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Tid och plats
18.00–19.07 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 155–170
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Morgan Hjalmarsson (FP),
Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S),
Lena Palmén (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson
(KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (FP), Björn Bergqvist (M), Annette
Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP),
Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Hicham El-Horr (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin
Hermansson (C), Hamid Fard (FP), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M),
Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma
(S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V),
Sara Degerman-Carlsson (KD), Lotta Samuelsson (FP), 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), Lars-Gunnar Comén (M), Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M),
Hanna Bernholdsson (MP), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S),
Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) Andreas Bäckman (SD), Philip Pettersson
(SD), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och
Anna Klaar (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Anna Svalander (FP)
För Annette Carlson (M)
För Kjell Classon (S)
För Cecilia Andersson (C)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Björn Qvarnström (SD)
För Tony Strandgård (SD)
För Sara Andersson (S)
För Stina Medelius (M)
För Mohamed Kossir (S)

- Anne-Marie Ekström (FP)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Emina Beganovic (S)
- Mattias Danielsson (C)
- Mikael Wickberg (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Patrik Hållpås (SD)
- Leif Johansson (S)
- Annacarin Martinsson (M)
- Leif Grahn (S)

Närvarande ersättare
Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M), Lotta Löfgren Hjelm
(M), Andreas Cerny (FP), Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav
Drotz (KD), Eva Axell (S), Anders Jonsson (S), Bengt Bohlin (S), Andreas
Ekström (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Tommy Josefsson (V), Jasem
Hardan (V), Lasse Jutemar (MP) och Christina Ramsälv Waldenström (MP).
Therése Björklund (S) anländer till sammanträdet kl 18.02.
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18.15.
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Mohamed Kossir (S) anländer till sammanträdet kl 18.30 och intar sin plats inför
behandlingen av § 163.
Övriga närvarande
Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

§ 155
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Sjösten (M) och Leila
Pekkala (S) med Oliver Öberg (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 22 oktober 2015 kl 15.00.

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår".
§ 156
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:

B 190

2015-09-17

Motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD): Att
införa en skol/näring/föreningslivsdag samt implementera "Bunkeflomodellen" i kommunens skolor.
Dnr 2015/KS0618 619

2015-09-18

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och Christina Waldenström
(MP): Valfrihet inom hemtjänsten.
Dnr 2015/KS0621 732

2015-09-29

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Sälj 25 procent av
fastighetsbeståndet!
Dnr 2015/KS0651 253

2015-10-14

Motion av Falco Güldenpfennig (KD) och Ingela Hallgren (KD):
Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen.
Dnr 2015/KS0689 739

2015-10-14

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och
Hans Gustavsson (KD): Fri parkering för ökad tillgänglighet.
Dnr 2015/KS0690 514
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Motion av Anna Svalander (FP) om att frångå kösystemet till de
fristående skolorna i Borås så att dessa också kan ta emot nyanlända
elever.
Dnr 2015/KS0691 611

2015-10-14

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund (S), Mosa
Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – en
Fairtrade City som bojkottar varor producerade på ockuperad mark.
Dnr 2015/KS0693 059
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Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden:
2015-10-06

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2015-10-05-22 att
utse Philip Pettersson (SD) som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Johan Österlund (SD) från och med den 17
september 2015 till och med den 14 oktober 2015. Någon ny ersättare
kunde inte utses.
Dnr 2015/KS0071 102

2015-10-15

Länsstyrelsens beslut 2015-10-13 om överklagande av Kommunfullmäktige i Borås kommun beslut den 17 juni 2015 om att anta
ändring av detaljplan för fastigheten Viared 10:1 m.fl., Viared
Sommarstad.
Dnr 2012/KS0563 214

