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Tid och plats

17.00–21.28 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 134–154

Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Anna Svalander (FP), Morgan Hjalmarsson (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), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP), Yvonne Persson (S), Fredrich Legnemark (V), Anna Christensen (M), Birgitta
Bergman (M), Pirita Isegran (M), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin
Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Sofia Andersson (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia
Andersson (C), Lotta Samuelsson (FP), Malin Wickberg (M), Pertti Merstrand (SD), Anna
Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Robin Nylén (M),
Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Per Carlsson (S),
Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Andreas Bäckman (SD), Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan
Dahlberg (S) och Anna Klaar (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Leila Pekkala (S)
- Bengt Bohlin (S)
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)
- Anne-Marie Ekström (FP)
För Lars-Åke Johansson (S)
- Leif Grahn (S)
För Raija Leppänen (S)
- Leif Johansson (S)
För Hicham El-Horr (V)
- Tommy Josefsson (V)
För Falco Güldenpfennig (KD)
- Ingela Hallgren (KD)
För Kerstin Hermansson (C)
- Alexander Andersson (C)
För Hamid Fard (FP)
- Andreas Cerny (FP)
För Sten Lundgren (SD)
- Philip Pettersson (SD)
För Anne Rapinoja (V)
- Pari Mahinpour (V)
För Alexis Mouschopanis (M)
- Nils-Åke Björklund (M)
För Crister Spets (SD)
- Thor Öhrn (SD)
För Tony Strandgård (SD)
- Patrik Hållpås (SD)
För Sara Andersson (S)
- Eva Axell (S)
För Robert Sandberg (S)
- Therése Björklund (S)
För Johan Österlund (SD) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Annacarin Martinsson (M), Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Karl-Gustav Drotz (KD), Andreas Ekström (S), Marie
Sandberg (S), Sören Björklund (S), Lasse Jutemar (MP) och Christina Ramsälv Waldenström (MP).
Raja Leppänen (S) anländer till sammanträdet kl 17.08 och intar sin plats inför behandlingen
av § 136.
Amanda Wiktorsson (M) anländer till sammanträdet kl 17.15.
Tony Strandgård (SD) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats inför behandlingen av § 138. Därefter tjänstgör Patrik Hållpås (SD) för Johan Österlund (SD) inför
behandlingen av § 138.
Kerstin Hermansson (C) anländer till sammanträdet kl 17.25 och intar sin plats inför behandlingen av § 138.
Jasem Hardan (V) anländer till sammanträdet kl 17.50.
Robert Sandberg (S) anländer till sammanträdet kl 18.00 och intar sin plats inför behandlingen av § 144.
Lars-Åke Johansson (S) anländer till sammanträdet kl 18.14 och intar sin plats inför behandlingen av § 144.
Patric Cerny (FP) anländer till sammanträdet kl 18.30 och intar sin plats inför behandlingen
av § 145.
Sören Björklund (S) lämnar sammanträdet kl 20.00.
Anna Svalander (FP) lämnar sammanträdet kl 20.42. Hon ersätts av Anne-Marie Ekström (FP) inför behandlingen av § 147.
Karl-Gustav Drotz (KD) lämnar sammanträdet kl 20.45.
Lena Palmén (S) lämnar sammanträdet kl 21.19. Hon ersätts av Leif Johansson (S) inför
behandlingen av § 150.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		
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stadsjurist
sekreterare
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§ 134
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Ninni Dyberg (S) och Ulf Sjösten (M) med Ulrik Nilsson (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 24 september 2015 kl 16.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår”.

§ 135
Allmänhetens frågestund

2015-08-31

Dom från Vänersborgs tingsrätt, Markoch miljödomstolen i mål nr P 1695-15:
Överklagat beslut: Länsstyrelsens beslut den
31 mars 2014 i ärende nr 403-2889-2015
om detaljplan för del av Centrum, kvarteret
Trasten 1. Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandena. Dnr 2008/KS0200 214

§ 137
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har två interpellationer inkommit som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Interpellationerna får ställas.

(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och kommunalrådet Lena Palmén (S) svarar på inkomna frågor.

Till dagens sammanträde har vidare sex enkla frågor
inkommit som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:

§ 136
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2015-09-16

2015-09-16

2015-09-16

Motion av Anna Svalander (FP): Inför en
spetsutbildning i matematik på en av Borås
grundskolor. Dnr 2015/KS0609 611
Motion av Ida Legnemark (V): Pröva sex
timmars arbetsdag för högre kvalitet i äldreomsorgen! Dnr 2015/KS0610 020
Motion av Pirita Isegran (M): Ta fram ett
lokalt trafikhinder! Dnr 2015/KS0612 512

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:
2015-08-26

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2015-08-25 att utse Camilla Larsson (S)
ersättare för avlidne Kommunfullmäktigeersättare Ulla-Britt Gustavsson (S) från
och med den 23 juni 2015 till och med den
14 oktober 2018. Dnr 2015/KS0071 102

De enkla frågorna får ställas.

§ 138 2015/KS0071 102, 2015/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 80,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Johan Österlund (SD), Torstensonsgatan 9, 503 42
Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, som ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning, som ersättare i Kommunstyrelsen, som ersättare i styrelsen för Borås Stadshus
AB, som ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, som
ledamot i Arvodesdelegationen och som ledamot i
Valnämnden.
Tony Strandgård (SD), Bäckvägen 12, 513 50 Sparsör väljs till ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. det tillfälle val av styrelse förrättas
nästa gång.
B 163
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Björn Qvarnström (SD), Östergårdsplan 3, 507 60
Borås väljs till ersättare i Kommunstyrelsen t.o.m.
det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
Björn Qvarnström (SD), Östergårdsplan 3, 507 60
Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Tony Strandgård (SD), Bäckvägen 12, 513 50 Sparsör väljs till ledamot i Arvodesdelegationen t.o.m.
den 31 december 2018.
Nuvarande ersättare Patric Silfverklinga (SD),
Svenljungagatan 36, 507 63 Borås väljs till ledamot
i Valnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Andreas Exner (SD), Barnhemsgatan 28, 506 48
Borås väljs till ersättare i Valnämnden t.o.m. den 31
december 2018.
Enock Akouéle (MP), Tunnlandsgatan 9, 507 44
Borås väljs till ersättare i styrelsen för Fristadbostäder AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Arsim Daka (MP), Trandaredsgatan 3A, 507 62
Borås väljs till nämndeman i Borås Tingsrätt t.o.m.
den 31 december 2015.
Jan-Olof Dahlin (C), Blekargränd 11, 507 30
Brämhult entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
styrelsen för Borås Energi & Miljö AB.
Julia Ramhult (M), Björdalsvägen 6, 518 41 Sjömarken entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.

