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Joakim Malmberg (FP) anländer till sammanträdet kl 18.07 och intar sin plats inför behandlingen av § 96.
Gunnel Romild (FP) anländer till sammanträdet kl 18.10.
Monica Johansson (C) anländer till sammanträdet kl 18.30 och intar sin plats inför behandlingen av § 101.
Urban Svenkvist (M) anländer till sammanträdet kl 18.35 och intar sin plats inför behandlingen av § 101.
Joakim Malmberg (FP) lämnar sammanträdet kl 19.54. Han ersätts av Gunnel Romild (FP)
inför behandlingen av § 113.

Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 93
Val av justerande ledamöter

2014-07-20

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg framtidens Borås! Dnr 2014/KS0578 231

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Sara Degerman-Carlsson (KD) med Maj-Britt Eckerström (C) som ersättare.

2014-07-25

Motion av Marie Fridén (M): Människor
möts i Borås. Dnr 2014/KS0580 319

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, fredagen
den 22 augusti 2014 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”.

2014-08-04 Motion av Anna Christensen (M): Fler papperskorgar för en renare och vackrare stad.
Dnr 2014/KS0584 319
2014-08-05 Motion av Anne-Marie Ekström (FP): Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck!
Dnr 2014/KS0587 700
2014-08-11

Motion av Bengt Wahlgren (FP) och Patric
Cerny (FP): Stöd till unga dementa ute i
samhället och deras anhöriga.
Dnr 2014/KS0592 739

2014-08-13

Motion av Thomas Wingren (MP): Frigör
Borås Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen. Dnr 2014/KS0597 040

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:

2014-08-13

Motion av Thomas Wingren (MP): Inför
tandborstning på förskola och fritids.
Dnr 2014/KS0598 780

2014-06-18

2014-08-13

Motion av Thomas Wingren (MP): Mikroelproduktion avlastar elnätet.
Dnr 2014/KS0599 107

§ 94
Anmälningsärenden

Motion av Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S) om APL-platser.
Dnr 2014/KS0534 618

2014-06-24 Motion av Alexis Mouschopanis (M) och
Cecilia Andersson (C): Lys upp banvallen!
Dnr 2014/KS0545 317

B 138
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§ 95
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har fyra enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.

§ 98 2014/KS0602 023
Svar på enkel fråga av Seija Noppa (M)
till Lena Palmén (S) om rekrytering av
finsktalande personal
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.

§ 96 2014/KS0071 102, 2014/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval

§ 99 2014/KS0601 712
Svar på enkel fråga av Falco Güldenpfennig (KD) till Lena Palmén (S) om storleken på barngrupperna i förskolan
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 67,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Morteza Rajabion (S), Ekängsgatan 7, 506 48 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsens
för Borås Elnät AB.
Olle Engström (M), Lorensbergsgatan 4, 504 30
Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, som ersättare i Kommunstyrelsen, som ordförande och ledamot i styrelsen för
Borås Lokaltrafik AB, som ersättare i styrelsen för
Borås Energi och Miljö AB och som ledamot i styrelsen för Fristadbostäder AB.
Joakim Härdner (FP), Herrljungagatan 5, 506 30
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Stadsdelsnämnden Väster.
Lennart Fritzson (FP), Svanvägen 35, 504 75 Borås
väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m.
den 31 december 2014.

§ 97 2014/KS0604 027
Svar på enkel fråga av Anne-Marie
Ekström (FP) till Ulf Olsson (S) om
framtagande av en HBTQ-policy
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