§ 157
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har två enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
§ 158
2015/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 90, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Zurap Selimi (S), Varbergsvägen 41B, 504 30 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
styrelsen för Borås Lokaltrafik AB.
Ulrik Nilsson (M), Lidagatan 4, 507 32 Brämhult väljs till ledamot i stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad t.o.m. den 31 december 2018.
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Anela Murguz (FP), Våglängdsgatan 49, 507 41 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i styrelsen för Borås Djurpark AB.
Hanna Cerny (FP), Mikrogatan 13, 507 43 Brämhult väljs till ersättare i styrelsen för Borås
Djurpark AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Tomas Ekström (SD), Fristadvägen 7, 506 40 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Lokalförsörjningsnämnden.
Nämndemän vid Borås Tingsrätt väljs inför mandatperiod 2016-2019 enligt bifogad bilaga.
§ 159
2015/KS0611 302
Svar på enkel fråga av David Hårsmar (C) till Tom Andersson (MP) om
Trafikstrategi 2035
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 160
2015/KS0640 101
Svar på enkel fråga av Ulrik Nilsson (M) till Ulf Olsson (S) om
benämningar på kommunalråd
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 161
2015/KS0688 101
Svar på enkel fråga av Marie Fridén (M) till Tom Andersson (MP) om
det markstrategiska programmet
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 162
2014/KS0854 304
Energi- och klimatstrategi
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 91, sid B 875)
Miljö- och konsumentnämnden fick i budget 2013 uppdraget att ta fram en energioch klimatplan för Borås Stad. Uppdraget har sedan anpassats till Borås Stads
riktlinjer för styrdokument och är numera en strategi. Energi- och klimatstrategin
med bakrundsrapport och Borås Stads miljömål uppfyller lagkravet att varje kommun
ska ha en energiplan. Energi- och klimatstrategin har varit på remiss. Det har kommit
18 svar från kommunkoncernen och nio från externa organisationer. Remissvaren
var i stora drag positiva. Strategin har till viss del reviderats efter remissen
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Kommunstyrelsens beslut 2015-09-07, § 375
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Anta Energi- och klimatstrategi för Borås Stad.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande.
att meningarna ”Istäcket i Arktis minskar och glaciärer försvinner. Det är en av
många effekter vi idag ser av den globala uppvärmningen” stryks.
Kommunfullmäktige
Tom Andersson (MP) och Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att följande mening
stryks ur Borås Stads Energi och klimatstrategi: ”Istäcket i Arktis minskar och
glaciärer försvinner. Det är en av många effekter vi idag ser av den globala
uppvärmningen”.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Patric Silfverklingas (SD) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD) yrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Anta Energi- och klimatstrategi för Borås Stad med följande justeringar:
- Sista två meningarna på sidan 6 utgår och ersätts av ”Det finns lokal, småskalig och förnyelsebar
elproduktion i Borås Stad och den småskaliga elproduktionen är betydande eftersom det finns
många små elproducenter.”
- På sidan 8, under ”Minska klimatavtrycket från byggnader”, ska Lokalförsörjningsnämnden stå
som ansvarig tillsammans med de kommunala bostadsbolagen eftersom skrivningen avser
kommunens fastighetsbestånd. Miljö- och konsumentnämnden utgår därför.
- Sidan 9, under ”Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion” ska parentesen i första
stycket utgå.
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§ 163
2013/KS0805 107
Borås Energi och Miljö AB:s utredning om Vindkraft
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 92, sid B 893)
Borås Energi och Miljö AB har haft i uppdrag från Kommunfullmäktige att utreda en
vindkraftsetablering i Borås. I december 2013 inkom bolaget med slutredovisning där
man konstaterade att det fanns goda förutsättningar för vindkraft i Rångedala, och
att bolaget föreslog Kommunfullmäktige godkänna att uppföra tre vindkraftverk till
en kostnad av 81 miljoner kronor.
Borås Energi och Miljö AB konstaterar i sin förnyade ekonomiska bedömning att
investeringen inte är möjlig på affärsmässiga grunder. Bolaget beslutade därför i
februari 2015 att översända den begärda förnyade ekonomiska bedömningen samt att
återta begäran från 2013 om att genomföra vindkraftsinvesteringen. Bolaget avser att
sälja tillstånd och utredning till annan intresserad aktör.
Bolagets investeringskalkyl visar på ett negativt nettonuvärde, -13 miljoner kronor
utan hänsyn till skatteeffekt, vilket innebär att nuvärdet är 26 miljoner kronor sämre
än kalkylen 2013. Det ackumulerade resultatet beräknat på 20 år är +1 miljoner
kronor, vilket är 41 miljoner kronor sämre än 2013. Intäkterna för el och elcertifikat
har sammantaget sjunkit med 22 % jämfört med 2013. Investeringskostnaden bedöms vara oförändrad mot tidigare kalkyl, 81 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen konstaterar av bolagets förnyade bedömning att investeringen inte
är ekonomisk lönsam och således inte bör genomföras av affärsmässiga skäl.
Dessutom gör bolaget stora investeringar i övrigt. Exempelvis belastar den stora
investeringen i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk bolaget såväl ekonomiskt
som resursmässigt. Att i det läget gå in i ett nytt ekonomiskt riskfyllt projekt vore
olämpligt. Istället bör bolaget som de själva föreslår sälja tillståndet och utredningen
till annan intresserad aktör.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-21, § 298
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige lägger Borås Energi och Miljö AB: s utredning om
vindkraft till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger Borås Energi och Miljö AB: s utredning om vindkraft till