§ 139 2015/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Mattias Duell (S) om investeringsobjekt och utrednings- och förstudieprojekt i budget 2015
Lokalförsörjningsnämndens ordförande Mattias Duell (S)
avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 140 2015/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Mattias Danielsson (C) till Rose-Marie Liljenby Andersson (S) om borttagning av parkeringsficka utanför Druveforsvägen 8
Tekniska nämndens ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 141 2015/KS0607 100
Svar på enkel fråga av Ulrik Nilsson (M)
till Ulf Olsson (S) om förslaget till en ny/
uppdaterad kommunallag
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

Claes Palmén (M), Gökgatan 3, 507 34 Brämhult
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i stiftelsen
Föreningssparbanken Sjuhärad.

§ 142 2015/KS0569 109
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S) om arbetet
med att göra Stadshuset i Borås tryggare

Helene Hejazi (KD), Liljebergsgatan 53, 506 39
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
styrelsen för AB Sandhultsbostäder.

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

Charlotte Brorsson Trell (MP), Hulud Skola, 515 92
Kinnarumma entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kulturnämnden.

§ 143 2015/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Andreas Cerny (FP) till Helene Sandberg (S) om
ombyggnation av verkstadslokaler för
Viskastrandsgymnasiets fordonselever
Utbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg (S)
avger svar på rubricerad enkel fråga.
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§ 144 2015/KS0534 008
Svar på interpellation av Ulrik Nilsson (M) till Ulf Olsson (S); Användandet
av Borås Stads logotyp m.m.
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 81,
sid B 839)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har avgivit
svar på rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.

§ 145 2015/KS0587 109
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S); Budskap på
Orangeriet

Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vård- och
omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad. I och
med detta beslut så är Kommunfullmäktiges uppdrag
i budget 2015 till Stadsdelsnämnd Öster att ta fram underlag för att lägga ut äldreboenden på entreprenad utfört.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD)
till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vård- och
omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 samt ytterligare ett
vård- och omsorgsboende på entreprenad.
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån
för sitt yrkande.
Mot beslutet reserverar sig Johan Österlund (SD) till förmån för sitt yrkande.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 91,
separat bilaga)

Mot beslutet reserverar sig Tom Andersson (MP) till förmån för sitt yrkande.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har avgivit
svar på rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

§ 146 2015/KS0488 739
Vård- och omsorgsboende på
entreprenad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 82, sid
B 841)
I budget 2015 får Stadsdelsnämnd Öster i uppdrag att ta
fram underlag för att 2016 lägga ut minst två vård- och
omsorgboenden på entreprenad. Även Stadsdelsnämnd
Väster uppdras att lägga ut Byttorpsklint på förnyad
entreprenad.
Stadsdelsnämnd Öster har nu tagit fram ett förslag om att
lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på
entreprenad. Boendet ligger i Stadsdel Öster.
Stadsdelsnämnd Öster begär vid sitt nämndsammanträde
den 6 juni 2015 att Kommunfullmäktige ger nämnden ett
bemyndigande om att lägga ut vård- och omsorgsboendet
Kapplandsgatan 8 på entreprenad.

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-17, § 334
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 3, 3 avstår på
förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Ida Legnemark (V), Hanna Bernholdsson (MP), Mosa
Roshanghias (MP), Hanna Werner (MP), Fredrich Legnemark (V) och Lennart Andreasson (V) yrkar avslag på
Kommunstyrelsens förslag.
Morgan Hjalmarsson (FP), Patric Cerny (FP), Sara
Degerman-Carlsson (KD) och Cecilia Andersson (C)
yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons (FP) reservation i
Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, dels till Ida Legnemark (V) med
fleras avslagsyrkande och dels till Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras yrkande och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag
är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på bifall dels till Ida Legnemark (V)
med fleras avslagsyrkande och dels till Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras yrkande och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Ida Legnemark (V) med fleras avslagsyrkande förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner
nej har Kommunfullmäktige beslutat att Morgan HjalB 165
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marsson (FP) med fleras yrkande ska vara motförslag i
huvudomröstningen”.

dena. Dessa målområden relateras till Borås 2025 och en
åtgärdsplan för folkhälsoområdet refereras.

Omröstning, se voteringslista nr 1.

Kommunstyrelsen delar helt uppfattningen om att utmaningen för Borås Stad ligger i att utjämna skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper, och att Välfärdsbokslutet är ett
sätt att följa hur det arbetet fortskrider. Kommunstyrelsen
förstår också att uppfattningen att förändringar i folkhälsan oftast sker långsamt och att förändringar på kort sikt
kan vara tillfälliga och bero på att underlaget på kommunnivå är relativt liten. Det är därför viktigt att förstå
att beskrivningar och kommentarer har gjorts utifrån ett
flerårigt perspektiv.

Kommunfullmäktige beslutar med 12, röster mot 11, 50
avstår:
Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras yrkande är
motförslag i huvudomröstningen.

Huvudomröstning
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras
yrkande”.
Omröstning, se voteringslista 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 41 röster mot 12, 20
avstår:
Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut
vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad. I och med detta beslut så är Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2015 till Stadsdelsnämnd
Öster att ta fram underlag för att lägga ut äldreboenden på entreprenad utfört.
Mot beslutet reserverar sig Anna Svalander (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Hanna Werner (MP), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Mattias Danielsson (C), Patric Cerny (FP),
Kjell Hjalmarsson (FP), Fredrich Legnemark (V), Tommy
Josefsson (V), Ingela Hallgren (KD), Kerstin Hermansson (C), Andreas Cerny (FP), Mosa Roshanghias (MP),
Pari Mahinpour (V), Sofia Andersson (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia Andersson (C), Lotta Samuelsson (FP), Anna Kjellberg (MP), David Hårsmar (C) och
Hanna Bernholdsson (MP).

