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Tid och plats
17.00–19.53 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 197–223
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD),
Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida
Legnemark (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L),
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), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin
Hermansson (C), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD),
Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S),
Anne Rapinoja (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia Andersson (C), Pertti
Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), GunBritt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), LarsGunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård
(SD), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Andreas
Bäckman (SD), Philip Pettersson (SD), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben Maaouia
(S) och Johan Dahlberg (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Lennart Andreasson (V)
För Hicham El-Horr (V)
För Hamid Fard (L)
För Anna Christensen (M)
För Lotta Preijde (L)
För Malin Wickberg (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För David Hårsmar (C)
För Robin Nylén (M)
För Hanna Bernholdsson (MP)
För Sara Andersson (S)
För Per Carlsson (S)
För Anethe Tolfsson (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Mohamed Kossir (S)
För Anna Klaar (S)

- Tommy Josefsson (V)
- Pari Mahinpour (V)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Mikael Wickberg (M)
- Andreas Cerny (L)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Annacarin Martinsson (M)
- Mattias Danielsson (C)
- Paul Andre Safko (M)
- Lasse Jutemar (MP)
- Emina Beganovic (S)
- Leif Grahn (S)
- Marie Sandberg (S)
- Therése Björklund (S)
- Sören Björklund (S)
- Leif Johansson (S)

För Sofia Andersson (V) saknas ersättare.
Närvarande ersättare
Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Bengt Wahlgren (L),
Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Andreas Ekström (S), Christina
Ramsälv Waldenström (MP) och Patrik Hållpås (SD).

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2015-12-10

2 (27)

Hanna Werner (MP) anländer till sammanträdet kl 17.00
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.00 och intar sin plats inför
behandlingen av § 198.
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.00 och intar si plats under
uppropet.
Sofia Bohlin (S) anländer till sammanträdet kl 17.00 och intar sin plats under
uppropet.
Bengt Bohlin (S) anländer till sammanträdet kl 17.00.
Jasem Hardan (V) anländer till sammanträdet kl 17.10.
Lotta Preijde (L) anländer till sammanträdet kl 17.15 och intar sin plats inför
behandlingen § 202.
Micael Svensson (S) lämnar sammanträdet kl 17.45. Han ersätts av Leif Grahn (S)
inför behandlingen av § 210.
Sofia Andersson (V) anländer till sammanträdet kl 18.00 och intar sin plats inför
behandlingen av § 213.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Robin Nylén (M) anländer till sammanträdet kl 18.35 och intar sin plats inför
behandlingen av § 214.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 18.35 och intar sin plats inför
behandlingen av § 214.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

valledare
sekreterare

§ 197
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Sjösten (M) och Leila
Pekkala (S) med Raija Leppänen (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 17 december 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".
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§ 198
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på inkomna frågor.
§ 199
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2015-11-18

Motion av Ida Legnemark (V): Borås - en fristad för förföljda
konstnärer.
Dnr 2015/KS0765 861

2015-12-09

Motion av Ida Legnemark (V): Cykel som 25-årsgåva – bra för
klimatet och för folkhälsan!
Dnr 2015/KS0808 028

2015-12-09

Motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) Stimulera
boråsare att cykla.
Dnr 2015/KS0809 312

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden:

B 394

2015-11-27

Skrivelse från Morgan Hjalmarsson (L) Tillbakadragen interpellation:
Är villkoren i Orangeriet ohållbara.
Dnr 2015/KS0587 109

2015-12-02

Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad i Stockholm den 30
november 2015 i mål nr 6667-6669-14. Överklagat avgörande:
Kammarrätten i Jönköpings dom den 18 november 2014 i mål nr
325–327-14. Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.
Dnr 2013/KS0168 041

2015-12-02

Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad i Stockholm den 30
november 2015 i mål nr 6667-6669-14. Överklagat avgörande:
Kammarrätten i Jönköpings dom den 18 november 2014 i mål nr
325–327-14. Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.
Dnr 2013/KS0301 045