handlingarna.
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§ 164
2015/KS0575 016
Risk- och sårbarhetsanalys mandatperioden 2015-2018
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 93, sid B 929 )
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap är alla kommuner och landsting ålagda att
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Analysen följs upp årligen enligt direktiv
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (MSBFS:2015:5).
Rapporten baseras på Borås Stads samtliga förvaltningar, Borås Energi och Miljö,
Borås Elnät, AB Bostäder, Borås Djurpark AB och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund som besvarat ett RSA-formulär utarbetat från Totalförsvarets
Forskningsinstituts framtagna RSA - modell. Formuläret fylldes i av respektive
verksamhet själva som senare sammanställdes och fylldes på samma sätt i av en
särskild arbetsgrupp tillsatt för ändamålet. Formuläret syftade till att identifiera
samhällsviktig verksamhet, kritiska beroenden, oönskade händelser, disponibla
resurser (skydd mot oönskade händelser) samt åtgärder för staden. Personal (22 %),
IT och kommunikation (20 %) och el (15 %) utgör de största kritiska beroendena
för att kunna upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet, bortsett från
verksamhetsspecifika kritiska beroenden (19 %). På övergripande nivå för Borås Stad
belyses även organisatoriska beroenden såsom klara ansvarsförhållanden och
fungerande ledningsorganisation.
Oönskade händelser kategoriserats under social oro, elbortfall, sjukdom/smitta, snö
oväder, storm, IT och kommunikation eller övrigt. Bortsett från kategorin övrigt, dit
särskilt verksamhetsspecifika händelser sorterats, är social oro den största kategorin
som utgör 21 % av alla händelser. Social oro, händelser som drabbar IT och kommunikation samt snöstorm är de största riskkategorierna baserat på bedömd
sannolikhet och konsekvens.
Av Borås Stads disponibla resurser nämns bl.a. ett gott personalläge, många och stora
lokaler, egna fordon och arbetsmaskiner, anläggningsmaterial på lager och ett stort
antal frivilliga som förväntas kunna bidra till att hantera en kris.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-21, § 281
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Anta denna risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad, gällande mandatperioden
2015-2018.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Anta denna risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad, gällande mandatperioden 20152018.
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§ 165
2015/KS0393 100
En kommunallag för framtiden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 94, sid B 958)
Borås Stad har genom remiss från Finansdepartementet fått möjlighet att yttra sig
över rubricerad utredning.
Utredningen har haft i uppdrag att göra en bred översyn av kommunallagen med
målsättningen att åstadkomma en ändamålsenligt utforma lagstiftning.
Kommunallagen skulle även i fortsättningsvis vara en ramlag och utredaren skulle
utgå från ett medborgarperspektiv. I uppdraget ingick också att göra en lagteknisk
översyn.
Utredningen har varit remitterad inom Borås Stad till stadsdelsnämnderna, Stadsrevisionen, AB Bostäder och Borås Energi och Miljö AB.
Ett förslag till yttrande har utarbetats i vilket Borås Stad avstyrker utredningens
förslag på följande punkter: Utrymmet för beställar – utförarnämnder förtydligas,
försöksverksamhet med majoritetsstyre, program om mål och riktlinjer, utvidgat
medlemskap för företag och organisationer och större möjligheter till laglighetsprövning av budgetbeslut. Borås Stad vill att Kommunallagen även skall markera den
möjlighet som kompetensutvidgning enligt EU-rätten kan innebära - inte bara
begränsningen samt att möjligheten öppnas för kompetensenlig avtalssamverkan
mellan kommuner.
Övriga delar av utredningens förslag kan accepteras och tillstyrks därför.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-21, § 280
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Avge yttrande över utredning ”En kommunallag för framtiden” enligt
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige
Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Avge yttrande över utredning ”En kommunallag för framtiden” enligt Kommunstyrelsens
förslag.
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§ 166
2015/KS0512 256
Omreglering av tomrättsavgäld för fastigheterna Folkvisan 2, 5-7, 9,
11-16, 19, 21-23, 26, 31, 33, 36-42, 44, 49-52, 54-57, 61-63, Munin 7,
Körsbärsträdet 1 och Smörblomman 3 i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 95, sid B 976)
Innevarande år är 37 tomträtter för småhusfastigheter, 2 tomträtter för
industrifastigheter, 1 tomträtt för hyreshusfastighet och 1 tomträtt för kontorsfastighet aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från den 1 januari 2017.
Avgäldsperioderna är 10 år för alla fastigheterna. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter i
samband med omregleringen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-07, § 369
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya
tomträttsavgälder enligt upprättad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos
fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna
avgälder, när det finns uppenbara skäl.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt upprättad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos fastighetsdomstolen i
de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna avgälder,
när det finns uppenbara skäl.
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§ 167
2015/KS0555 046
Donation av skulptur av Åke Björsell och Andreas Swan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 96, sid B 980)
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av Åke
Björsell och Andreas Swahn, en skulptur av konstnären Richard Brixel ”Passion
Extreme”.
Skulpturen föreställer Tomas Olsson från Borås, en extremskidåkare som omkom
2006 då han åkte ned från Mount Everest nordsida, vilket han tillsammans med en
vän var först i världen att ge sig på.