§ 147 2015/KS0427 009
Välfärdsbokslut 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 83,
sid B 846)
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad. Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts för att
motsvara de sju prioriterade, folkhälsopolitiska målområ-
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Kommunstyrelsens beslut 2015-08-17, § 330
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson(FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Ge Fritids- och Folkhälsonämnden i uppdrag att omformulera det sista stycket i
inledningen till: Utmaningen för folkhälsoarbetet i Borås
Stad ligger nu i att förbättra hälsan för människor i de
mest utsatta grupperna. Välfärdsbokslutet är ett sätt att
följa hur det arbetet fortskrider.

Kommunfullmäktige

Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Annette Carlson (M), Cecilia Andersson (C), Patric
Cerny (FP) och Hans Gustavsson (KD) yrkar bifall till
reservationen i Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Ärendet läggs till handlingarna.
Mot beslutet reserverar sig Ulf Sjösten (M), Annette
Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Malin
Wickberg (M), Nils-Åke Björklund (M), Lars-Gunnar
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Comén (M), Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M),
Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och Stina Medelius (M).

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-17, § 335
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk
förening under 2015, upp till den högsta stadgemässiga
insatsnivån per invånare, godkänns.

§ 148 2015/KS0464 106
Särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Ekonomisk förening
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 84,
sid B 848)
Borås Stad har i skrivelse ankommen den 1 juni 2015 fått
förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest
Ekonomisk förening under 2015. Bakgrunden är Kommuninvests behov av ett större eget kapital till följd av nya
lagkrav om högre bruttosoliditet för banker och finansieringsinstitut.
Föreningsstämman har i april 2015 beslutat om nya stadgar samt antagit plan för kapitaluppbyggnad. Besluten
skapar grunden för att genom extra insatser från medlemskommunerna bygga upp det kapital som organisationen
behöver för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
Planen syftar till att Kommuninvest ska nå sitt krav på
lägsta bruttosoliditet vid ingången av 2018, och bygger på
att medlemmarna frivilligt i god tid sätter in den ökade
medlemsinsatsen upp till högsta nivån, 900 kronor per
invånare. Kommuninvests förhoppning är att stora delar
av kapitaluppbyggnaden kommer att vara avklarad under
2015 istället för att i ett senare skede behöva tvinga fram
inbetalningar av kapital.
Borås Stad har ett lågt insatskapital per invånare eftersom
man är relativt ny medlem i Kommuninvest Ekonomisk
förening; cirka 110 kronor per invånare. För att nå den
högsta nivån, 900 kronor per invånare, behöver Borås Stad
göra en extra medlemsinsats på drygt 81 miljoner kronor (81 381 630 kronor).
Kommunstyrelsen har sedan tidigare, inför föreningsstämman, beslutat att rösta för Kommuninvests förslag till nya
stadgar och plan för kapitaluppbyggnad. För att Kommuninvest ska kunna fortsätta förse svensk kommunsektor
med en effektiv och säker finansiering måste kapitaluppbyggnad ske, och föreslagen plan ger Kommuninvest goda
förutsättningar att uppnå nödvändig bruttosoliditet i god
tid. För Borås Stads del innebär den extra insatsen en säker
placering med en rimlig avkastning. En annan fördel för
kommunen är att när väl den högsta insatsnivån uppnåtts
får den årliga återbäringen och räntan på insatt kapital behållas till skillnad mot nu då återinvestering i föreningen
måste ske enligt stadgarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk
förening under 2015, upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare, godkänns.

§ 149 2012/KS0209 615
Återrapportering av uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande
kultur för personer med funktionsnedsättningar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 85,
sid B 855)
Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 20 december
2012 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning
inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättning.
Ärendet översändes den 8 april 2013 till Utbildningsnämnden för handläggning. Utbildningsförvaltningen
konstaterade att det inte är möjligt att anordna en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer
med funktionsnedsättning inom Yrkeshögskolan (YH)
som kompletterande utbildning. De kompletterande utbildningarna bedrivs av fristående utbildningsanordnare.
Fr o m hösten 2015 ersätts de kompletterande utbildningarna inom YH av den nya eftergymnasiala utbildningsformen Konst- och kulturutbildning inom YH.
Utbildningarna bedrivs av fristående utbildningsanordnare och kan inte sökas av det offentliga utbildningsväsendet dvs kommuner och landsting. Det är inte möjligt för
Borås Stad att inrätta en eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar
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Kommunstyrelsens beslut 2015-08-31, § 356
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Utbildningsnämnden har slutfört uppdraget.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Återremittera ärendet till
Utbildningsnämnden med uppdrag att genomföra utredningen.

Mot beslutet reserverar sig Ulf Sjösten (M), Anne-Marie
Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette
Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD),
Patric Cerny (FP), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Ingela Hallgren (KD), Kerstin Hermansson (C), Andreas Cerny (FP), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M),
Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia Andersson (C),
Lotta Samuelsson (FP), Malin Wickberg (M), NilsÅke Björklund (M), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar
Comén (M), Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M),
Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och Stina Medelius (M).

Kommunfullmäktige

Birgitta Bergman (M) yrkar att Kommunfullmäktige
beslutar: Uppdra till Utbildningsnämnden att utreda förutsättningarna för en utbildning inom skapande kultur för
funktionsnedsatta utan krav på att Utbildningsnämnden
ska vara huvudman för densamma.
Andreas Bäckman (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Birgitta Bergmans (M) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Birgitta Bergmans (M)
med fleras yrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill bifalla Kommunstyrelsens förslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Birgitta Bergmans (M) med fleras
yrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 44 röster mot 28, 1
avstår:
Utbildningsnämnden har slutfört uppdraget.
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§ 150 2015/KS0482 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen
L L Frimans Donation, avseende 2014
års förvaltning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 86,
sid B 860)
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2014 års verksamhet. Resultaträkningen visar
ett överskott på 194 747 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2014 tillgångar uppgående till ett bokfört värde
av 6 790 746 kronor. Enligt stiftelsens stadgar ankommer
det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att
förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och
som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults
församling.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande
att årsredovisningarna har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i
enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna
har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Under året har stiftelsen beviljat bidrag till Diakonins
Vänner, PRO, Hembygdsföreningen, Sexdrega församling,
Halla aktivitetsförening samt Halla stugägarförening.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-08-17, § 336

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-31, § 358

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

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

Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas
ansvarsfrihet avseende 2014 års förvaltning.