2015-12-09

Dom från Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 640-14: Överklagat
beslut: Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-16. Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Dnr 2014/KS0154 041
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§ 200
2015/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 120, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Camilla Larsson (S), Allmänna Vägen 25, 518 41 Sjömarken entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Kommunfullmäktige.
Therése Björklund (S), Västmannagatan 11, 504 37 Borås väljs till ersättare i Kommunstyrelsen
t.o.m. det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
Therése Björklund (S), Västmannagatan 11, 504 37 Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås
Stadshus AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Eva Aspman (S), Väpnarstigen 24 C, 506 34 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
styrelsen för Borås Elnät AB.
Barbro Andersson (S), Sverkergatan 3, 506 35 Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås
Elnät AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Shahindokht Modjtahedzadeh (L), Engelbrektsgatan 122, 506 39 Borås entledigas från sitt
uppdrag som ersättare i styrelsen för Borås kommuns Parkerings AB.
Christina Andersson (L), Positivgatan 18, 504 72 Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås
kommuns Parkerings AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
§ 201
2015/KS0556 732
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Lena Palmèn (S);
Hemlagad mat i hemtjänsten
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 121, sid B 1212)
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har avgivit svar på rubricerad interpellation. Svaret
läggs till handlingarna.
§ 202
2015/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna
motioner
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 122, sid B 1215)
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner t.o.m. maj
månad.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 510
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) lämnar en protokollsanteckning.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.
§ 203
2015/KS0736 045
Borgensavgifter för nya externa borgensåtaganden 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 123, sid B 1229)
I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås
Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten
är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen. En förmånlig utlåning
från kommunen till ett företag eller organisation kan även vara ett otillåtet statsstöd,
enligt EU:s konkurrenslagstiftning. Borgen till externa parter, som kan anses verka i
konkurrens, behöver därför marknadsprissättas. Avgiftens storlek ska omprövas vid
varje låneomsättning, eftersom avgiften ska avspegla en marknadsmässighet.
Till följd av ovanstående beslutade Kommunfullmäktige den 15 januari 2015 om
borgensavgifter från och med maj 2015 på befintliga externa borgensåtaganden för
Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Blombacka, Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Skogslid samt Stiftelsen Svensk Blå Stjärnans djursjukhus.
I september 2015 har Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid omsatt ett
lån på 13 100 607 kronor vilket inryms i Borås Stads ursprungliga borgensåtagande.
En ny borgensavgift behöver fastställas för den omsatta delen (Borås Stad går i
borgen för 80 % av den omsatta lånevolymen, d v s 10 480 485 kronor).
I enlighet med delegationsbeslut 30/2015 dnr 2015/KS0044 föreslås 0,53 % enheter i borgensavgift. För att bedöma det marknadsmässiga värdet av borgen har
Skogslid ombetts ta in två offerter på lånet, en offert med kommunal borgen, och en
offert utan. Offerterna visar en prisdifferens på 0,53 % - enheter, vilket kan anses
utgöra en marknadsmässig borgensavgift.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 522
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borgensavgift med 0,53 % - enheter påförs Riksbyggens kooperativa
hyresrättsförening Skogslid för borgensåtaganden hänförliga till omsatta lån på
13 100 607 kronor och 9 200 000 kronor.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borgensavgift med 0,53 % - enheter påförs Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Skogslid för
borgensåtaganden hänförliga till omsatta lån på 13 100 607 kronor och 9 200 000 kronor.
§ 204
2015/KS0707 170
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 124, sid B 1230)
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring
SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2016 med cirka 3 % med
hänsyn till förbundets ökade kostnader för genomförandet av dessa tjänster. Aktuella
taxor för SÄRF är:
• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
• Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
• Hantering av tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå ändring av de av direktionen
tidigare beslutade taxorna, och föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med
SÄRF:s förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 521
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF,
fastställs.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF, fastställs.
§ 205
2015/KS0357 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 30 september 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 125, sid B 1234)
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i
socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen
trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
Till IVO och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal.
När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 516
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.

