås skolor satsar på att arbeta mer med entreprenörskap i tidiga åldrar
som sedan kanske fortsätter inom Ung företagsamhet.
Sverige behöver fler företag. Det är företagande och att
det finns initiativrika personer som vågar starta och driva
företag, som är grunden för att vi ska kunna ha en bra
välfärd för alla.
Alla unga som är med i något entreprenörskapsprogram
kommer inte att bli företagare men den erfarenhet av eget
ansvar och initiativförmåga som man lär sig är användbar
oavsett vad man kommer att syssla med i framtiden.
Borås Stad bör ta fram en modell för hur man ska jobba
med entreprenörskap i förskolan och grundskolan i
samverkan med näringslivet. Förslagsvis ges uppdraget
till Utvecklingsenheten i Stadsdel Norr att ta fram denna
modell och starta ett pilotprojekt på någon skola.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
• Uppdra åt Stadsdel Norr att ta fram en modell för
hur man jobbar med entreprenörskap i förskolan och
grundskolan i samverkan med näringslivet och starta ett
pilotprojekt på någon skola.

Vi kristdemokrater har alltid värnat det civila samhället.
Detta frivilliga engagemang skapar trygghet och välfärd
för många som annars skulle hamna i utanförskap. De
personer som lägger ned kraft, tid och pengar för andras
väl ska tas tillvara och uppmuntras. All denna kraft kan
inte nog uppskattas. Men det räcker inte med uppmuntrande ord om att de olika frivilligorganisationerna gör
ett hedervärt arbete. Det handlar också om att ge dem
möjligheter att fortsätta verka.
I Borås finns idag ett antal ideella organisationer som tar
hand om sådant som människor skänker. Det kan handla
om att ta hand om lösöre i dödsbon eller att människor
lämnar kläder, husgeråd, böcker mm direkt till organisationernas butiker eller insamlingar En del föremål säljs och
pengarna används sedan till välgörande ändamål. Annat
skänks vidare till behövande i utlandet eller i Sverige. Men
allting går inte att sälja eller skänka. Saker som är i dåligt
skick slängs ofta.
Kristdemokraterna i Borås verkar för att Borås Stad ska
underlätta för de ideella organisationerna att bedriva
verksamhet. Ett sätt skulle vara att ge vissa organisationer
kostnadsfri tillgång till Borås Energi och Miljös återvinningscentraler. Det skulle innebära att organisationerna
kan använda mer pengar till sina viktiga verksamheter.
Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta:
• att ge Borås Energi och Miljö i uppdrag att göra det
möjligt för de ideella organisationerna att kostnadsfritt
lämna sitt avfall till återvinningscentral enligt motionens intentioner.
För Kristdemokraterna i Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig”

Anne-Marie Ekström (FP)”
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Bilaga till § 80 Anmälningsärenden

Bilaga till § 80 Anmälningsärenden

”Motion; Kostnader för cellprov och
mammografi ska ingå i försörjningsstöd

”Motion Evenemangsfält i Borås

Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det motsatta gäller för personer
som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden
gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig
upptäckt och behandling av cancer kan sättas in. Tyvärr
utgör de avgifter som tas ut för de båda proven att kvinnor
med låga inkomster avstår från dessa undersökningar.
Detta ökar hälsoklyftan ytterligare.
Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje
år. Merparten av dem har inte genomfört cellprov. Det
gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka cellförändringar, innan de utvecklas till cancer. Bröstcancer
är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor med drygt
8000 diagnoser per år i Sverige. Idag överlever de flest som
drabbas av bröstcancer. En viktig orsak till detta är mammografin, som möjliggör tidig upptäckt och behandling.
Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har
mycket små ekonomiska marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det
så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov och mammografi ingår inte. Det finns därför en uppenbar risk att
kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från
ovan nämnda undersökningar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet
• att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstödet i Borås Stad
Ida Legnemark (V)”
Borås 2015-05-25”
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Besöksnäringen blir en allt viktigare del av ekonomin. I
Borås lockar exempelvis djurparken årligen många turister,
men de senaste åren har också stora evenemang lokaliserats till Borås, vilket inneburit många nya besökare i
staden. Större tillställningar som SM-veckan och O-ringen
lyfter Borås som idrotts- och evenemangsstad, men innebär också viktiga ekonomiska intäkter.
Inför O-ringen har ett fält iordningsställts för att möjliggöra byggandet av O-ringenstaden. För att kunna förlägga fler stora evenemang i Borås bör möjligheten till ett
permanent så kallat evenemangsfält, där större idrottstävlingar, musikfestivaler, scoutläger och liknande kan
lokaliseras, utredas. Var ett sådant fält kan lokaliseras samt
om det kan samordnas med annan verksamhet bör också
undersökas.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet
• Att behovet av ett evenemangsfält utreds
• Att möjlig placering av ett evenemangsfält utreds
Ida Legnemark (V)”
Borås 2015-05-25”
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Bilaga till § 80 Anmälningsärenden