Till minne av Tomas Olsson, önskar nu boråsföretagarna Åke Björsell och Andreas
Swahn resa en skulptur. Föreslagen plats är Krokshallsberget, utanför Centralstationen i Borås. Skulpturen ska föreställa en skidåkare på väg utför berget.
Skulpturen av konstnären Richard Brixel, är en donation och inga andra kostnader än
underhållskostnader ska belasta Borås Stad. Kulturnämnden bedömer att förslaget är
spännande och originellt. För den som just klivit av tåget skulle skulpturen utgöra en
omedelbar och spektakulär påminnelse om att Borås är en skulpturstad.
Givarnas målsättning är att skulpturen ska avtäckas 16 maj, 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-21, § 295
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donationen av Åke Björsell och Andreas
Swahn, en skulptur av konstnär Richard Brixel ”Passion Extreme”.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donationen av Åke Björsell och Andreas Swahn,
en skulptur av konstnär Richard Brixel ”Passion Extreme”.
§ 168
2015/KS0565 046
Donation av skulptur av Tore G Wärenstams stiftelse
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 97, sid B 986)
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av Tore
G Wärenstams stiftelse, en skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.
Den forne chefredaktören för Borås Tidning, Tore G Wärenstam, var aktiv i den
lokala politiken, med stort engagemang för utbildning, kultur och sjukvård. Han var
vidare ordförande i såväl Borås Kommunfullmäktige som Älvsborgs läns landsting.
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Idag finns en plats uppkallad efter honom i Borås, belägen mellan järnvägen och
Nybron. Tore G Wärenstams stiftelse önskar att denna lilla så kallade pocketpark får
en klar och vacker gestaltning. I det har stiftelsen gett Borås konstnären Kerstin Dahl
Norén i uppdrag att ge ett skissförslag på en skulptur och dessutom lämpliga sittbänkar.
Kulturnämnden finner framlagt förslag med skulptur och bänkar vara en stilig och
värdig accentuering av parkområdet. Det är viktigt för hela platsens upplevelse att
parkens växtlighet harmoniserar med skulpturen. Konstnärens förslag med en
gräsmatta med låg växtlighet är därför en viktig aspekt att ta hänsyn till.
Stiftelsen tar vid ett positivt beslut från kommunen kostnaderna för material
(skulptur och stenbänkar) samt konstnärens arbete. Stenbänkarna är inte något
villkor för skulpturdonationen utan är endast ett tillägg i förslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-21, § 296
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donationen av Tore G Wärenstams
stiftelse, en skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donationen av Tore G Wärenstams stiftelse, en
skulptur av konstnär Kerstin Dahl Norén.
§ 169
2011/KS0489 105
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD); Söka vänortssamarbete i
staten Israel
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 98, sid B 990)
Pontuz Fritzson (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2011
inlämnat rubricerad motion I motionen föreslås att Borås Stad ska söka vänortssamarbete med någon stad i Israel.
Borås Stad har idag vänortssamarbeten i de nordiska länderna; med danska Vejle,
norska Molde och finska Mikkeli. Dessa vänorter tillkom i samband med andra
världskriget.
Utöver detta har Borås också ett så kallat partnerskap med Espelkamp i Tyskland.
Detta har sin alldeles speciella historia, och går tillbaka på den stora betydelse som
Boråsprästen Birger Forell haft för Espelkamp genom sitt arbete där under kriget.
Detta partnerskap har alltså emotionella band, men innehåller inte ett regelbundet
utbyte så som vänortssamarbetet gör.
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Genom åren har det förekommit någon enstaka förfrågning till Borås Stad om
vänortssamarbete, men Borås har valt att tacka nej till ett sådant reguljärt utbyte
utöver de nordiska länderna.
Det har inte framkommit något som ger skäl att utöka vårt samarbete vad det gäller
vänorter.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-21, § 279
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
Björn Qvarnström (SD) lämnar en anteckning till protokollet.
Kommunfullmäktige
Crister Spets (SD) yrkar att ärendet återremitteras.
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. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Ärendet skall avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Thor Öhrn (SD), Patrik
Hållpås (SD), Andreas Bäckman (SD) och Philip Pettersson (SD).
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§ 170
2014/KS0599 107
Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Mikroelproduktion avlastar
elnätet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 99, sid B 992)
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Elnät AB:
1. ska se över möjligheten att flytta en större andel av kundernas kostnader från den
fasta avgiften till den rörliga
2. ska införa en ersättning till kunder med mikroproduktion av egen el för att deras
inmatning avlastar elnätet. Denna ersättning ska uppgå till 50 % av den rörliga
elöverföringsavgiften ex moms
3. på ett positivt och informativt sätt ska informera om möjligheterna till och
fördelarna med mikroproduktion av egen el på sin hemsida.
Motionen har varit remitterad till Borås Elnät AB som inkommit med svar
2015-02-03.
Kommunstyrelsen konstaterar att bolaget till stora delar redan idag, i sin ordinarie
verksamhet och inom befintliga ägardirektiv, arbetar i enlighet med motionärens
intentioner att underlätta och uppmuntra mikroelproduktion. Kommunstyrelsen
delar dessa intentioner. Borås Elnät AB förutsätts fortsätta verka för att underlätta
mikroelproduktion och samtidigt behålla affärsmässigheten i sina beslut, såsom att
följa en branschgemensam taxeprincip samt ersättningsnivåer baserade på nätnytta.
Kommunstyrelsen bedömer inte att bolaget behöver ges något ytterligare uppdrag
med anledning av motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-09-21, § 299
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulf Sjösten (M)