§ 206
2015/KS0634 007
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Kommunfullmäktiges uppdrag
som inte ingår i budget
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 126, sid B 1244)
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium
som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.
Stadskansliet har tagit fram en sammanställning över beredningsläget för dessa
ärenden.
I bilagan till detta ärende finns en rapport om de uppdrag som har skapats på detta
sätt under perioden 2015-01-15 – 2015-10-15.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 513
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 207
2015/KS0676 006
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 127, sid B 1251)
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 512
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2016:
28 januari, 25 februari (allmänhetens frågestund), 17 mars, 28 april (årsredovisning),
26 maj (allmänhetens frågestund), 16 juni, 18 augusti, 29 september (allmänhetens
frågestund), 20 oktober, 23 (onsdag) och 24 november (budget) samt 21 december
(onsdag) allmänhetens frågestund.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 28 april
med början kl 13.00, den 25 februari, 26 maj, 29 september och den 21 december
(onsdag) kl 17.00, den 23 och 24 november kl 09.00 och i övrigt med början klockan
18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås
Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid
behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga
frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Sammanträdena skall hållas följande dagar 2016:
28 januari, 25 februari (allmänhetens frågestund), 17 mars, 28 april (årsredovisning), 26 maj
(allmänhetens frågestund), 16 juni, 18 augusti, 29 september (allmänhetens frågestund), 20
oktober, 23 (onsdag) och 24 november (budget) samt 21 december (onsdag) allmänhetens frågestund.
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 28 april med början
kl 13.00, den 25 februari, 26 maj, 29 september och den 21 december (onsdag) kl 17.00, den 23
och 24 november kl 09.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av
årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder som Kommunfullmäktige
beslutat om.
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§ 208
2011/KS0299 139
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Sara-Degerman Carlsson (KD); ”Bra
Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare värdegrundsarbete!”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 128, sid B 1252)
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara
Degerman-Carlsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april
2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att Bra Kompis arbetet riktat till äldre elever återupptas
- att en styrgrupp bildas för Bra Kompis- arbetet och får i uppdrag att presentera en
utbildningsplan
- att Borås Stads ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden och
Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i Borås Stad.
En naturlig arena för värdegrundsarbetet är skolan, där kan alla barn och ungdomar
kan nås. Kommunstyrelsen menar vidare att resorna till Auschwitz är ett etablerat
arbetssätt för värdegrundsarbete och att dessa därför ska återupprättas. För att säkra
en bättre spridning av upplevelserna och den kunskap eleverna får med sig ifrån
resorna till Auschwitz, krävs det att skolorna genomför utbildningsinsatser efter
resornas genomförande.
I budgeten för 2016 föreslås att 500 000 kronor avsätts för att utveckla värdegrundsarbetet riktat till äldre elever. En del i arbetet är att genomföra resorna till Auschwitz.
När det gäller resorna till Auschwitz förutsätter Kommunstyrelsen att villkoren för
medföljande personal utgår ifrån gällande avtal.
Stadsdelsnämnden Norr får, utifrån sitt kommungemensamma skoluppdrag, ansvar
för att organisera och följa upp värdegrundsarbetet och resorna i samverkan med
berörda nämnder och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-26, § 466
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
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Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Björn Qvarnström (SD) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Bra Kompis-arbetet riktat till äldre elever återupptas.
En styrgrupp bildas för Bra Kompis-arbetet och får i uppdrag att presentera en utbildningsplan.
Borås Stads ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen.
§ 209
2012/KS0339 311
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M),
Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Ett enat
Hässleholmen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 129, sid B 1257)
Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april
2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Tekniska
nämnden att se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen, Invånarna på
Hässleholmen ges möjlighet att delta i detta arbete.
Motionen har 2012 varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämnd
Öster och Tekniska nämnden.
Efter remissrundan har en omorganisation genomförts mellan nämndernas
ansvarsområden, vilket innebär att Kommunstyrelsen har ansvaret för övergripande
trafikplanering och Tekniska nämnden har ansvaret för mer detaljerad trafikplanering.
Svaret på motionen bör ses i kombination med svar på en annan motion: Utveckling
av Hässleholmen från Kjell Classon (S).
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 328
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra åt Tekniska nämnden att i samarbete med Kommunstyrelsen utreda
trafiksituationen kring Åsvägen i Hässleholmen. De boende och verksamma i
stadsdelen ska ges möjlighet att delta i arbetet.
Motionen bifalles.
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Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L), Hans Gustavsson (KD) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Tekniska nämnden uppdras att:
Se över trafiksituationen kring Åsvägen på Hässleholmen.
Invånarna på Hässleholmen ges möjlighet att delta i detta arbete.
§ 210
2009/KS0661 317
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Med sikte på stjärnorna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 130, sid B 1265)
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober
2009 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen utarbetar ett program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Motionen har under år 2012 varit remitterad till samtliga nämnder och bolag utom
Revisorskollegiet, samt remitterad till Ungdomsrådet. Sedan motionen skrevs har det
hållits två allmänna val så nämndernas sammansättning har förändrats sedan dess. De
motiv som framkommit kan dock användas för att bedöma beslut om motionen.
Kommunstyrelsen anser att det bör vara ett delat ansvar att påtala behov av ändrade
regler, men att det behöver vara en sammanhållande nämnds uppdrag, t.ex.
Samhällsbyggnadsnämnden, att kontinuerligt följa upp behov av att komplettera
regler (t.ex. Riktlinjer för stadsmiljön) vad gäller hur belysning kan utformas för att
undvika ljusförorening.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-02, § 503
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och
regler för utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål i
enlighet med motionen,
Samt bifalla motionen.
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Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (FP), Falco Güldenpfennig KD) och Anna Svalander (FP) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer
och regler för utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål i
enlighet med motionen. Förklara motionen besvarad.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta program med normer och regler för
utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål i enlighet med motionen,
Bifalla motionen.
Mot beslutet reserverar sig Ulf Sjösten (M), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD),
Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström
(M), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), AnneMarie Ekström (L), Mikael Wickberg (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M),
Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia Andersson (C), Lotta Preijde (L), Amanda
Wiktorsson (M), Annacarin Martinsson (M), Mattias Danielsson (C), Lars-Gunnar
Comén (M), Paul Andre Safko (M), Urban Svenkvist (M), Oliver Öberg (M), Dennis
Jernkrook (M) och Stina Medelius (M).
§ 211
2013/KS0360 429
Svar på motion av Annette Carlson (M); När vågar Borås spola WC:n
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 131, sid B 1274)
Annette Carlson (M) har den 25 april 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att vid byggandet av
kommunala anläggningar och lägenheter successivt fasa ut det gamla systemet och
sträva efter att i framtiden välja ekologiska lösningar när det gäller avlopp, toalettoch hushållsavfall, att genom information påverka privatpersoner och byggentreprenörer att välja ekologiska lösningar när det gäller nybyggnationer av avlopp,
toalett- och hushållsavfall.
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Motionen har sänts på remiss till Borås Energi och Miljö AB, Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och konsumentnämnden.
Kommunfullmäktige godkände i september 2010 Vattenresursprogrammet. I detta
fick Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med VA-ansvarig nämnd/bolag
uppdraget att upprätta en VA-plan. Avsikten är att motionens innehåll behandlas i
arbetet med denna.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 330
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 212
2013/KS0541 641
Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M); Att
bygga broar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 132, sid B 1283)
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter
det finns att utveckla samarbetet med Borås Stad och Högskolan i Borås för att
tillvarata lokal kompetens.
Borås Stad och Högskolan i Borås har ett gemensamt intresse i ett fortsatt gott
samarbete för att tillvarata lokal kompetens. För att lyckas krävs ett kontinuerligt
utvecklingsarbete, ett arbete som redan pågår.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 509
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige
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Marie Fridén (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter det finns att utveckla samarbetet mellan
Borås Stad och Högskolan i Borås för att tillvarata lokal kompetens.
§ 213
2014/KS0322 403
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ingen vindkraft för
Borås Energi och Miljö AB!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 133, sid B 1286)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads Miljömål ändras så att punkten 10b stryks, samt
att ägardirektivet för BEMAB ändras så att punkten 3 ”Bolaget skall” första punkten
lyder som följer: producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan
i enlighet med kommunens miljömål och hållbarhetstanken, vilken även innefattar
ekonomiska och affärsmässiga principer.
Kommunstyrelsen anser att första förslaget bör diskuteras i samband med revidering
av miljömål, samt att andra förslaget om ägardirektivet bör följa miljömålen och
revideras samtidigt som nya miljömål beslutas.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 340
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Avslå motionen.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifalla
motionen.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L), Ulrik Nilsson (M) och Tony Strandgård (SD) yrkar bifall till
reservationen i Kommunstyrelsen.
Tom Andersson (MP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Det konstateras att Sofia Andersson (V) varit närvarande vid sammanträdet sedan
kl 18.00. Genom ett förbiseende har det inte blivit tillkännagivet att hon ankommit
till sammanträdet. Någon ersättare fanns inte att tillgå vid uppropet.
Sofia Andersson (V) blev däremot registrerad som närvarande i voteringsanläggningen.
Kommunfullmäktige beslutar:
Sofia Andersson (V) kan delta i den förestående omröstningen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
reservationen i Kommunstyrelsen 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 reservationen i Kommunstyrelsen ".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 39 röster mot 34:
Avslå motionen.
§ 214
2014/KS0346 027
Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 134, sid B 1290)
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2014 lämnat motion om att ställa krav på HLR-utbildning i
funktionsnedsättningsomsorgen.
I motionen föreslås uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera personalens
utbildning kring HLR (hjärt- och lungräddning). Samt verka för att all personal inom
funktionsnedsättningsomsorgen på en regelbunden basis ska genomföra en HLRutbildning.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Nämnder och styrelser ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Planen bygger på
kartläggning och behov av insatser för både verksamhet och enskilda medarbetare. I
den delen har också nämnder och styrelser uppgiften att bedöma i vilken omfattning
utbildningar i hjärt- och lungräddning ska genomföras. Sociala omsorgsnämnden har
i sitt yttrande visat att nämnden inte insett att HLR kan behövas i fler situationer än
vid boendet. En olycka kan inträffa var som helst. Att fler personer i de personalgrupper som dagligen möter brukare kan HLR är en trygghet för alla.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 310
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bifall till motionen.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera personalens utbildning kring HLR, samt verka
för att all personal inom funktionsnedsättningsomsorgen på en regelbunden basis ska genomföra en
HLR-utbildning.
§ 215
2014/KS0664 759
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten att inrätta
informations- och utbildningskvällar för hemlösa på härbärget
Kastanjen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 135, sid B 1293)
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
september 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla Borås
stads härbärge och hitta en form som kan erbjuda informations- och utbildningskvällar för ökad livskunskap som en hjälp att bryta utanförskap.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden.
De två nämnder som beretts möjlighet att yttra sig över motionen tillstyrker denna.
I svaren framgår att utbildningsinsatser skulle bidra till att bryta destruktiva mönster
och utanförskap.
Sociala omsorgsnämnden har som en av sina uppgifter att arbeta mot hemlöshet.
Kommunstyrelsen bedömer därför att Sociala omsorgsnämnden tillsammans med
Arbetslivsnämnden och frivilliga organisationer planerar för att erbjuda informations- och utbildningskvällar för hemlösa utifrån behov.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 315
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 216
2014/KS0457 023
Svar på motion av Patric Cerny (FP); om att ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 136, sid B 1295)