§ 100 2014/KS0603 701
Svar på enkel fråga av Cecilia Andersson (C) till Lena Palmén (S) om ungdomsmottagningen Vågen
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 101 2013/KS0706 015
Revidering av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds förbundsordning på
grund av övertagande av ansvar enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 68,
sid B 501)
Myndighetsansvaret för Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) ligger idag på respektive medlemskommun.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har
avtal med respektive medlemskommun som innebär att
SÄRF handlägger och beslutar i ärenden medan respektive
”samhällsbyggnadsnämnd” hanterar diarieföring, debitering, utskick av tillstånd och påminnelse för utgångna
tillstånd.
Efter samråd med respektive medlemskommun har
SÄRF:s direktion 2013-10-25 tagit beslut om att SÄRF
i förbundsmedlemmarnas ställe fullföljer de skyldigheter
som åvilar kommunerna enligt denna lag. Protokollsutdrag bifogas.
B 139
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En förutsättning för att SÄRF ska kunna ta över hela
ansvaret för LBE är att förändringarna skrivs in i SÄRF:s
förbundsordning och fastställs av respektive Kommunfullmäktige. Förändringen innebär en mindre justering i
texten i § 3.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 272
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsen är medveten om att helårseffekten av
förslaget är 6 miljoner kronor. I fortsättningen kommer
denna kostnad att få inrymmas inom ramen för de totala
kommunbidrag som tilldelas stadsdelsnämnderna. Det
handlar alltså inte på sikt om någon centralt beslutad
särskild resurstilldelning till just ledningsorganisationen. Resurstilldelningen till olika delverksamheter är ett
samspel mellan nämnden och förvaltningen efter de regler
som nämnden fastställer.

Reviderad förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund fastställs enligt förslag.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 308

Kommunfullmäktige

Kommunbidragen för 2014 ökas med 740 000 kronor till
Stadsdelsnämnden Norr, 1 185 000 kronor till Stadsdelsnämnden Väster och 1 075 000 kronor till Stadsdelsnämnden Öster.

Kommunfullmäktige beslutar:

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

Reviderad förbundsordning för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund fastställs enligt förslag.
Kommunfullmäktige

§ 102 2014/KS0500 610
Utökat kommunbidrag till stadsdelsnämnderna för ”Riktlinjer för skolledning”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 69,
sid B 507)
Stadsdelsnämnden Norr, som ansvarar för kommungemensamma frågor för förskola och skola, har den 25 maj
2014 lämnat ett förslag till Kommunstyrelsen om utökning av kommunbidrag för att finansiera den utökning av
det administrativa stödet till rektorerna som följer av att
nämnden antagit ”Borås Stads riktlinjer för skolledning”.

Lena Palmén (S), Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V) och Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunbidragen för 2014 ökas med 740 000 kronor till Stadsdelsnämnden Norr, 1 185 000 kronor
till Stadsdelsnämnden Väster och 1 075 000 kronor
till Stadsdelsnämnden Öster.

§ 103 2014/KS0239 759
Sociala investeringar 2014

I princip skall resurstilldelningen avgöras av Kommunfullmäktige i beslutet om årsbudget.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 70,
sid B 509, separat bilaga)

Men i vissa undantagsfall kan det vara försvarbart att göra
ett avsteg från principen. De nya riktlinjerna för skolledning är ett resultat av ett omfattande arbete att finna
former för att förbättra resultaten i grundskolan. Kommunstyrelsen bedömer att det är viktigt att ge den ekonomiska förutsättningen för denna förändring av rektorsorganisationen för att nå syftet med att förbättra resultaten.
Kommunstyrelsen föreslår därför att Kommunfullmäktige
skall öka kommunbidragen för 2014 till stadsdelsnämnderna med 3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslöt i september 2013 att införa
sociala investeringar och har avsatt 20 miljoner kronor i
syfte att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskliga
negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen som
kan få ta del av dessa medel under 2014 är barn och unga.