Leila Pekkala (S)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 oktober 2015

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 156 Anmälningsärenden
” Motion: Att införa en skol/näring/föreningslivsdag samt implementera
"Bunkeflomodellen" i kommunens skolor
Bakgrund:
De studieresultat en elev uppnår i skolan och de val en elev gör under sin skoltid,
kommer få stor påverkan för hans eller hennes framtid. Utöver bra lärare har
forskning visat att fler aspekter påverkar resultaten.
1999 påbörjades den studie som kom att ligga till grund för den så kallade
”Bunkeflomodellen”. Studien visade att elever som har regelbunden fysisk träning,
mår bättre, har lättare att fokusera och presterar bättre i skolan. Det lokala
föreningslivet var aktiva och engagerade i projektet, vilket inte bara avlastade
lärarna i skolan, det gav även de engagerade föreningarna nya medlemmar.
Något som var mycket uppskattat bland dessa.
Inspirerade av denna forskning och de resultat som projektet gav, vill vi
Sverigedemokrater nu utveckla modellen ytterligare, och till modellen lägga ett nära
samarbete med näringslivet.
Utöver bättre hälsa, minskad barnfetma och bättre skolresultat, som var en effekt
av ”Bunkeflomodellen”, skulle ett nära samarbete med näringslivet ge eleverna en
bättre insikt i vad som krävs för att nå sina drömyrken och varför man behöver
studera, detta skulle också ge eleverna ökad kunskap om arbetsmarknaden och
samhället – något som på sikt också kommer minska risken för framtida
missmatchning för eleverna.
Elever, lärare, föreningsliv och näringsliv blir alla vinnare.
Sverigedemokraterna i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:
- Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt
ovan
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag
- Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur
samtliga elever inom för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion
varje dag i enlighet med principerna för det så kallade Bunkefloprojektet.
Andreas Bäckman
Björn Qvarnström
SD-Borås”
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Bilaga till § 156 Anmälningsärenden
”Valfrihet inom hemtjänsten
Miljöpartiet de Gröna i Borås anser att valfrihet inom hemtjänsten är en viktig del
av de äldres välbefinnande. Med valfrihet menar vi inte val av utförare, utan val av
innehåll, alltså vad man får hjälp med.
Miljöpartiet vill värna den enskildes inflytande över de insatser i hemtjänsten som
man blir beviljad. Ett sätt att göra detta är genom något som kallas ”block-och
nivåsystemet”, ett system som man jobbar efter bland annat i Landskrona.
Brukaren blir där beviljad en viss mängd insatser eller timmar hemtjänst, men
bestämmer själv vad hen vill ha hjälp med. Exempelvis kan man välja att duscha en
gång extra i veckan, istället för att tvätta två gånger per vecka eller liknande. Detta
ökar medbestämmandet vilket är viktigt för livskvaliteten.
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
- Att Borås Stad utreder möjligheten att införa en modell för biståndsbedömning av
hemtjänst i enlighet med motionens intentioner.
Hanna Bernholdsson (MP)
Christina Waldenström (MP)”
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Bilaga till § 156 Anmälningsärenden
”MOTION 2015-09-29
FOLKPARTIET KOMMUNFULLMÄKTIGE
Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet!
Kommunen står inför en stor investeringspuckel de kommande åren, vilket
kommer sig av den stora befolkningstillväxten i Borås. Det kräver utbyggda
kommunala verksamheter och det kräver nya lokaler. Det kommande decenniet
står vi också inför ett enormt infrastrukturprojekt i form av Götalandsbanan. Borås
Stad kommer att behöva göra betydande investeringar för att bygga kompletterande
infrastruktur och nya verksamhetsområden.
Investeringspuckeln talar för att vi behöver frigöra kapital för nya investeringar
som bygger vår stad starkare. Samtidigt kan vi skapa en flexiblare
fastighetsorganisation genom att äga en mindre andel själva. Det gör att vi flyttar
risk från kommunen till marknaden och vi kan optimera vårt fastighetsägande.
Folkpartiets förslag är att sälja 25 procent av kommunens fastighetsbestånd,
inklusive skogsfastigheter. Det frigör kapital till nya investeringar och ger oss en
flexiblare fastighetsorganisation.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för att sälja 25 procent av fastighetsbeståndet.
Morgan Hjalmarsson (FP)”
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Bilaga till § 156 Anmälningsärenden
”Motion till Kommunfullmäktige

