20 Augusti 2015
protokoll

Tid och plats

18.00–19.26 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 117–133

Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (FP), Morgan
Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Tom Andersson (MP), Ulf
Olsson (S), Lena Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Björn Bergqvist (M), Anette
Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP), LarsÅke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco
Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Hamid Fard (FP), Anna Christensen (M),
Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP),
Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia Andersson (C), Malin Wickberg (M),
Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), GunBritt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C),
Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Per Carlsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), Dennis
Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Andreas Bäckman (SD), Robert Sandberg (S), Mohamed
Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia (S) och Johan Dahlberg (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Patric Silfverklinga (SD)
För Patric Cerny (FP)
För Hicham El-Horr (V)
För Lotta Samuelsson (FP)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Lars-Gunnar Comén (M)
För Tony Strandgård (SD)
För Anethe Tolfsson (S)
För Johan Österlund (SD)
För Anna Klaar (S)

- Philip Pettersson (SD)
- Anne-Marie Ekström (FP)
- Tommy Josefsson (V)
- Andreas Cerny (FP)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Mikael Wickberg (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Marie Sandberg (S)
- Patrik Hållpås (SD)
- Emina Beganovic (S)

Närvarande ersättare

Amanda Wiktorsson (M), Annacarin Martinsson (M), Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Alexander Andersson (C), Bengt
Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Leif Johansson (S), Anders
Jonsson (S), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Leif Grahn (S), Sören Björklund (S), Pari Mahinpour (V), Jasem Hardan (V), Hanna Werner (MP), Lasse Jutemar (MP)
och Christina Waldenström (MP).
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför behandlingen av § 121.
Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare
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Parentation
En parentation hålls över Ulla-Britt Gustavsson (S), ersättare i Kommunfullmäktige. Hon avled den 23 juni 2015.

§ 119
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har fem enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.

§ 117
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila
Pekkala (S) och Ulf Sjösten (M) med Kjell Hjalmarsson
(MP) som ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 15.00.

Till dagens sammanträde har vidare två interpellationer
inkommit som fogas som bilagor till protokollet.

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”.

Kommunfullmäktige beslutar:

§ 118
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2015-06-16 Motion av Anne-Marie Ekström (FP):
Välfärdsbokslut - även för äldre!
Dnr 2015/KS0497 009
2015-08-19

Motion av Ida Legnemark (V), Ulf Olsson
(S) och Hanna Bernholdsson (MP): Social
hänsyn vid upphandling.
Dnr 2015/KS0552 050

2015-08-19

Motion av Tommy Josefsson (V) och Anne
Rapinoja (V) om att minska mängden
plastpåsar i Borås.
Dnr 2015/KS0553 409

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2015-08-13 Dom från Vänersborgs tingsrätt, Markoch miljödomstolen i mål nr P 1695-15.
Överklagat beslut: Länsstyrelsen i Västra
Götalands län beslut den 31 mars 2015 i
ärende nr 403-2889-2015 att anta detaljplan
för Trasten 1 i Borås kommun.
Dnr 2008/KS0200 214
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Interpellationerna får ställas.