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat
motion om att ta fram ett system för karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen tar fram ett system för karriärtjänster för
Borås Stads socialsekreterare.
Personalomsättningen bland socialsekreterare är hög. Flera nämnder redovisar i sina
yttranden att det redan görs en del för att minska personalrörligheten. Det finns bl.a.
exempel på karriärstjänster som mentorstjänster, ett VFU-center (verksamhetsförlagd
utbildning) för socionomstuderande.
Så här långt är dock inte insatserna tillräckliga och Stadsdelsnämnd Norr pekar
dessutom på att det är en kvinnodominerad yrkesgrupp och att verka för att öka
lönerna också är ett sätt att motverka den höga omsättningen av socionomer.
Personalomsättningen bland socionomer har aktualiserats i kommunens centrala
samverkansgrupp mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren (CSG). Sedan
april 2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad
ska kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera
duktiga socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och
löneutveckling tillsammans med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex.
metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster
och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning. Målsättning är att
redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att göra Borås Stad till
en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och förmåga att behålla
erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-16, § 514
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad
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Kommunfullmäktige
Lena Palmén (S), Patric Cerny (L) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Bifalla förslaget om att ta fram ett system för karriärtjänster för socialsekreterare
i övrigt anse motionen besvarad
§ 217
2014/KS0644 214
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ny detaljplan för del av
Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 137, sid B 1300)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
september 2014 inlämnat rubricerade motion.
I motionen föreslås att området vid Nordskogen som är planlagt för industriändamål
omvandlas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ges i uppdrag att i enlighet med
motionens intentioner ta fram en ny detaljplan för rubricerat område med
bostadsändamål
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Miljö- och konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Borås Djurpark AB och
Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen anser att området är lämpligt att omvandla till blandstad med flera
möjliga användningsområden, såsom bostäder, verksamhetsområde och
centrumbildning.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-26, § 493
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjlighetan att ändra
detaljplanen för Nordskogen i syfte att omvandla området till blandstad med flera
möjliga användningsområden, såsom bostäder, verksamhetsområde och
centrumbildning.
Motionen bifalles.
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Morgan Hjalmarsson (L) och Urban Svenkvist (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Patric Silfverklinga (SD) och Tony Strandgård (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Patric Silfverklinga (SD) och Tony Strandgårds (SD) avslagsyrkande 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 Silfverklinga (SD) och Tony Strandgårds (SD)
avslagsyrkande ".
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjlighetan att ändra detaljplanen för
Nordskogen i syfte att omvandla området till blandstad med flera möjliga användningsområden,
såsom bostäder, verksamhetsområde och centrumbildning.
Motionen bifalles.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD),
Tony Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Philip Pettersson (SD).
§ 218
2014/KS0545 317
Svar på motion av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia Andersson
(C); Lys upp banvallen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 138, sid B 1306)
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 14 augusti 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt Tekniska nämnden att i samarbete med Fritids-och
folkhälsonämnden utreda möjligheterna att belysa nämnda delar av banvallen.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsen noterar att båda remissinstanserna är positivt inställda till att
utreda möjligheterna till att belysa banvallen. Tekniska nämnden bedömer dock att
detta inte faller inom ramen för nämndens ansvarsområde vilket kan diskuteras. Som
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alltid när det gäller ambitionsökningar och nya satsningar skall detta normalt hanteras
i budgetprocessen och vägas mot andra angelägna behov. Motionärerna föreslår här
att en utredning görs och menar då sannolikt vilka kostnader detta för med sig och
vem är verksamhetsansvarig. Att utreda dessa frågor bör båda nämnderna gemensamt kunna göra för att därefter avgöra om satsningen skall ingå i nämndens/
nämndernas kommande budgetförslag.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-26, § 481
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt Tekniska nämnden att i samverkan med Fritids-och folkhälsonämnden utreda
möjligheterna att belysa nämnda delar av banvallen.
§ 219
2014/KS0663 739
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv): Utreda möjligheten att
inrätta ”äldrekollo”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 139, sid B 1313)
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
september 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Kommunfullmäktige ger Stadsdelsnämnd Öster i
uppdrag att utreda möjligheten för Borås Stad att inrätta ”äldrekollo” för att ge äldre
en möjlighet till miljöombyte och att motverka ensamhet.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Centrala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet.
Stadsdelsnämnden Väster samt de båda råden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr och Öster avstyrker förslaget.
Träffpunkt Simonsland har varit igång med sin verksamhet i ca sex månader.
Verksamheten som bedrivs är redan etablerad och mycket uppskattad. Här finns
utvecklingsmöjligheter när det gäller utbudet av aktiviteter för äldre. Träffpunkten har
ca 400 besökare varje dag. Det är dessutom 45 föreningar/organisationer för äldre
och personer med funktionsnedsättning som huserar på träffpunkten vilket ger goda
förutsättningar för frivilligsamverkan.
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I flera kommuner bedriver frivilligorganisationer ”äldrekollo” under sommaren. I
Borås har Finska PRO, Finska Pingstkyrkan samt föreningen Kultur 75 var för sig
anordnat ”äldrekollo” under sommaren 2015. Här finns Borås Stad med som
samverkanspart inom ramen för finskt förvaltningsområde.
Inom ramen för Borås Stads anhörigstöd har vid flera tillfällen anhörigvårdarna
erbjudits resor för avkoppling, rekreation och samvaro. Resorna har erbjudits i olika
former, både för anhörigvårdarna att resa själva men även tillsammans med den man
vårdar.
Kommunstyrelsen anser att det redan pågår arbete i den riktning som motionären
föreslår. Det är angeläget att motverka ensamhet bland äldre. I Borås finns det flera
öppna mötesplatser för äldre, det är viktigt att stödja utvecklingen av olika mötesplatser och olika mötestillfällen för äldre Vid mötesplatserna ordnas aktiviteter,