2015-10-15

Inför en dietisttjänst i äldreomsorgen

Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna
hälsa. Ett tillräckligt intag av energi och näring är av stor betydelse för att förebygga
sjukdom, främja hälsa genom hela livet och för att uppnå bästa effekt av övrig
medicinsk behandling. Risken för sjukdom och/eller funktionshinder ökar med
stigande ålder, vilket innebär att äldre utgör en riskgrupp för utveckling av
undernäring.
Undernäring leder till försämrad livskvalitet och ett ökat lidande för den enskilde
samt en ökad vårdtyngd för kommunen. Samtidigt är det viktigt att värdera
njutning och måltidsglädje högt. Dessa faktorer är en förutsättning för ett
tillräckligt näringsintag hos den enskilde vårdtagaren.
Sjukdomsrelaterad undernäring är vanligt förekommande i högre åldrar. Därför
behövs nutritionskompetens inom kommunal äldreomsorg. Dietister uppbär till
skillnad från bland andra kostekonomer legitimation för att bedriva
nutritionsbehandling. Dietist i kommunal äldreomsorg kan därför tillsammans med
medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvara för att utveckla rutiner och
kvalitetssystem kring nutritionsomhändertagandet. Kommundietisten kan också ta
ansvaret för nutritionsutbildning samt vara ett stöd för övrig personal när det gäller
mat- och näringsproblem. Dietisten kan utforma individuella nutritionsordinationer
för äldre med uttalade näringsproblem.
Flera kommuner, bland andra Ljusdal, Östra Göinge, Alingsås och Kungälv har
dietisttjänster med varierande uppgifter. För att de äldre som är i behov av
äldreomsorg ska vara garanterade ett gott näringstillstånd vill Kristdemokraterna att
även Borås Stad inrättar en dietisttjänst i kommunen. Fokus ska inte enbart vara
undernäring, utan också att alla vårdtagare ska erbjudas en kost för bästa möjliga
livskvalitet. Det är dock viktigt att dietisten även kan erbjuda en medicinsk kontakt.
Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
- Inrätta dietisttjänst (er) som ska verka på vård- och omsorgsboenden samt i
hemtjänsten i
Borås Stad.
Falco Güldenpfennig (KD)
Ingela Hallgren (KD”
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Bilaga till § 156 Anmälningsärenden
” Motion Kommunfullmäktige 2015-10-15
Fri parkering för ökad tillgänglighet
Den tekniska utvecklingen går framåt i en rasande fart. På knappt ett decennium
har flera av samhällets institutioner blivit överflödiga. Räkningar, biljetter,
tidsbokning och inköp av dagligvaror; mer och mer betalas och beställs via internet
och sms. Samtidigt växer möjligheterna för alla att ta del av samhällslivet. Borås
Stad blev glädjande utsedd till Europas mest tillgängliga stad år 2015. Vi har
kommit långt i vårt arbete med att anpassa staden, bland annat med
tillgänglighetsdatabasen, så att även den som har en funktionsnedsättning kan vara
delaktig på lika villkor.
Tekniska lösningar är i de flesta fall förbättringar och leder till såväl tidsvinster som
en ökad säkerhet. Men den snabba utvecklingen riskerar även att exkludera äldre
och personer med olika funktionsnedsättningar. Borås Kommuns Parkerings AB
har aviserat att parkeringsbetalning med mynt kommer att vara helt avvecklad
under 2016.
Kristdemokraterna lämnade 2013 in en motion om fri parkering i upp till två
timmar i stadskärnan för att locka fler besökare till handel, caféer och restauranger.
Med avskaffandet av myntbetalning vid parkering ser vi nu anledning att utöka en
framtida fri parkering till att även gälla platser med många besökare som t ex
äldreboenden.
Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Att införa fri, tidsbegränsad, parkering på platser där myntbetalning inte
längre kommer att vara möjlig.