§ 120 2015/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 71,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Andreas Ekström (S), Utgårdsgatan 9, 504 47 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ordförande och
ledamot i Valnämnden.
Ulla Krok (S), Döbelnsgatan 8, 506 36 Borås väljs
till ordförande och ledamot i Valnämnden t.o.m.
den 31 december 2018.
Olle Hermansson (C), Vasshalla 11, 507 71 Gånghester väljs till lekmannarevisor i Fristadbostäder AB
och som lekmannarevisorsersättare i AB Sandhultsbostäder t.o.m. 2018 års verksamhet.
Anna Malmberg (FP), Alingsåsvägen 20, 518 30 Sandared entledigas från sitt uppdrag som nämndeman
vid Borås Tingsrätt.
Västra Götalandsregionen har att nominera en ledamot till
styrelsen för BSTF AB.
Helena L Nilsson, Västra Götalandsregionen entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
BSTF AB.
Birgitta Losman, Västra Götalandsregionen väljs
som ledamot i styrelsen för BSTF AB t.o.m. 2018 års
verksamhet.
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§ 121 2015/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Anna Svalander
(FP) till Ida Legnemark (V) om situationen för elever och lärare på Bodaskolan
Stadsdelsnämnden Östers ordförande Ida Legnemark (V)
avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 122 2015/KS0551 450
Svar på enkel fråga av Falco Güldenpfennig (KD) till Tom Andersson (MP) om Hur
reagerar vi på skräpmätningen?
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 123 2015/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Rose-Marie Liljenby Andersson (S) om hastighetssituationen på väg
42 förbi ridklubben i Tämta
Tekniska nämndens ordförande Rose-Marie Liljenby
Andersson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 126 2015/KS0399 135
Årsredovisning 2014 för
Tolkförmedling Väst
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 72,
sid B 677)
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände, den 17
april 2014, årsredovisning 2014 och översände den till
kommunalförbundets medlemmar för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Resultatet för 2014 redovisas till +13 966 000 kronor
jämfört med -235 000 kronor för 2013. Det egna kapitalet
uppgår till 16 602 000 kronor.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna
i densamma. I bifogat PM till revisionsberättelse för år
2014 uppmärksammas att Tolkförmedling Väst ska fakturera enligt självkostnadsprincipen. Resultatet på nästan
14 mnkr kan indikera att priserna som förbundet tar ut av
medlemskommunerna inte är enligt självkostnadsprincipen.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-08, § 278

§ 124 2015/KS0555 534
Svar på enkel fråga av Anne-Marie
Ekström (FP) till Ulf Olsson (S) om dolt
telefonnummer

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del att godkänna årsredovisning 2014 för
Tolkförmedling Väst och bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.
Kommunfullmäktige

Jäv

§ 125 2015/KS0054 700
Svar på enkel fråga av Anne-Marie
Ekström (FP) till Lena Palmén (S) om
hedersförtryck
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Leif Grahn (S).

Kommunfullmäktige beslutar:
För Borås Stads del att godkänna årsredovisning
2014 för Tolkförmedling Väst och bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
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§ 127 2015/KS0246 107
Årsredovisning 2014 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 73,
sid B 690)

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Lena Palmén
(S), Ida Legnemark (V),

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014.

Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Lennart Andreasson (V) och Crister
Spets (SD) i handläggning och beslut i detta ärende.

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, dvs respektive
kommun, att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet beviljas
för räkenskapsåret 2014.

För Ulf Olsson (S) tjänstgör Therése Björklund (S)

Resultatet för 2014 redovisas till -5,2 miljoner kronor
jämfört med +2,7 miljoner kronor för 2013. Det negativa
resultatet beror på att förbundet under året beslutat att
medfinansiera E20. Det egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 5,1 miljoner kronor, balansomslutningen till 62,4
miljoner kronor och soliditeten till 8 % (f å 17 %). Borås
Stads bidrag till förbundet 2014 var 13,5 miljoner kronor
(f å 13,4 miljoner kronor).

För Annette Carlson (M) tjänstgör Amanda Wiktorsson
(M)

Jäv

För Lena Palmén (S) tjänstgör Leif Johansson (S)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Pari Mahinpour (V)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Hanna Werner (MP)

För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Bengt Wahlgren
(FP)
För Lennart Andreasson (V) tjänstgör Jasem Hardan (V)
För Crister Spets (SD) saknas ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar:
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Lena Palmén
(S), Ida Legnemark (V), Tom Andersson (MP), Annette
Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Lennart Andreasson (V) i handläggning och beslut i detta ärende.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen
för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

För Ulf Olsson (S) tjänstgör Mohamed Farah (S)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Anne Rapinoja (V)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Hanna Bernholdsson
(MP)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ulf Sjösten (M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Anna Svalander
(FP)