”Motion; Kommunala flaggdagar för
de nationella minoritererna
Sverige har som bekant ett antal nationella minoriteter,
vars situation och villkor har varierat ganska stort historiskt sett. Dessa har de senaste åren lyckats få både erkännande och vissa rättigheter, framför allt vad det gäller
språkundervisning och liknande. Genom införandet av
finskt förvaltningsområde har stora steg tagits i riktning
att erkänna och tillmötesgå en i Borås Stad stor grupp som
betytt mycket för staden.
Dessa minoriteter har varit vitala för Sveriges utveckling
till det moderna land vi lever i nu, utan varandra är landet
åtskilligt fattigare.
För att skapa uppmärksamhet kring och förmedla kunskap
kring de nationella minoriteterna föreslår Vänsterpartiet
att;
• Att Borås stad reviderar sina rutiner för flaggdagar till
att inkludera de nationella minoriteternas flaggdagar så
som de är införda i Svenska akademiens almanacka.
Fredrich Legnemark Vänsterpartiet Borås
Borås 20150526”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 81 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 81 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till kommunalråd
Lena Palmén (S)

”Enkel fråga till Arbetslivsnämndens
ordförande Lars-Åke Johansson (S)
Angående ungdomsanställningar

2014 vann Borås första pris i den europeiska tävlingen
Access City Award 2015, vilket betyder att Borås bedöms
vara den stad som är bäst på tillgänglighet i hela Europa.
I motiveringen lyfts arbetet med att göra djurparken,
stadsbiblioteket, stadsteatern och konstmuseet till platser
tillgängliga för alla. Även det nära samarbetet med näringslivet hjälpte Borås mot segern och det faktum att 230
butiker och restauranger och andra publika platser har
blivit tillgänglighetscertifierade.
Att Borås ligger i framkant och på många sätt är en stad
för alla är glädjande. Men i ljuset av utmärkelsen är det
beklämmande att vi fortfarande har många idrottshallar
som inte är anpassade för personer med funktionsnedsättning, bland annat i våra skolor. Otillgängligheten kan
göra att elever med funktionsnedsättning hindras att delta
i undervisningen på den egna skolan. Bland annat har Erikslundsskolan, Särlaskolan, Tummarpskolan och Svaneholmskolan inte tillgänglighetsanpassade idrottshallar.

Borås Stad har genom Arbetslivsnämnden bedrivit en
verksamhet där ungdomar erbjudits möjligheten till
arbetslivsintroduktion/praktik i näringslivet. Ungdomsanställningen omfattade sex timmar per dag under som
längst tre månader och ersättningen för de deltagande
motsvarade den ersättning som utgår vid feriejobb. För de
företag som tog emot ungdomarna utgick ingen ersättning.
För den unge innebar detta både möjligheten att prova på
arbetslivet och möjligheten att få de första erfarenheterna
till sitt CV.
Verksamheten har nu begränsats till praktik i kommunal
verksamhet.
Min fråga till Arbetslivsnämndens ordförande blir då:
• Varför?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Lena Palmén:
• Vilka åtgärder planeras för att tillgänglighetsanpassa
idrottshallarna i Borås Stads skolor?
Marie Fridén
Moderaterna”
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Voteringar

Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 28 maj 2015 klockan 19:42:03.
14 Tilläggsanslag i Budget 2015 (Nr 55) tillägg
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

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

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

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

Björn Bergqvist

(M)

3:e

X

Anette Nordström

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

3:e

X

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

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

X
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Ersättare

Anne-Marie Ekström

Ja

Nej

X

X
Christina Ramsälv Waldenström

Emina Beganovic

Andreas Cerny

X

X

X

X

X

Avst

Frånv

Kvitt
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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

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

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

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

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

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

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

SUMMA:

Ersättare

Ja

Philip Pettersson

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X

Mattias Danielsson

Leif Grahn

Ismail Bublic

X

X

X

X
X
X
Mohamed Farah

Leif Johansson

X

X
64

9
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 28 maj 2015 klockan 19:47:55.
16 Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M);
Ordning och reda - pengar på utsatta tider (Nr 57)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ulf Sjösten

(M)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Anna Svalander

(FP)

3:e

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

X

Tom Andersson

(MP)

3:e

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

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

Björn Bergqvist

(M)

3:e

X

Anette Nordström

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

3:e

X

Leif Häggblom

(SD)

3:e

X

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

KerstinHermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

X

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

X

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

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X
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Ersättare

Ja

Nej

X
X
X
X
Anne-Marie Ekström

Christina Ramsälv Waldenström

Emina Beganovic

X

X

X

Andreas Cerny

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

Crister Spets

(SD)

2:a

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

Sara Andersson

(S)

1:a

Per Carlsson

(S)

3:e

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Oliver Öberg

(M)

1:a

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

Robert Sandberg

(S)

2:a

Mohamed Kossir

(S)

3:e

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

Johan Dahlberg

(S)

3:e

Anna Klaar

(S)

1:a

SUMMA:

Ersättare

Ja

Philip Pettersson

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X

Mattias Danielsson

X

X
X
Leif Grahn

X
X
X

Ismail Bublic

X

Thor Öhrn

X
X

Mohamed Farah

X
X
X

Leif Johansson

X
37

36
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