Borås Minigolfklubb beviljas ett räntefritt lån på 400 000
kronor för anläggande av en ny minigolfbana, med slutamortering om 10 år.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2014 års förvaltning.

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 Marie Sandberg (S).
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Leif Grahn (S).

§ 151 2015/KS0346 805
Lån till Borås Minigolfklubb
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 87,
sid B 868)
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2015 att
bevilja Borås Minigolfklubb ett anläggningslån på max
528 500 kr för anläggande av en ny minigolfbana. Bakgrunden var att klubben tvingats flytta och bygga nya
banor på grund av Borås Djurparks nya entré.
Efter fullmäktigebeslutet i maj har minigolfklubben fått
beslut om lägre bidrag än beräknat från Riksidrottsförbundet och Sparbanksstiftelsen. Detta tillsammans med
minskade intäkter till följd av utomhusbanornas flytt,
gör att klubben är i behov av ytterligare finansiering på
400 000 kronor för de nya banorna.
I enlighet med fullmäktigebeslutet i maj bedömer Kommunstyrelsen det viktigt att hitta en bra lösning för minigolfklubben vid den för dem tvingande flytten. Ytterligare
anläggningslån kan inte ges enligt reglerna för anläggningslån. Kommunstyrelsen föreslår istället att ett ränteoch avgiftsfritt lån ges med rak amortering på 10 år. Som
Kommunfullmäktige tidigare beslutat kring borgensavgift
bedöms inte detta lån till föreningslivet vara konkurrenssnedvridande.

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Minigolfklubb beviljas ett räntefritt lån på
400 000 kronor för anläggande av en ny minigolfbana, med slutamortering om 10 år.

§ 152 2014/KS0364 514
Svar på motion av Monica Johansson (C);
Fri parkering för och utökade möjligheter till laddning av elbilar i stadskärnan!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 88,
sid B 869)
Monica Johansson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 april 2014 inlämnat rubricerad motion. Motionens förslag är att uppdra åt Borås kommuns
Parkerings AB, genom Borås Stadshus AB, att införa fri
parkering för och utökade möjligheter till laddning av
elbilar i enlighet med den omfattning som anges och i
övrigt i enlighet med motionens intentioner.

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-17, § 339

Jäv

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

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

Bifalla motionen.

För Kjell Classon (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S).
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Anna Kjellberg (MP) och David Hårsmar (C) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.

§ 154 2015/KS0361 005
Svar på motion av Leif Häggblom (SD);
Digitalisering av löneunderlag

Kommunfullmäktige beslutar:

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 90,
sid B 872)

Kommunfullmäktige

Uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB, genom
Borås Stadshus AB, att införa fri parkering för
och utökade möjligheter till laddning av elbilar i
enlighet med den omfattning som anges och i övrigt i
enlighet med motionens intentioner.

§ 153 2014/KS0528 317
Svar på motion av Monica Hermansson
Friedman (M); Solcellsbelys mera
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 89,
sid B 871)
Monica Hermansson Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att uppdra åt berörda
nämnder och styrelser att se över möjligheten att investera i solcellsbelysningar, förutsatt att det är ekonomiskt
hållbart, och samtidigt inventera och göra en översyn av
var det är lämpligt med sensorstyrd belysning vid Borås
kommunala anläggningar.

Kommunstyrelsens beslut 2015-08-17, § 340
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige:

Bifalla motionen.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) och Anna Kjellberg (MP) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 april 2015 lämnat motion om digitalisering av löneunderlag.
I motionen föreslås att i första hand undersöka möjligheterna att ge förtroende valda en direkt inloggning till
Borås Stads lönesystem. Där man personligen med lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag.
Om detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för
kostsam lösning vill vi i andra hand undersöka möjligheterna att via en enklare app få möjlighet att rapportera in
löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i
sina kriterier till löneunderlag.
Idag finns inget digitalt stöd för förtroendevalda för att
göra ”egenrapportering” av närvaro, t.ex. med hjälp av
direktinloggning eller annan applikation.
Personal och lönesystemet har inget färdigt digitalt stöd
eller funktion för enskild rapportering av närvaro för
förtroendevalda.
Det är möjligt att beräkna vad ett sådant stöd och anpassning kan beräknas kosta.
Det förutsätter dock först ett arbete med att ta fram en
specifikation på vad ett sådant stöd ska innehålla och
hur arbetsformer, rutiner och blanketter kan utformas.
Det torde också finnas möjligheter att förenkla egenrapporteringen i nuvarande rutin, men detta behöver i så fall
utredas.
Kommunstyrelsens beslut 2015-08-31, § 348
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se över
möjligheten att investera i solcellsbelysningar, förutsatt att det är ekonomiskt hållbart, och samtidigt
inventera och göra en översyn av var det är lämpligt
med sensorstyrd belysning vid Borås kommunala
anläggningar.
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Leif Häggblom (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
I första hand undersöka möjligheterna till att ge förtroendevalda en direkt-inloggning till Borås Stads
lönesystem. Där man personligen med lösenord fyller
i sina kriterier till löneunderlag.
Om nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en
för kostsam lösning
I andra hand undersöka möjligheterna att via en
enklare app få möjlighet att rapportera in löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i
sina kriterier till löneunderlag.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Ninni Dyberg (S) Ulf Sjösten (M)
Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.20
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 25 september 2015
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 135 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 135 Allmänhetens frågestund

”2015-04-30

” 20150915

Ändringar i färdtjänsten från 1 juni 2015

Mikael Sahlin, Bygatan 68, 516 93 Rångedala

Avgifter

Missförhållanden på Rångedalaskolan!

Färdtjänstens egenavgifter ska följa kollektivtrafikens
priser, enligt beslut i Kommunfullmäktige. Västtrafik har
justerat sina priser, och det innebär att även färdtjänsten
får nya priser från 1 juni 2015. Se tabellen nedan.