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-08, § 280
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2014.
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§ 128 2015/KS0447 346
VA-taxa, hushållstaxa och
fjärrvärmepris 2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 74,
sid B 723)
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2016 föreslå
en höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 5,5 %, en
oförändrad renhållnings-/hushållstaxa, samt en höjning
av fjärrvärmepriset med 1,5 %. Bolaget ansöker nu om
Kommunstyrelsens/Kommunfullmäktiges godkännande.
Bolaget önskar även få mandat att framöver få besluta om
fjärrvärmepriset utan godkännande från Kommunstyrelsen.
Ökningen av VA-taxan innebär samma procentuella
höjning som både 2014 och 2015, och görs för att kunna
fondera medel till det nya avloppsreningsverket, få en
jämn taxeutveckling och undvika mycket stora höjningar
när det nya reningsverket står klart.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-06-15, § 310

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-15, § 291

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

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

VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och
med den 1 januari 2016, och renhållnings/hushållstaxan
förblir oförändrad under 2016.

Kommunfullmäktige

Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

-	anta nytt reglemente för Kommunstyrelsen enligt
upprättat förslag,
-	anta nytt gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad enligt upprättat
förslag,
-	anta nya reglementen för följande nämnder enligt
upprättade förslag,
Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
	Reglemente för Borås Stads fritids- och folkhälsonämnd

Kommunfullmäktige beslutar:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från
och med den 1 januari 2016, och renhållnings/hushållstaxan förblir oförändrad under 2016.

Reglemente för Borås Stads krisledningsnämnd
Reglemente för Borås Stads kulturnämnd
Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
	Reglemente för Borås Stads miljö- och konsumentnämnd
Reglemente för Borås Stads samhällsbyggnadsnämnd
Reglemente för Borås Stads servicenämnd

§ 129 2015/KS0273 003
Nytt reglemente för Kommunstyrelsen
och nya reglementen för övriga nämnder samt nytt gemensamt reglemente för
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 75,
sid B 725)
I december 2014 kom SKL med ett nytt förslag till
normalreglemente för styrelsen och övriga nämnder.
Reglementet har getts en helt annan uppbyggnad än det
föregående normalreglementet från 1991.
SKL:s förslag till nytt reglemente bygger på två delar. Den
första delen reglerar specifikt styrelsens uppgifter. Den
andra delen innehåller för styrelsen och nämnder gemensamma bestämmelser.
SKL:s nya förslag till normalreglemente och nämndgemensamma bestämmelser har legat till grund för arbetet
med att ta fram ett förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen och att skapa ett helt nytt Gemensamt
reglemente för styrelsen och övriga nämnder. I samband
med härmed har även en översyn av samtliga nämnders
reglementen gjorts.
Förslag till nya reglementen för nämnderna, med hänsyn
tagen till det nya gemensamma reglementet, lämnas därmed. Nämndförvaltningarna har getts tillfälle att lämna
förslag på nödvändiga uppdateringar av sina reglementen.

Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås
Reglemente för Borås Stads sociala omsorgsnämnd
Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd
Reglemente för Borås Stads utbildningsnämnd
Reglemente för Borås Stads valnämnd
Reglemente för Borås Stads överförmyndarnämnd
	Reglemente för Kommunstyrelsen daterat 2014-0925, samt hittills gällande reglementen för övriga Borås
Stads nämnder upphör därmed att gälla.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
-	anta nytt reglemente för Kommunstyrelsen
enligt upprättat förslag,
-	anta nytt gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
enligt upprättat förslag,
-	anta nya reglementen för följande nämnder
enligt upprättade förslag,
Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
	Reglemente för Borås Stads fritids- och folkhälsonämnd
	Reglemente för Borås Stads krisledningsnämnd
Reglemente för Borås Stads kulturnämnd
	Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
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	Reglemente för Borås Stads miljö- och konsumentnämnd
	Reglemente för Borås Stads samhällsbyggnadsnämnd
Reglemente för Borås Stads servicenämnd

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-15, § 295
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad.

Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås
	Reglemente för Borås Stads sociala omsorgsnämnd
Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd
	Reglemente för Borås Stads utbildningsnämnd
Reglemente för Borås Stads valnämnd

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är därmed besvarad.