utflykter, föreläsningar och annat utifrån de äldres önskemål. Kommunen ska ha ett
brett utbud för att möjliggöra en meningsfull vardag för varje individ, att ge äldre
möjlighet till miljöombyte kan vara en del.
Kommunstyrelsens beslut 2016-10-12, § 314
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 220
2012/KS0394 312
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gång- och cykelvägar behövs i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 140, sid B 1326)
Kerstin Hermansson (C) har den vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj
2012 inlämnat rubricerade motion. I motionen föreslås att Borås Stad omgående tar
initiativ till att i samverkan med trafikverket planera, projektera och budgetera för att
snarast färdigställa gång – och cykelvägarna mellan Sandhults tätort och dess idrottsplats samt Kinnarumma – Fagersberg.
Kommunstyrelsen anser i likhet med Tekniska nämnden att Borås Stad tar och har
tagit stort ansvar vad gäller utbyggnad av cykelvägar inom kommunens gränser.
Detta gäller såväl inom det egna väghållningsområdet som där Trafikverket är
väghållare.
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Styrelsen stödjer vidare Tekniska nämndens synpunkt att ”Vis av erfarenhet kan
Tekniska nämnden konstatera att det finns inget att vinna på att Borås Stad tar
ansvar för planering och projektering utmed vägar där Trafikverket är väghållare,
snarare tar det längre tid när kommunen ska tillämpa Trafikverkets regelverk
med förstudie och arbetsplan.”
Styrelsen anser vidare att de i motionen framhållna objekten i Sandhult och
Viskafors/Kinnarumma får hanteras i det nya förlaget till cykelvägsplan som håller
på att tas fram. Dessa får prioriteras i förhållande till övriga angelägna GCvägar/banor inom planen och därefter läggas in i kommunens investeringsplanering.
Styrelsen menar vidare att Tekniska nämnden inte bör ta på sig ansvaret för projektering och kontroll av ytterligare objekt. Kommunens roll bör inskränka sig till att
vara medfinansiär.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 329
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 221
2015/KS0456 216
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Evenemangsfält i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 141, sid B 1329)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att behovet av ett evenemangsfält utreds, samt att möjlig
placering av ett evenemangsfält utreds.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-02, § 504
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda behovet av evenemangsfält.
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vid behov utreda lämplig placering av
evenemangsfält.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Anna Svalander (FP) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i samverkan med Kommunstyrelsen
planera för att Borås Stad ska kunna ta emot evenemang med behov av större
evenemangsområden. Motionen förklaras besvarad
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Morgan Hjalmarsson (L) och Patric Silfverklinga (SD) 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. 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 reservationen i Kommunstyrelsen ".
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i samverkan med Kommunstyrelsen planera för att Borås
Stad ska kunna ta emot evenemang med behov av större evenemangsområden.
Motionen förklaras besvarad.
§ 222
2015/KS0420 700
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Genomför en genomlysning av socialtjänsten!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 142, sid B 1333)
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda socialtjänsten i
enlighet med motionens intentioner
Motionärerna konstaterar att socialtjänsten har ett komplext uppdrag men att det i
Borås Stad fungerar väl och att ingen riskerar att råka illa ut för att man hamnar
mellan stolarna. Men det finns problematiska tecken i tiden och att det är viktigt att
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fånga upp förbättringsområden och sprida de goda exempel som finns i Borås
stadsdelar till hela staden.
Kommunstyrelsen bedömer att mycket av det motionärerna lyfter fram redan görs
eller är planerat för. Verksamheterna har redan identifierat ett antal områden som
behöver utvecklas och förbättras och det finns forum för att sprida och dela med sig
av goda exempel.
I Kommunstyrelsens uppdragsdirektiv framgår att förändringar i den politiska
organisationen ska syfta till:
• Förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var
invånaren bor,
• förbättrad effektivitet
• att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter och
har befogenheter förknippade med detta ansvar
• samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare,
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas
Vidare framgår i direktiven att förslaget till förändringar ska bygga på en utvärdering
av nuvarande organisation.
Kommunstyrelsen anser därför att en utredning redan sker eller kommer att ske i
enlighet med motionens intentioner.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-12, § 316
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till motionen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Motionen förklaras besvarad.
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Mot beslutet reserverar sig Ulf Sjösten (M), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M),
Björn Bergqvist (M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Mikael Wickberg
(M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M), Lars-Gunnar Comén (M), Robin Nylén (M), Urban Svenkvist (M),
Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och Stina Medelius (M).
§ 223
2014/KS0526 291
Svar på motion av Eike Jünke (M); Avfallhanteringen ska vara en del
av samhällsplaneringen!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2015, nr 143, sid B 1336)
Eike Jünke (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2014
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att alla byggärenden som kan tänkas beröra avfallshanteringen i
någon form skall tillställas Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom remissinstans, samt att det är Samhällsbyggnadsnämnden som ska ges detta uppdrag.
Motionen har varit remitterad till Borås Energi och Miljö AB, Miljö- och
Konsumentnämnden, Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.
Samtliga remissinstanser tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsen instämmer i motionärens syn på att det ska vara lätt att göra rätt.
Sorteringsmöjligheter för boende behöver organiseras väl tillsammans med Borås
Energi och Miljö AB. Även om Samhällsbyggnadsnämnden ges uppdraget hindrar
inte detta Borås Energi och Miljö AB att också ta initiativ till samarbete, vilket även
gäller andra nämnder som kommer i kontakt med beslut som påverkar avfallshantering genom byggärenden.
Kommunstyrelsens beslut 2015-10-26, § 486
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige
Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden: Alla byggärenden som kan tänkas beröra
avfallshanteringen i någon form skall tillställas Borås Energi och Miljö AB för yttrande såsom
remissinstans.
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Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) tillönskar alla ledamöter,
ersättare och tjänstemän En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Ulf Sjösten (M) tillönskar ordföranden
en riktigt trevlig ledighet och framför även fullmäktiges tack för ett väl utfört arbete.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulf Sjösten (M)