Jag kan inte sitta tyst längre, det går bara inte. Rångedalaskolan inspekterades av skolinspektionen för några
år sedan och fick då svår kritik. Skolan fick påbackning
på en rad punkter som skulle åtgärdas för att klara ett
godkännande utav inspektionen. Efter skolinspektionens
godkännande av Rångedalaskolan kvarstår brister. Många
elever har lämnat Rångedalaskolan och fler kommer att
göra detta. Rångedalaskolan upplevs befinna sig i avvecklingsprocess. Rykten florerar om att Rångedalaskolan ska
läggas ner.

Vuxenavgift gäller från och med det år man fyller 21 år.
Barn/ungdomsavgift gäller till och med det år man fyller
20 år.
Nattaxan tas bort i samband med de nya priserna och
samma avgift gäller oavsett tid på dygnet man åker.
Egenavgift
Vuxen

Egenavgift
Barn/ungdom

Tätort endast
i staden

26

20

525

395

Kommun utanför staden

39

29

525

395

10 km utanför
kommungräns

67

50

1 110

835

Zoner

Månadskort
Vuxen

Månadskort
Barn/ungdom

Internetbokning av färdtjänstresa

Möjlighet finns nu att boka färdtjänstresor med personbil via Internet. För mer information kontakta Beställningscentralen, tfn 033-35 50 50, som berättar mer om
internetbokning samt delger dig behörighet att logga in i
systemet.
Med vänlig hälsning
Persontransportavdelningen

Lars Jonsson i Fristad frågar Kommunfullmäktige
1.
2.

Varför skillnad mellan stad och lantkommun?
Var går stadsgränserna?
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Min dotter har precis börjat årskurs 3. Vid skolstaren får
hon en vikarie i två veckor. Efter dessa två veckor får hon
en annan vikarie. Nästa vecka kommer vikarie nummer
tre, framtida situation för denna vikarie är oviss. Efter
denna holmgång för barnen ska den ordinarie läraren
tillträda, ingen vet vem Hen är i dagsläget.
Förra läsåret startades också med vikarier. När utbildad
klasslärare tillträtt fick årskurs 1 lejonparten av denna lärares tid. Istället fick årskurs 2 eleverna gå till andra lärare
i ämnena: matematik, svenska, engelska, idrott och musik.
Eleverna i denna ålder är inga högstadieelever. Eleverna
behöver trygghet, omsorg av klasslärare och hemklassrum.
I denna ålder lägger man grunden för framtida utveckling
och snål sekundär resursfördelning kan aldrig accepteras
på barns bekostnad.
I två års tid har eleverna haft tålamod med orättvisan. Vi
är oroliga över att eleverna inte får adekvat skolgång.
Rångedalaskolan behöver en chef på plats. Skolutskottet
har frågat om tid och plats då rektor besöker Rångedala
men inte fått något svar. Skolan har dessutom ingen
förstelärare.
I minst två års tid har den gamla gymnastiksalen i Rångedalaskolan gapat tom. Detta är en symbol för att visionen
har dött.
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Barnen får aldrig komma i kläm i ett politiskt spel, dessvärre om det pågår under en längre tid. Boende i Rångedala betalar skatt som alla andra i Borås och deras barn får
inte negligeras genom bristfällig skolgång.
Med detta brev vill jag inte vara vara gnällig eller besvärlig. Jag har barnen i Rångedala för mina ögon och de bör
behandlas med största respekt såsom alla andra skolbarn.
Tyvärr kan jag inte medverka på sammanträdet men
önskar att ledamöterna diskuterar rådande situation och
svarar skriftligt på följande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ska Rångedala skolan läggas ned? Vid Ja! Avveckla
omgående. Vid Nej! Ge resurser för framtida visioner.
Hur ska man förhindra massflykt av elever från
Rångedalaskolan?
Finns det någon resursfördelningsprincip inom
grundskolorna i Borås?
Varför får inte Rångedalaskolan en egen rektor tills
skolan fungerar igen?
Varför har inte Rångedalaskolan någon förstelärare
som driver pedagogisk utveckling?
När får årskurs 3 eleverna en klasslärare och ett
hemklassrum?
Hur kan Rångedalaskolan utvecklas så att A och B
form skrotas?
Varför säkerställs inte Rångedalaskolan?

I väntan på svar, Mikael Sahlin”
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 136 Anmälningsärenden

Bilaga till § 136 Anmälningsärenden

”Motion; Inför en spetsutbildning i matematik på en av Borås grundskolor

”Motion; Pröva sex timmars arbetsdag
för högre kvalitet i äldreomsorgen!

”Alla elever kan och vill lära”, det vill vi i Folkpartiet liberalerna att våra elever i Borås skolor ska uppleva. Kunskap
är en enskild människas viktigaste redskap för att växa.
Utbildning bryter barriärer och öppnar nya vägar. Eleven
och elevens kunskapsutveckling ska alltid vara i fokus.

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar: allt fler blir
äldre och kraven på kvalitet i äldreomsorgen skärps, samtidigt är det svårt att rekrytera ny personal. De flesta som
arbetar som omvårdnadspersonal vittnar om att de har ett
meningsfullt arbete, men också att arbetsbelastningen är
hög och att arbetstiderna är tuffa. Sjuktalen är inom delar
av äldreomsorgen höga.

Varje elev ska varje dag mötas av höga ambitioner och ges
hjälp att nå högt uppsatta mål utifrån sina egna förutsättningar. Lusten att lära ska alltid uppmuntras. Alla elever
ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och de som
har störst behov ska få mest stöd. Men vi ska också möta
begåvade elever och se till deras utvecklingspotential.
Därför är det hög tid att Borås stad erbjuder stimulans och
utvecklingsmöjligheter också för elever som är särbegåvade
eller högpresterande. Möjlighet ska finnas för elever att gå
före i undervisningen. Folkpartiet vill därför att Borås
Stad startar en spetsutbildning i matematik på en av
stadens grundskolor.
Spetsutbildningar syftar till att ge eleverna en särskild fördjupning och breddning inom det ämnet utbildningen är
inriktad mot. Inom spetsutbildningarna kan eleverna läsa
gymnasiekurser och få betyg. I övrigt följer eleverna den
ordinarie undervisningen i skolan. Målet är att erbjuda
elever med särskild begåvning en stimulerande miljö där
matematikundervisningen bedrivs i ett högre tempo och
med ett fördjupat innehåll.