	Reglemente för Borås Stads överförmyndarnämnd
	Reglemente för Kommunstyrelsen daterat
2014-09-25, samt hittills gällande reglementen för övriga Borås Stads nämnder upphör
därmed att gälla.

§ 130 2012/KS0367 001
Svar på motion av Anna Svalander (FP)
och Joakim Malmberg (FP); Bilda en
central förskole- och grundskolenämnd
i Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 76,
sid B 831)
Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad inför en central förskole- och grundskolenämnd senast efter valet 2014.
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en
överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala
facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att
stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen gavs
samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utredningsoch implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för
översynen. Till styrgruppen har varje parti i Kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till Kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.
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§ 131 2013/KS0472 001
Svar på motion av Patric Cerny (FP),
Anna Christensen (M) och Hans Gustavsson (KD); Inrätta en central äldreomsorgsnämnd
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 77,
sid B 833)
Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M) och Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 19 juni 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
inrätta en central äldreomsorgsnämnd.
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en
överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala
facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att
stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen gavs
samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utredningsoch implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för
översynen. Till styrgruppen har varje parti i Kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till Kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-15, § 292
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad
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Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete
med att ta fram en ny organisation utan stadsdelsnämnder.

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är därmed besvarad.

§ 132 2014/KS0524 001
Svar på motion av Annette Carlson (M);
Avskaffa stadsdelsnämnderna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 78,
sid B 834)
Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera ett arbete med
att ta fram en ny organisation utan stadsdelsnämnder.
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en
överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala
facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att
stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen gavs
samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utredningsoch implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för
översynen. Till styrgruppen har varje parti i Kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till Kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.

§ 133 2014/KS0661 001
Svar på motion av Kerstin Koivisto
(Vägv); Inrätta EN skolnämnd för grundskolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 79,
sid B 836)
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 september 2014 inlämnat motion
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta
en gemensam skolnämnd för grundskolan för att – undvika spretande ledning, öka samsynen och säkra en likvärdig
skola för alla.
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en
överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala
facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att
stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för
nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för
översynen. Till styrgruppen har varje parti i Kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till Kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelens beslut 2015-06-15, § 294
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.

Kommunstyrelsens beslut 2015-06-15, § 293
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är därmed besvarad.
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Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S) Ulf Sjösten (M)
Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.13.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 27 augusti 2015.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 118 Anmälningsärenden
2015-06-17

”Motion; Välfärdsbokslut
– även för äldre!
Varje år tar Borås Stad fram ett välfärdsbokslut i samband med årsbokslutet. Det är ett välfärdsbokslut som till
största delen handlar om barn och unga. Det är ett viktigt
dokument som också numera åtföljs av en åtgärdsplan.
Det finns också en annan grupp i samhället som blir fler
i takt med att levnadsåldern blir allt högre. De som har
lämnat arbetslivet bakom sig och blivit pensionärer blir
allt fler. Det är ingen homogen grupp. Förutsättningarna
för hur de resterande åren av livet kommer att bli beror
på en rad faktorer. Ekonomin är en faktor, hur frisk man
är en annan men också hur den sociala situationen är i
övrigt påverkar hur framtiden blir. Många har ett rikt och
innehållsrikt liv även på äldre dagar och är engagerade på
många sätt. Många har intressen som man nu kan odla i
en högre grad.
Men risken finns att man börjar må dåligt för att man inte
känner sig behövd längre. Kanske går man från en tillvaro
där livet har snurrat för fullt med arbete och arbetsgemenskap till en tillvaro där inget händer. Man har inte haft
tid att skaffa sig en hobby eller umgänget har bara kretsat
kring arbetskamraterna. Det blir bara tomhet och ensam-