Falco Güldenpfennig (KD)
Ingela Hallgren (KD)
Hans Gustavsson (KD)”
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Bilaga till § 156 Anmälningsärenden
”Motion från Folkpartiet Liberalerna om att frångå kösystemet till de
fristående skolorna i Borås så att dessa också kan ta emot nyanlända elever
Läget i världen är ytterst instabilt och fler människor än någonsin befinner sig på
flykt undan krig och katastrofer. En rännil av världens flyktingar kommer till
Sverige. Sverige är och ska, enligt Folkpartiet, vara en humanitär stormakt. Dock
finns många utmaningar. En av dem är att utlandsfödda elever klarar sig allt sämre i
de kommunala skolorna.
Nyligen kom Skolverket med sin årliga betygsstatistik för läsåret 2014/15. I ett
pressmeddelande konstaterar myndigheten att ”Bland de elever som invandrat och
börjat i svensk skola i årskurs 1-5 har andelen som blir behöriga ökat från 69
procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som börjat i svensk skola i årskurs
6-9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg behörighet på 28
procent till 26 procent i år.”
Statistiken Skolverket presenterar visar också att en större andel elever som når
kunskapskraven går i fristående skolor än i kommunala. Oavsett om man utgår
ifrån föräldrarnas utbildningsnivå, om eleverna har svensk eller utländsk bakgrund
så gäller samma mönster. Resultaten i fristående skolor är bättre än i kommunala
och fler elever når kunskapskraven i alla ämnen.
Nuvarande lag omöjliggör dock för fristående skolor att ta emot nyanlända.
Fristående skolor får bara ta emot elever utifrån ett kösystem. Självklart kan
nyanlända inte på förhand veta att de ska fly, hamna i Sverige och ställa sig i kö.
Därför föreslår Folkpartiet Liberalerna att ett undantag för kösystemet skall göras i
Borås Stad så att även de fristående grundskolorna ska få ta emot nyanlända elever.
Kommunstyrelsen få i uppdrag att se hur ett sådant undantag kan se ut och vilka
resurser som behöver följa med när ett sådant system införs.
Folkpartiet Liberalerna föreslår att
De fristående grundskolorna i Borås undantas kösystemet för att kunna ta emot
nyanlända elever.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur det kan genomföras och vilka resurser
som skall följa med ett sådant undantag.
Anna Svalander, Folkpartiet Liberalerna”
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Bilaga till § 156 Anmälningsärenden
”Borås Stad – en Fairtrade City som bojkottar varor producerade på
ockuperad mark
Borås diplomerades som Fairtrade City 2008. Fairtrade City är en diplomering till
kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att kommunen
lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt
utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, restauranger och arbetsplatser.
Sedan 1967 ockuperar den israeliska staten Palestina. Ockupationen har gång på
gång fördömts av FN. I spåren av ockupationen följer väpnade attacker mot civila
och palestinsk egendom konfiskeras. Trots att ockupationen av Västbanken är
illegal och folkrättsvidrig importeras varor från just detta område till Sverige,
importen av dessa varor upprätthåller bosättningspolitiken. Sedan 1975 ockuperar
Marocko ekonomiskt viktiga områden av Västsahara, från vilka export av fisk och
fosfor sker. Den marockanska ockupationen har även den fördömts av FN. Att
köpa varor producerade på folkrättsvidrigt ockuperad mark går tvärsemot Borås
Stads intentioner om etisk upphandling och konsumtion.
Att folkrätt och mänskliga rättigheter efterföljs av Israel, Marocko och andra stater
är naturligtvis ytterst en fråga för FN och för den svenska regeringen att bevaka i
världsförbundet. Som kommun och Fairtrade City kan Borås emellertid också agera
genom valet av varor vi upphandlar. Svensk bojkott av sydafrikanska varor under
apartheidregimen var en kraftfull markering för demokrati och mänskliga
rättigheter. Vill Borås även framledes med rätta kunna kalla sig en Fairtrade City
måste inköp av varor producerade på ockuperad mark upphöra, så kan vi som
kommun höja rösten för demokrati och alla människors lika värde.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi
-

att inköp av varor producerade på ockuperad mark upphör

Borås 2015-10-12
Ida Legnemark (V)
Therése Björklund (S)
Mosa Roshanghias (MP)
Tommy Josefsson (V)”
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Bilaga till § 157 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” Enkel fråga till Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande om benämningar på
Kommunalråd
I en inbjudan till invigningen av utställningen ”Vi är Romer” den 3 oktober beskrivs Lena
Palmén (S) som välfärdskommunalråd. Mig veterligen har Borås stad inte tidigare benämnt
kommunalråden som något annat än kommunalråd.
I en del kommuner används den typ av benämning som beskrivs ovan men det är
då kopplat till någon form av rote- eller områdesansvar. Det betyder att det aktuella
kommunalrådet då också är ledamot i någon nämnd och därmed tar ansvar för
området och inte bara har en rätt att ”tycka” inför kommunstyrelsens möten.
Jag har då tre frågor till Ulf Olsson (S):
-

Har kommunstyrelsen beslutat att ändra benämningarna på
kommunalråden enligt ovan
Innebär i så fall förändringen en ambition att övergå till ett rotesystem
Vad kallas det tredje kommunalrådet i den styrande konstellationen –
ofärdskommunalråd?