Folkpartiet Liberalerna yrkar att
Borås Stad startar en spetsutbildning i matematik på
någon av stadens grundskolor.
Anna Svalander, Folkpartiet Liberalerna, 2015-09-16”

I flera kommuner har man tagit sig an äldreomsorgens utmaning genom att införa försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. I Göteborg visar försöket på både
ökad kvalitet, mindre stress och sjunkande sjuktal. Inom
andra branscher, såsom på Toyota i Göteborg, arbetar
personalen sedan 2002 30 timmar per vecka och även där
är effekten friskare personal.
Det finns flera fördelar med arbetstidsförkortning i äldreomsorgen: för det första att personalen är piggare den
tid då de är på sin arbetsplats, vilket innebär en kvalitetsförstärkning för de äldre. För det andra innebär det större
möjlighet för återhämtning och fritid för de anställda,
vilket minskar risken för sjukfrånvaro. Slutligen innebär
det att äldreomsorgen i Borås Stad skulle upplevas som en
mer attraktiv arbetsplats, dit fler skulle välja att söka sig.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetstidsförkortning har många vinster, men naturligtvis också
en kostnad för att erbjuda personalen kortare arbetstid
med oförändrad lön. Därför bör arbetstidsförkortning
genomföras inom en begränsad del av äldreomsorgen
under en provperiod, exempelvis på ett äldreboende eller
i en hemtjänstgrupp under ett års tid. Verksamheten ska
följas i syfte att se om de äldre upplever förbättrad kvalitet
i verksamheten, huruvida sjukfrånvaron minskar, samt om
nya arbetstillfällen bereds. Efter provperioden kan ställning tas till huruvida arbetstidsförkortning skulle kunna
genomföras i större skala.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
-	att försök med sex timmars arbetsdag genomförs i
enlighet med motionens intentioner
Borås 2015- 09-15
Ida Legnemark (V)”
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Bilaga till § 136 Anmälningsärenden

”Motion; Ta fram ett lokalt trafikhinder!
Mobila trafikhinder (även känt under begreppet betongsuggor) har till syfte att öka trafiksäkerheten. De är
en vanlig företeelse i de flesta städer. Ibland är trafikhindrets placering högst tillfällig men det finns många exempel på när hindren i princip blir en permanent installation
i staden.
Idag har flera svenska städer tagit fram egna modeller av
trafikhinder helt enkelt i syfte att göra dem lite trevligare
att möta i vardagen. Exempel på detta är Orsa som har
målade Dalahästar, i Stockholm finns det pampiga lejon
och Gotland har sina gutefårsbaggar.
Det är på tiden att även Borås tar fram ett lämpligt trafikhinder som kan användas i vår stad. Hindret bör ha en
lokal förankring, till exempel ett textilt tema.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta:
-	Ge i uppdrag till Kulturnämnden att skyndsamt ta
fram ett förslag på ett lokalt inspirerat och prisvärt
trafikhinder.
Pirita Isegran Moderaterna”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

nor som kanske under hela sitt liv arbetat ofrivillig deltid
drabbas hårt när de blir pensionärer, och får högst begränsad ekonomi under sin yrkesaktiva tid.

2015-09-01

Borås Stad ska ha goda anställningsvillkor för samtliga
anställda, och heltid ska i princip vara en rättighet.

”Interpellation till Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S)
I underlaget inför beslutet om att bygga Orangeriet står
följande:

Med anledning av ovan blir jag mycket förvånad över att
detta budskap har förmedlats på Orangeriet, dessutom
utan avsändare:

Parallellt med projekteringen har Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer i
kommunen konkretiserat formerna för ett Orangeri –
Rådrum. Den övergripande idén är att det ska bli ett
forum för att kommunicera frågor om hållbar livsstil,
stadsutveckling, klimat, miljö och energi mellan Borås
Stads verksamheter och boråsarna.
Att kommunicera med Boråsarna är angeläget och det är
ett av de skäl som gjorde att vi moderater ställde oss bakom bygget av Orangeriet. Orangeriets placering i Stadsparken tillsammans med dess publika inriktning, med
bland annat restaurangen, gör att många boråsare kan ta
del av olika frågor som kommunen vill kommunicera.
När en kommun ska kommunicera frågor om hållbar
livsstil, stadsutveckling, klimat, miljö och energi är det
mycket viktigt att det sker på ett opolitiskt sätt. Det får
inte upplevas som att kommunen har uppfattningar i vissa
politiska frågor och opartiskheten är grunden för kommunal kommunikation. Det kan kanske vara svåra avvägningar i formuleringar för att träffa rätt och förmedla
rätt budskap – men det är oerhört viktigt att det inte blir
fel. Kommunen måste ha en kommunikation som håller
samman.
Borås Stad har med framgång bedrivit ett projekt för
heltidsanställningar. Politiskt har det lagts mycket energi
på att kommunicera behovet av heltidsanställningar och
nyttan med desamma.
Moderaterna stödjer att de kommunanställda som huvudregel ska ha rätt till heltidsanställning då vi vet att det
ger många anställda, framför allt inom omsorgen, bättre
ekonomiska förutsättningar samt förbättrad konsinuitet
för omsorgstagarna. Heltidsanställningar är en fråga om
jämställdhet, om lika förutsättningar oavsett yrke. KvinB 176

Mot bakgrund av ovan vill jag ställa ett antal frågor till
Ulf Olsson (S).
Hur anser du att kommunikationen stämmer överens,
i detta fall, när kommunen å ena sidan uppmuntrar
kortare arbetstid samtidigt som vi ger alla anställda rätt
till heltid?
Hur ser du generellt på vad Borås Stad och Orangeriet
ska kommunicera?
Hur ser du på att Borås Stad i detta fall kommunicerar
utan avsändare?
Anser du att det behöver säkerställas att kommunikationen från Borås Stad och Orangeriet är opolitisk och hur
kommer du i så fall agera?
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-09-03