het kvar och kanske också försämrad hälsa. Eftersom
alltfler idag lever som singlar redan när pensionsåldern
inträffar är risken att ensamhetskänslan kommer tidigare
än förr då den kanske kom först när en kär make/maka
gick bort. Det finns också signaler om att en del hamnar i
alkoholberoende.
Som ett exempel kan nämnas att i årsbokslutet för 2014
finns en brukarundersökning om äldre och ensamhet.
Mer än hälften av dem som har hemtjänst känner ensamhet. De som inte nyttjar någon av kommunens äldreomsorgstjänster finns inte ens med i undersökningen. Jag
anser att det är viktigt att också undersöka hur äldre som
lämnat arbetslivet mår. Genom att ha kunskap om hur
denna allt större grupp mår kan man också göra åtgärder
som bidrar till att äldre får en bättre hälsa. Något som är
lönsamt på sikt genom att tidpunkten då personen behöver
mer omfattande stöd från samhället skjuts upp.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag Kommunfullmäktige
besluta följande
att Borås Stad vid nästa årsbokslut också tar fram ett
välfärdsbokslut för personer över 65 år.
att för att ta fram vilka parametrar som ska mätas bör
en arbetsgrupp med en från varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
Anne Marie Ekström (FP)”

B 153

Kommunfullmäktiges protokoll | 20 Augusti 2015

Bilaga till § 118 Anmälningsärenden

”Motion; Social hänsyn vid upphandling
Sedan EU reviderat sitt regelverk för offentlig upphandling
(LOU-direktiv 2014/24/EU) står det klart att upphandling kan användas för att uppnå social hållbarhet. I Göteborg har en pilotverksamhet startats i syfte att nå stadens
mål att öka möjligheten till anställning för grupper som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
I Göteborgs fall fokuseras särskilt på ungdomar, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. I Borås
bedriver Arbetslivsförvaltningen redan idag ett framgångsrikt arbete i syfte att möjliggöra att personer ur målgrupperna långtidsarbetslösa, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning kommer in på arbetsmarknaden.
Om sociala hänsyn togs vid upphandling skulle emellertid
fler sådana arbetstillfällen möjliggöras vilket skulle leda
till att än fler fick tillträde till arbetsmarknaden och de
sociala klyftorna i staden skulle minska.  
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet,
Socialdemokraterna och Miljöpartiet att Kommunfullmäktige beslutar
• att möjligheten till social hänsyn vid upphandling
utreds
Borås 2015-08-18
Ida Legnemark (V)
Ulf Olsson (S)
Hanna Bernholdsson (MP)”

Bilaga till § 118 Anmälningsärenden
2015-08-19

”Motion; Minska mängden plastpåsar i
Borås
Plastpåsar är användbara på många sätt, men de för också
med sig problem över hela jordklotet. Det är viktigt att
uppmärksamma problemen med plast och vilka konsekvenser det för med sig.
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I Borås matbutiker och övriga butiker delas det ut plastpåsar som regel till nästan alla inköp. Det är ganska lätt att
inse att det blir enorma mängder som förbrukas varje dag
– trots att det finns alternativ med tygkassar och andra
väskor. De flesta av dessa plastkassar kasseras efter kort
tid.
Detsamma gäller över hela världen, och mycket av plasten
hamnar inte bland avfall. Varje år dumpas över t ex 6,5
miljoner ton plastavfall i världshaven. Plasten bildar öar
av plastsopor som flyter omkring. I Stilla Havet norr om
Hawaii finns en plastvirvel större än Texas . Men all plast
flyter inte. Omkring 70 % sjunker till botten . Solljus
och vågor gör att det bryts ner i allt mindre partiklar. En
”plastsoppa” finns kvar i vattnet under mycket lång tid
och medför stort lidande för sjöfåglar och andra djur.
Det behövs insatser på global nivå, men mycket går att
göra lokalt och att var och en bör tänka efter vad man själv
kan göra – vi behöver inte ta en ny plastpåse varje gång vi
handlar. Tygkassar kan vara ett bra alternativ.
Flera städer i England har lyckats med att avskaffa plastpåsar i butikerna, visst borde vi försöka i Borås också!
Borås har ett gott rykte i miljökretsar och vi har satt
kretsloppstänkandet som en grundpelare för ett hållbart
samhälle. Utan ett kretslopp och slut på engångsprodukter, kan inte många miljömål uppnås.
Kommunen, näringsliv och kommuninvånarna kan
genom att samarbeta visa att vi klarar ett bra miljöarbete
och värnar om ett kretsloppstänkande som är nödvändigt
för framtiden.
Därför föreslår Vänsterpartiet att
• kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i Borås kommun med syfte att minska/fasa ut
den miljöskadliga och energislukande användningen av
plastpåsar i Borås butiker.
• Borås Stad internt verkar för att alla förvaltningar och
bolag slutar med att använda plastmuggar och plastpåsar
där det finns andra alternativ
• Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till
den butik som minskar sin användning av plastpåsar mest,
procentuellt.
Tommy Josefsson Vänsterpartiet
Anne Rapinoja Vänsterpartiet”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2015-07-07