Leila Pekkala (S)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.25

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 december 2015

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 198 Allmänhetens frågestund
”Fristad 2015-12-08
Frågor till Kommunfullmäktige i Borås
I våra grannkommuner Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo m.fl. har alla tätorter
kommunalt gatuansvar.
Varför utmärker sig Borås negativt i bristande kommungemenskap?
Alla tätortsbor i kommunen betalar ju lika skatt och borde ingå i
kommungemenskap på lika villkor.
Många tätortsbor i Borås kommun har höga gatukostnader och betalar därtill full
statlig moms 25 % på detta.
Varför är inte alla i Borås likställda?
Lars Jansson
Fristad”
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Bilaga till § 199 Anmälningsärenden
”Motion
Borås - en fristad för förföljda konstnärer
Sedan början av 1990-talet har städer runtom i världen tagit initiativ till att under en
tid bjuda in en författare eller journalist som inte har möjlighet att verka fritt i sitt
yrke i hemlandet. Idag är rörelsen bredare och alla typer av konstnärer inkluderas.
Fristadsprogrammet handlar om att värna varje människas rätt göra sin röst hörd
och idag är ett antal svenska kommuner anslutna till nätverket ICORN,
International Cities of Refuge Network.
Kommuner som vill bidra till att värna yttrandefriheten kan erbjuda författare,
musiker, bildkonstnärer, dramatiker, journalister och andra professionella
konstnärer som lever under hot i sina hemländer en fristad under två år. Under
denna tid kan konstnären leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet.
Kommunen som bjudit in står för konstnärens försörjning under dessa två år.
Under tiden då konstnären finns i kommunen kan hen bidra till mångfalden i det
lokala kulturlivet. Från Kulturrådet kan bidrag sökas för att främja
fristadskonstnärers deltagande i konstnärliga och social sammanhang, för
översättning av verk och för möjligheten att delta i den kulturella offentligheten.
Hur Borås Stad ska utforma arbetet med fristadskonstnärer och i hur stor
omfattning, det vill säga hur många förföljda konstnärer som årligen kan erbjudas
fristad, behöver utredas.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
-

att Borås Stad ställer sig positiv till att erbjuda en fristad för förföljda
konstnärer
att omfattningen och utformandet av arbetet med fristadskonstnärer
utreds