”Interpellation; Är villkoren i Orangeriet
ohållbara, Tom Andersson (MP)?
BT rapporterar den 3 september 2015 om att i Orangeriet
är endast ”hållbar” standup välkommen. Vad definierar
hållbar standup, och vem ska göra det? Gäller frågan om
hållbarhet också musikuppträdanden? Gröna små äpplen,
”Gud gjorde ej gröna små äpplen”, med Monica Zetterlund antar jag är ett bra låtval? Men vad gäller med
Janis Joplins Mercedes Benz? ”Oh Lord, won´t you by me
a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches”. Varken
Mercedes eller Porsche är kända för att ligga i framkant
vad avser bränslesnåla bilar, så de torde inte leva upp till
kravet om tema hållbarhet.
Syftet med verksamheten i Orangeriet är att förbättra
kommunikationen mellan boråsarna och Borås Stad.
Orangeriets uppgift är att kommunicera kring frågor om
bland annat stadsutveckling, klimat, miljö, energi och
hållbar livsstil. Det ställer krav på verksamheten, att den
är välkomnande och att den bjuder in alla boråsare.
Ett sätt att öka intresset för verksamheten i Orangeriet
är att erbjuda god mat med bra råvaror tillsammans med
något arrangemang. Ibland kan det vara en föreläsning
om solceller, ibland ett seminarium om stadens utveckling
och ibland standup. Verksamheten måste tillåtas variera
till form och inriktning, annars kommer Orangeriet inte
nå alla boråsare. Kommunikationsuppdraget får inte
tolkas som att det alltid måste vara en föreläsning på
ämnet hållbarhet. Det måste väl vara positivt om en vanlig
restaurangbesökare får sig en tankeställare om något av de
budskap som förmedlas bara av att besöka Orangeriet?

Är det inte rimligt att restaurangen får genomföra arrangemang som främjar deras verksamhet och dessutom
skapar fler möten i Orangeriet?
Vilka åtgärder kommer du vidta för att Orangeriet på
ett bättre sätt ska leva upp till intentionerna om öppen
och tillgänglig dialog, kommunikation och mötesplats
med boråsarna?
Morgan Hjalmarsson (FP”

Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-08-27

”Enkel fråga till Ulf Olsson (S)
Den 26/8 bombhotades Göteborgs Stadshus. Det är ett
allvarligt övergrepp på demokratin och på alla de anställda
som inte kan vara trygga i sin vardag.
Med anledning av händelsen i Göteborg frågar jag Ulf
Olsson (S)
Hur går det med arbetet att göra Stadshuset i Borås
tryggare, och samtidigt mer välkomnande för besökare?
Annette Carlson (M)”

Det viktiga är att boråsarna känner sig hemma i Orangeriet och att det sjuder av liv. Det kräver att restaurangen
ges möjligheter att bidra till detta. Jag vill ha Orangeriet
som en lykta i stadsparken där boråsarna bidrar till ett
bättre Borås samtidigt som de äter gott och har trevligt.
Med anledning av ovan frågar jag ansvarigt kommunalråd
Tom Andersson (MP)
Anser du att operatörsavtalet för Orangeriet ger förutsättningar för en framgångsrik verksamhet? Om inte,
kommer du ta initiativ för att förändra avtalet?
Anser du att Borås Stad ska stoppa ett arrangemang på
Orangeriet som inte har tema hållbarhet?
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Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S)
Just nu remissbehandlas förslaget till en ny/uppdaterad
kommunallag. Kommunallagen är viktig därför att den
reglerar varje kommuns verksamhet och därför är det
rimligt att den har god förankring bland de som är förtroendevalda i kommunen. Trots detta har det inte, vad jag
uppfattat, från kommunledningen tagits något initiativ till
information eller diskussion om förslaget innan det hamnar i KS. Mina frågor till Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Olsson (S) blir då:
Anser Kommunstyrelsens ordförande inte att det är
rimligt att kommunens yttrande över kommunallagen
förankras hos så många förtroendevalda som möjligt?
Har Kommunstyrelsens ordförande planerat någon form
av utbildning eller seminarium där man kan diskutera
förslaget brett (och helst med en bred lista över inbjudna)?
Ulrik Nilsson (M)”

Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-09-16

”Enkel fråga till Utbildningsnämndens
ordförande Helene Sandberg (S)
”Vi är oroliga att vi inte blir färdiga med vår utbildning i
tid.” Citatet är hämtat ur fredagens Borås Tidning där en
utav Viskastrandsgymnasiets fordonselever intervjuas med
anledning av den ombyggnation som fortfarande pågår av
deras verkstadslokal i Viared där utbildning och undervisning ska bedrivas.
Eleverna beskriver att de vissa dagar inte haft något att
göra med hänvisning till att deras undervisningslokaler
inte har blivit färdiga på utsatt tid. Lokalen som byggs om
är den där fordonseleverna bedriver den största delen av
sin utbildning. Maskinerna, som ska användas i undervisningen, står huller om buller och till detta ska tilläggas
att gymnasieeleverna nu påbörjat sin fjärde vecka efter att
utbildningen startade i augusti. De har inte ett ordentligt
utrustat klassrum utan de använder sig utav en skinnsoffa,
några bord och stolar mitt i den lokal där byggklassen
bedriver verksamhet. De kommer i sämsta fall ligga två
månader efter i sin utbildning innan deras verkstad blivit
ändamålsenlig.
Själv blev jag förvånad när jag fick läsa detta i tidningen
och det är anmärkningsvärt att jag som förste vice ordförande inte känt till denna fördröjda ombyggnation då
frågan är såpass central för vår verksamhet.
Från skolledningens sida håller man med om att det är ett
problem att lokalerna inte hunnit blivit klara.

Mina frågor till Utbildningsnämndens ordförande lyder
Hur kommer det sig att ombyggnationen har blivit
försenad, och när beräknas den vara klar?
Anser du att elever och lärare har en acceptabel arbetsmiljö under nuvarande förutsättningar?
Vilka initiativ kommer du som ordförande att ta för att
snarast lösa den uppkomna situationen?
Andreas Cerny
Folkpartiet Liberalerna”
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Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2015-09-16

2015-09-16

”Enkel fråga till Rose-Marie Liljenby
Andersson (S), ordförande i Tekniska
nämnden

”Enkel fråga till Lokalförsörjningsnämndens ordförande Mattias Duell (S)

Utanför Druveforsvägen 8, den fastighet där Textilmuseet tidigare inrymdes, fanns tidigare en parkeringsficka.
Fickan var en 15-minutersparkering och på- och avstigningszon. I juni påbörjades arbete med att ta bort fickan
och under en vecka arbetade 6-8 medarbetare från Servicekontoret med att ta bort fickan och sätta ny kantsten
och lägga asfalt.
Vad jag kan se har inte fickan varit trafikfarlig. Den har
inte heller haft någon större okynnesparkering. Däremot
har det funnits en stor nytta med att ha en sådan parkering för att kunna uträtta kortare ärenden.