2015-08-19

”Interpellation till Ulf Olsson angående
användandet av Borås Stads logotyp
m.m.

”Interpellation till Lena Palmén (S) –
hemlagad mat i hemtjänsten

I Borås arrangerades den 22 maj en ”Gala för Gaza” i Borås Stads lokal Brygghuset. På affischerna för evenemanget
fanns Borås Stads logga, tillsammans med loggorna från
bland annat F!, Ung Vänster och Vänsterpartiet.
Efter påtalande försvann senare Borås Stads logga från affischen på evenemangets Facebooksida, men över stan satt
affischer kvar där man kunde uppfatta att Borås Stad var
medarrangör.
Att hyra lokaler för att ordna evenemang i är självklart en
service som kommunen ska bistå sina invånare med. Dock
uppfattas det ofta som ett indirekt stöd att få vistas i kommunala lokaler.
Att en kommun inte kan göra utrikespolitiska ställningstaganden framgår tydlig av reglerna Kommunallagen och
Regeringsformen, det är därför särskilt allvarligt att loggan
används i sammanhang som kan uppfattas som utrikespolitiska ställningstaganden.
Jag förutsätter att Borås Stad inte har givit sitt medgivande
till att loggan används, om så har skett undrar jag naturligtvis vilken nämnd eller styrelse som medgivit detta.
Med anledning av ovan ställer jag två frågor till Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.
• Vilka åtgärder avser Ulf Olsson vidta för att Borås
Stads logotyp inte missbrukas?
• Vilka regler gäller för att få hyra stadens lokaler?
Ulrik Nilsson (M)”

För många äldre med behov av hjälp i vardagen kan
måltiden vara dagens höjdpunkt, om den är rätt utformad
det vill säga. Den ska inte bara vara näringsriktig, den ska
också vara välsmakande och dofta gott.
Men maten är mer än så. Att få mat lagad i det egna hemmet har ett särskilt värde. Dofterna och att kunna delta
i smaksättningen skulle vara ett stort mervärde för våra
äldre. Det blir en händelse på dagen som livar upp om den
utformas på rätt sätt.
I Munkedal i Norra Bohuslän har kommunen börjat laga
all mat hemma hos de äldre, istället för att distribuera
kyld mat för värmning i mikrovågsugn. Det gör de äldre
involverade i planering, inköp och tillagning. Kostchefen
uttrycker att ”Det är de äldres villkor det handlar om och
det är viktigt att se till de individuella önskemålen”.
I Socialstyrelsens nya föreskrifter från den 1 januari 2015
står att omsorgen måste ha rutiner för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring. Socialstyrelsen skriver
också om vikten av att de äldre får anpassa maten efter sin
smak.
I Borås Stads riktlinjer för hemtjänst finns en skrivning
om att den äldre kan få hjälp med att laga mat i hemmet,
om personen själv kan ta del i matlagningen. Det är bra
att det finns olika alternativ så att omsorgen blir så individuellt anpassad som möjligt. Men i hur stor omfattning
erbjuds de äldre denna service med matlagning i hemmet?
I riktlinjerna står följande:
För huvudmålet finns olika möjligheter:
• köp av färdiglagad mat från affär, för den som själv
inte kan göra sina inköp
• ledsagning till restaurang eller matlag, när det också
finns behov av social samvaro
• hjälp att laga mat i hemmet, om personen själv kan ta
del i matlagningen.
Om inte ovanstående kan fylla behovet är leverans till
hemmet av färsk kyld mat ett alternativ.
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I Borås genomfördes 2011 ett projekt ”Laga mat i hemmet”. Borås har alltså genomfört en försöksverksamhet
vars slutsatser kan vara intressanta för Kommunfullmäktige att ta del av.
Med anledning av ovan vill jag fråga Lena Palmén (S)
Hur stor andel har biståndsbedömd matlagning i hemmet?
Vad blev resultatet av försöksverksamheten och vilka
slutsatser drogs?
Är du och de rödgröna beredda att, liksom i Munkedal,
ersätta kyld mat med matlagning i hemmet?
Bedömer du att det skulle finnas en merkostnad med en
sådan reform, och hur stor skulle den då kunna vara?
Annette Carlson (M)”

Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-08-20
Enkel fråga till kommunalråd Tom Andersson (MP)

”Hur reagerar vi på skräpmätningen?
Den senaste skräpmätningen som utfördes i Borås visar att
skräpet i Borås centrum har ökat med 20 procent jämfört
med förra året. Därmed är den positiva trenden med allt
mindre (uppmätt) nedskräpning bruten. Det som utgör
den kraftiga ökningen är uteslutande fimpar och snus. I
stadskärnan är 90 procent av allt skräp antingen en fimp
eller snus.
Kristdemokraterna var med och tog initiativ till ”Borås
rent och snyggt” 2010. Projektet har lovvärda tillvägagångssätt och mycket energi läggs på att skapa medvetenhet och engagemang kring skräpfrågan. Bland annat har
jag själv i sällskap med andra politiker haft glädjen att
tillsammans med skolor och förskolor plocka skräp under
en skräpplockardag. Men ”Borås rent och snyggt” får inte
bli en dagslända. Om vi på allvar vill nå Kommunfullmäktiges mål om en halverad nedskräpning mellan 2012
och 2020 måste ytterligare ansträngningar till.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Tom Andersson:
• Vilka akuta åtgärder planeras på de platser där den
senaste skräpmätningen utfördes?
• Vilka initiativ anser du behöver tas för att minska nedskräpningen av fimpar och snus?
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna”
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Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer och enkla
frågor

Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2015-08-20

2015-08-19

”Enkel fråga till ordförande i SDN Öster
Ida Legnemark

”Enkel fråga till Lena Palmén (S)
om hedersförtryck

Under flera år tid har situationen för elever och lärare på
Bodaskolan varit allvarlig. Fritidsverksamheten har haft
stora bekymmer, rektorerna har haft en orimlig arbetsbörda och lärararbetslagen har kämpat i vått och tort för
att få verksamheten att fungera.

Den senaste tiden har det förekommit uppgifter om att
flickor och kvinnor som bor i Stockholms förorter får
det allt svårare att leva det liv de själva vill. En del av det
omgivande samhället ställer krav på klädsel, uppförande
och livsstil. Homosexuella får uppmaning att flytta någon
annanstans då de inte passar in enligt den förtryckande
hederskulturen.

Redan för två år sedan uppdagades att lokalerna är för
trånga och i våras sa arbetsmiljöverket ifrån. I media har vi
under sommaren fått ta del av hur problemen har hanterats av ansvariga politiker och tjänstemän. Bland annat
skickades information till föräldrar i brev samtidigt som
tjänstemän gick på semester. Du som ordförande ändrade
beslut som fattats, men inga åtgärder vidtogs.
Det ledde till kaos på skolan och så sent som i fredags,
bara dagar innan eleverna återvände från sommarledigheten visste inte lärarna vilka klassrum de skulle undervisa i.
Beskedet de fick var att de själva, dvs pedagogerna, skulle
lösa problemet!
Jag är djupt oroad för elevernas möjligheter att lyckas,
personalens arbetsmiljö och det sätt som föräldrar blivit
informerade om förändringar.
Mina frågor till dig är:
Hur har det kunnat bli så här?
Vem bär ansvar för den uppkomna situationen?
Vad tänker du vidta för åtgärder för att säkerställa
arbetsmiljön på Bodaskolan?
Var sker undervisningen för kommunikationsklasserna
idag torsdag 20 augusti?
Anna Svalander, Folkpartiet”