Ulrik Nilsson (M)”
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Bilaga till § 157 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” Enkel fråga till Kommunfullmäktige 2015-10-15
Enkel fråga till Kommunalråd Tom Andersson (MP)
I Borås Stads budget för 2015 uppdras Kommunstyrelsen att utarbeta ett
markstrategiskt program som redovisar motiv- och urvalskriterier för framtida
markförvarv och försäljningar. Detta uppdrag är särskilt angeläget med tanke på
lagen om riktlinjer för markanvisningar som trädde i kraft vid årsskiftet.
Lag (2014:899) säger att en kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar som
innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisningar samt principer för markprissättning.
Jag menar att det är av stor vikt att Borås Stad snarast presenterar ett
markstrategiskt program så att spelreglerna blir desamma för alla.
Jag vill därför fråga Tom Andersson:
- När beräknas det markstrategiska programmet vara färdigt?
Marie Fridén (M)”
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Bilaga till § 158 Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

Borås Stad
Stiftelser 								151015
NÄMNDEMÄN VID BORÅS TINGSRÄTT 				

160101 - 191231

Ledarmöter
Ledamöter Gustafsson Thomas

S

Högström Anneli

S

Hurnasti Alpo

S

Hägg Monica

S

Krok Lennart

S

Khaihani Sousan

S

Eriksson Kent

S

Albertsson Ann-Christine

S

Demakul Sokul

S

Mullbock-Abramsson Aina

S

Nätt Bengtroland

S

Carlström Ann-Cathrine

S

Barkamo Gabriel

S

Andersén Cornelia

S

Åkervall Urban

S

Wängrot Necander Lena

S

Stråhle Bo

S

Järvinen Tuula

S

Holmqvist Ronny

S

Omerovic Sead

S

Landström Inger

V

Stålhammar Ulla

V

Carlberg-Torsell Joel

V

Gustavsson Anna

V

Liljekvist Therese

V

Ramsälv Waldenström Kristina

MP

Johansson Birgit

MP

Tabrize Kyan

MP

Daka Arsim

MP

Dahlberg Andersson Kristina

M

Isegran Pirita

M

Johansson Bill

M

Kindblad Nancy

M

Löfgren Hjelm Lotta

M

Martinsson Annacarin

M
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Nordström Annette

M

Olausson Gunvor

M

Sandström Gunilla

M

Åkerlund Birgit

M

Lundberg Elsie

M

Ågren Håkan

M

Lindh Petrus

M

Stenström Anna-Clara

M

Wahlgren Birgit

FP

Is Seidi

FP

Karlsson Kjell

FP

Hyllstam Jan

FP

Unosson Bo

C

Hermansson Ingrid

C

Olsson Leif

C

Blomqvist Ann-Charlotte

KD

Wergård Doris

KD

Silbers Kristian

SD

Bäckman Andreas

SD

Strandgård Tony

SD

Johansson Sven-Olof

SD

Carlsson Karolina

SD

Hallberg Niklas

SD

Nilsson Jan

SD
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7 Energi- och klimatstrategi (Nr 91)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Samuelsson
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(FP)
(FP)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(FP)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(FP)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(FP)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare

Anne-Marie Ekström
Nils-Åke Björklund

Emina Beganovic

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mattias Danielsson
Mikael Wickberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5

B 213

Kommunfullmäktiges protokoll | 15 oktober 2015

Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Pettersson
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

Thor Öhrn
Patrik Hållpås
Leif Johansson

Annacarin Martinsson

5

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Leif Grahn

SUMMA:

B 214

45

64

X
X

X
X
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14 Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD); Söka vänortssamarbete i staten Israel (Nr 98)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Samuelsson
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(FP)
(FP)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(FP)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(FP)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(FP)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
1:a
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
3:e
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare

Anne-Marie Ekström
Nils-Åke Björklund

Emina Beganovic

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mattias Danielsson
Mikael Wickberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Transport:

45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Pettersson
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

Thor Öhrn
Patrik Hållpås
Leif Johansson

Annacarin Martinsson

5

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X

X
X
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