I budget fastställer Kommunfullmäktige investeringsobjekt och utrednings- och förstudieprojekt som Lokalförsörjningsnämnden sedan svarar för att verkställa.
I budget 2015 har Lokalförsörjningsnämnden uppdragits
sammanlagt 16 sådana utrednings- eller förstudieprojekt.
Enligt en sammanställning kommer flera av dessa ej att
genomföras, eller ens initieras. Det är bekymmersamt om
Lokalförsörjningsnämnden anser sig kunna stå över fullmäktiges beslut, utan att informera fullmäktige om varför
ett projekt inte skulle vara möjligt att genomföra.
Några sådana objekt är äldreboende Islandsgatan, idrottshall Sjömarken samt investeringen angående restaurering
av Vattentornet.

Med bakgrund av ovan frågar jag Rose-Marie Liljenby
Andersson (S), ordförande i tekniska nämnden:
Varför har parkeringsfickan tagits bort?
Vad har det kostat att ta bort parkeringsfickan?
Är det att hushålla med boråsarnas pengar att låta 6-8
servicekontoranställda arbeta en hel vecka med att ta
bort en obetydlig parkeringsficka utan att det förbättrar trafikmiljön eller på något annat sätt leder till en
förbättring?

Mot bakgrund av ovan frågar jag Mattias Duell (S)
I vilken ordning hanterar nämnden utrednings- och
förstudieprojekten?
Vilka skäl anför du för att inte under 2015 hantera de
specifika uppdragen som nämns ovan?
Annette Carlson (M)”

Mattias Danielsson ( C)”
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Bilaga till § 137 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-09-16

”Enkel fråga till kommunalrådet
Tom Andersson (MP)
Den 16 juni 2014 remitterade Kommunstyrelsen förslaget
”Trafikstrategi 2035” till en rad remissinstanser. Att ta
fram en trafikstrategi för Borås är en viktig framtidsfråga,
då trafiken är en viktig aspekt när vi bygger nya bostadsoch verksamhetsområden men även när vi förvaltar och
utvecklar de områden vi redan har.
I Kommunstyrelsens underlag står:
Borås växer med mer bostäder, arbetsplatser och handel.
Fler och fler behöver förflytta sig på våra gator och vägar. Borås allt större roll som nav för Sjuhärad och i en
växande arbetsmarknadsregion ökar också konkurrensen
om utrymmet. Götalandsbanan, vårt viktigaste samhällsbyggnadsprojekt, kommer att påverka både stadens
utveckling och vårt resande.
Detta ställer krav på ett transportsystem som kan hantera ökad trafik och rörlighet, samtidigt som samhället
ska gå i en hållbar riktning. Inför en ny översiktsplan
behöver vi se över trafiksystemet och särskilja trafikfrågorna. Vi behöver se trafiken i ett helhetsperspektiv för
att kunna utveckla en både hållbar och attraktiv stad.
Remisstiden avslutades 1 november 2014. Ännu har jag
inte sett att det kommit fram förslag på trafikstrategi.
Borås måste ta framtiden i egna händer och inte avvakta
andras beslut. Vi behöver en trafikstrategi så snart som
möjligt.
Samtidigt vill jag fråga kommunalrådet om den motion (2012/KS0601) som lämnats från Centerpartiet
angående minskad genomfartstrafik i centrum. Motionen
bifölls av fullmäktige och syftade till att göra det lättare
att färdas mellan norra och östra Borås.

Mot bakgrund av ovan frågar jag Tom Andersson (MP)
Vilket arbete pågår med Trafikstrategi 2035?
När planerar du att lämna ett förslag på en trafikstrategi till Kommunfullmäktige?
Kommer nämnda motions intention att vara inarbetad
i ett eventuellt förslag till trafikstrategi?
David Hårsmar (C)”
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Voteringar
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Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 september 2015 klockan 20:39:46.
10 Vård- och omsorgsboende på entreprenad (Nr 82)
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Voterngslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 september 2015 klockan 20:40:37.
10 Vård- och omsorgsboende på entreprenad (Nr 82) 2
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(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

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

Johan Österlund

(SD)

2:a

Robert Sandberg

(S)

2:a

X

Mohamed Kossir

(S)

3:e

X

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
Nils-Åke Björklund

X
X

Thor Öhrn

X
X

X

Eva Axell

X

X
Patrik Hållpås

X

41

12

20
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Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 september 2015 klockan 21:17:52.
13 Återrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial
utbildning inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar (Nr 85)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ersättare

Ja

Nej

X

Ulf Sjösten

(M)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Bengt Bohlin

Anna Svalander

(FP)

3:e

Anne-Marie Ekström

X
X
X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

Ulf Olsson

(S)

2:a

X
Hanna Werner

X
X

Lena Palmén

(S)

1:a

Kjell Classon

(S)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

X
X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X
Emina Beganovic

X

X
Mattias Danielsson

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

X

Anette Nordström

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

3:e

Leif Häggblom

(SD)

3:e

X

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

X

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

Hicham El-Horr

(V)

1:a

Tommy Josefsson

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

Ingela Hallgren

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

Hamid Fard

(FP)

1:a

Anna Christensen

(M)

2:a

X
X
X
X
Andreas Cerny

X
X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

Philip Pettersson

X

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Anne Rapinoja

(V)

2:a

Sofia Andersson

(V)

3:e

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X
Pari Mahinpour

X
X
X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X
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Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Malin Wickberg

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

Crister Spets

(SD)

2:a

Ersättare

Ja

Nej

Nils-Åke Björklund

X

Thor Öhrn

X

(MP)

1:a

X

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

X

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nylén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X
X

Eva Axell

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

(M)

2:a

(SD)

3:e

Johan Österlund

(SD)

2:a

X
X
Patrik Hållpås

X

Robert Sandberg

(S)

2:a

X

Mohamed Kossir

(S)

3:e

X

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Kvitt

X

Anna Kjellberg

Stina Medelius

Frånv

X

Micael Svensson

Andreas Bäckman

Avst

44

28

1

0

0
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