Detta är självklart oacceptabelt. Alla ska ha möjlighet att
leva det liv de själva vill, så länge som svenska lagar följs.
Förra året kom också en lag om förbud mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Även om flera fall anmälts, har
hittills inget lett till åtal.
Oavsett religion så finns det i vissa andra länder betydande
inslag av hederskultur. Det är självklart svårt att från en
dag till en annan ändra beteende och åsikt när man kommer till ett annat land, men det är ändock nödvändigt.
Vi har, också i vårt land, haft kvinnoförtryck och det har
tagit många års kamp att ge kvinnor de rättigheter som
män har.
Vi får inte ge upp kampen om att det svenska samhället
ska ge alla lika möjligheter och vara en fristad från förtryck, oavsett i vilken form det är. Det är viktigt att vi som
kommun uppmärksammar och förebygger hedersförtryck.
Det handlar om att flickor och kvinnor själva ska kunna
välja religion, hur de vill klä sig vilka de vill umgås med
och vem de vill gifta sig med. Det handlar också om att
homosexuella ska kunna leva sitt liv utan att utsättas.
För ett år sedan lämnade jag in en motion till Kommunfullmäktige om att motverka och förebygga hedersförtryck.
Jag vill därför ställa två frågor till kommunalrådet Lena
Palmén (S)
Finns det några signaler om att det finns hedersförtryck
i Borås?
När kommer min motion att behandlas i Kommunfullmäktige?
Anne-Marie Ekström (FP)”

B 157

Kommunfullmäktiges protokoll | 20 Augusti 2015

Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2015-08-19

2015-08-19

”Enkel fråga till kommunalrådet
Ulf Olsson om dolt telefonnummer

”Enkel fråga till Rose-Marie Liljenby
Andersson (S)

Varför har Borås Stad dolt telefonnummer? Det är en fråga
som ibland ställs i kontakter med kommuninvånarna och
jag tycker att frågan är relevant.

Den 28 augusti 2014 lämnade Allianspartiernas företrädare i Tekniska nämnden in ett initiativärende om hastighetssituationen på väg 42 förbi ridklubben i Tämta. Det
är, efter kontakter med berörda, vår mening att många
bilister passerar ridklubben i alltför hög hastighet.

Borås Stad vill ha en bra kontakt med kommuninvånarna.
Mycket har gjorts för att upprätthålla god kontakt och
dialog. Det finns brukardialoger, medborgardialoger,
möjlighet att lämna förslag på förbättringar, E-petitioner
och så vidare. Vi har öppna nämndssammanträden. Även
Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten,
vilket inte är genomfört i alla kommuner.
Men den som får ett telefonsamtal från kommunen kan
inte se att det är någon från kommunen som ringer.
Många svarar inte när det är ett dolt nummer bland annat
på grund av risken att råka ut för oseriösa försäljare.
Mina frågor till kommunalrådet Ulf Olsson (S) är
Varför visas inte, åtminstone, kommunens växelnummer
när någon får ett samtal från kommunen?
Kommer detta att ändras och i så fall när kan det
genomföras?
Anne-Marie Ekström (FP)”
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Ridklubben är belägen just invid vägen och många ungdomar måste passera över vägen för att komma till och från
sitt fritidsintresse. Det finns en stor risk för olyckor då de
korsar vägen.
I initiativärendet föreslogs att det skulle prövas om det
var möjligt att sänka hastigheten på den berörda sträckan.
Tekniska nämnden beslöt att tillskriva Länsstyrelsen i
ärendet.
Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande lyder
Har Tekniska nämnden tagit kontakt för att utreda en
sänkt hastighet på den berörda sträckan, och i så fall
vilket var svaret?
Om svaret var nekande, vilka åtgärder ser du att Tekniska nämnden kan vidta för att förbättra trafiksäkerheten vid ridklubben i Tämta?
Annette Carlson (M)”
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