Borås 2015-11-17
Ida Legnemark (V)”
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”Motion
Cykel som 25-årsgåva – bra för klimatet och för folkhälsan!
Borås Stad har en fin tradition att uppvakta dem som varit anställda eller utfört
arbete i om daglig verksamhet i kommunen i 25 år. Idag kan anställda välja mellan
olika minnesgåvor såsom guldur, kristallskål, konsthantverk, konstverk, medalj eller
resa.
Med tanke på Borås Stads ambition att vara en ledande klimatkommun vore det på
sin plats att tillföra ytterligare en valbar gåva - en cykel. I Uppsala finns denna
möjlighet och den är uppskattad då den både är klimatsmart och uppmuntrar till
aktivitet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
•

att de valmöjligheter som finns vid gratifikation av personer anställda i
Borås Stad i 25 år utökas med en cykel av motsvarande värde som övriga
gåvor

Borås 2015-12-02
Ida Legnemark (V)”
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Bilaga till § 199 Anmälningsärenden
”Motion: Stimulera boråsare att cykla
Trafiksituation i Borås är på flera platser dålig med stor trängsel med många bilar
som alstrar avgaser som är hälsoskadliga för människor och växtlighet och
växthusgaser som påverkar klimatet. Trafiken skapar dessutom mycket buller och
kräver stora asfaltytor för biltrafiken, både då bilen körs och då den står stilla.
Istället för att bygga ut vägnätet och därigenom stimulera ytterligare biltrafik, bör
kommunen stimulera bilister att byta till cykelresor. Många resor inom staden är
under fem kilometer, en stor andel av dessa korta resor skulle utan vidare kunna
ske med cykel.
Detta kan ske genom att cykelvägnätet förbättras så att cykelvägarna blir separerade
från bilar och gående i ett sammanhängande nät, såväl inom Borås stad, liksom till
övriga orter inom kommungränsen.
Om fler boråsare som idag använder bil skulle börja cykla, skulle det medföra flera
fördelar.
Dels skulle hälsan förbättras för användaren, eftersom cyklandet innebär nyttig
motion, under förutsättning att cyklisten slipper att andas in bilavgaser.
Forskare i Holland (Utrecht) har beräknat att varje cyklad timme förlänger livet
med 1 timme.
Dels skulle mängden bilavgaser (inklusive däckpartiklar) och buller från bilar
minskas, liksom krav på mer ytor för bilismen.
Utöver att cykelvägnätet förbättras bör Borås stad stimulera cykeltrafiken genom
•

att alla kommunanställda får leasa en cykel (antingen en vanlig cykel eller
el-cykel), under förmånliga villkor. Efter t.ex tre år kan den anställde välja
att köpa ut sin cykel. Detta kan liknas vid systemet med leasing-datorer och
miljöbilar som anställda erbjöds att köpa av Borås kommun för ett antal år
sedan.

Kostnaderna för att uppfylla denna att-sats är liten i jämförelse med bilarnas
kostnader. Exempelvis beräknas nya P-platser i P-hus i Borås kosta över 200 000
per bilplats.
WHO (FN:s Världshälsoorganisation) anger att varje investerad krona ger mer
tillbaka än andra satsningar på trafikinfrastruktur.
För vänsterpartiet Borås genom
Tommy Josefsson
Anne Rapinoja”
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20 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) Ingen vindkraft för Borås Energi och Miljö AB!
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 Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

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

Ja
X
X

Tommy Josefsson

X
X
X
X
X
X
X

Pari Mahinpour
Anne-Marie Ekström
Mikael Wickberg

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
Amanda Wiktorsson
Annacarin Martinsson
X
X
X

Leif Grahn
Transport:

26

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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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
Mattias Danielsson

26

24

0

0

0

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Paul Andre Safko

Lasse Jutemar
Emina Beganovic

Sören Björklund
Leif Johansson
SUMMA:

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
39

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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24 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.)
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 Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

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

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Tommy Josefsson

Pari Mahinpour
Anne-Marie Ekström
Mikael Wickberg

Annacarin Martinsson

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
X
X
X
X
X
X
X

Leif Grahn
Transport:

45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5

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
Mattias Danielsson

Lasse Jutemar
Emina Beganovic

Sören Björklund
Leif Johansson
SUMMA:

45

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
64

X
X

X
X
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28 Svar på motion av Ida Legnemark (V) Evenemangsfält i Borås
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 Preijde
Malin Wickberg
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

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

Ja
X
X

Tommy Josefsson

X
X
X
X
X
X

Pari Mahinpour

X
X
X
X
X
X

Anne-Marie Ekström
Mikael Wickberg

X
X
X
X
X
X

Annacarin Martinsson
X
X
X

Leif Grahn
Transport:

23

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

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

27

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
Mattias Danielsson

Lasse Jutemar
Emina Beganovic

Sören Björklund
Leif Johansson
SUMMA:

23

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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