B 140

Projekten syftar till att hitta nya arbetssätt, dvs. metoder och modeller som hjälper till att beskriva komplexa
händelsekedjor som staden kan förhålla sig till utifrån
social, ekologisk och ekonomisk dimension samt till olika
perspektiv (t.ex. genus, ålder, geografiska områden) för att
nå långsiktighet och hållbarhet. Samverkan över gränser är
en nyckelfaktor.
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De projekt som godkänns och godkänns med olika förbehåll, bör alla ingå i en Utvärderingsverkstad. Där kan
projekten från start tydliggöra sin projektansökan, arbeta
med syfte och mål, påbörja utvärderingsmetod redan från
början, välja analysmetoder och mätmetod, reflektera,
möta forskare, etc.
Arbetsformen tillsammans med högskola/universitet bör
ske i interaktiv form där forskare och praktiker möts och
samarbetar vertikalt för gemensam kunskapsutveckling
och erfarenhetsutbyte.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 297
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna en projektansökan:
• Modersmålsstöd SFI (Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden), 1,3 miljoner kronor (exkl högskola/
universitet).
Godkänna en projektansökan att genomföra en förstudie
som visar på tydligare förutsättningar för ett genomförbart
projekt:
• Inkludering och framtidstro för barn och unga (sju
nämnder), 150 000 kronor.
Två projektansökningar behöver kompletteras med en
förtydligad ansökan angående mål och mätbarhet innan
de kan avgöras:
• Ung till ung – Utvecklingsanställningar för unga med
funktionsnedsättning (Fritids- och folkhälsonämnden).
• Projekt Lantis (Miljö- och konsumentnämnden).
Avslå en projektansökan:
• Fyra delprojekt – belysningsprojekt, reflexvästar, broddar och cityvärdar (Tekniska nämnden).
Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S), Annette Carlson (M) och Staffan
Falk (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna en projektansökan:
• Modersmålsstöd SFI (Arbetslivsnämnden och
Utbildningsnämnden), 1,3 miljoner kronor (exkl
högskola/universitet).

Godkänna en projektansökan att genomföra en förstudie som visar på tydligare förutsättningar för ett
genomförbart projekt:
• Inkludering och framtidstro för barn och
unga (sju nämnder), 150 000 kronor.
Två projektansökningar behöver kompletteras med
en förtydligad ansökan angående mål och mätbarhet
innan de kan avgöras:
• Ung till ung – Utvecklingsanställningar för unga
med funktionsnedsättning (Fritids- och folkhälsonämnden).
• Projekt Lantis (Miljö- och konsumentnämnden).
Avslå en projektansökan:
• Fyra delprojekt – belysningsprojekt, reflexvästar,
broddar och cityvärdar (Tekniska nämnden).

§ 104 2014/KS0478 107
Borås Elnät AB:s affärsplan SplitVision
2015-2020 för stadsnätsutbyggnad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 71,
sid B 512)
Borås Elnät AB har vid styrelsemöte 2014-05-22 beslutat
om Affärsplan Splitvision, en affärsplan för bolagets stadsnätsverksamhet avseende perioden 2015-2020 innebärande
omfattande investeringar i ett utbyggt stadsnät. Beslutet
underställs därför Kommunfullmäktige i enlighet med
bolagsordning och ägardirektiv.
Utgångspunkten i affärsplanen är regeringens mål att
90 % av alla hushåll och företag i landet ska ha tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. I affärsplanen föreslår bolaget en utbyggnad av stadsnätet som skulle
nå ovanstående mål.
Affärsplanen innebär en investering under perioden 20152020 på cirka 405 miljoner kronor, innehållande 410 km
grävning och anslutning av 17 800 hushåll. Borås stadsnät
står för en infrastruktur och ska vara ett öppet stadsnät,
vilket gör nätet tillgängligt för marknadens aktörer där
olika tjänsteleverantörer kan använda nätet för att nå ut
med sina tjänster.
Utbyggnadsplanen är lagd utifrån det befintliga sammanbindande stadsnät som redan når alla orter/områden och
skulle se annorlunda ut om det befintliga nätets utgångspunkter inte vägdes in. Den ekonomiska bedömningen av
utbyggnaden görs därför samlat för hela affärsområdet och
inte som en separerad investeringskalkyl.
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Den kraftiga utbyggnadsplanen påverkar initialt resultatet
negativt. Affärsområdet, inklusive såväl befintligt nät som
utbyggnad, förväntas redovisa årliga förluster 2015-2017
på 5-8 miljoner kronor. Från och med 2018 går affärsområdet med vinst och när utbyggnaden förväntas klar
2020 är ackumulerat resultat för affärsområdet 2015-2020
positivt.
Bolagets ekonomiska kalkyl är gjord utifrån bedömda
anslutningsgrader. Initialt bedöms en anslutningsgrad på
40 % av hushållen, för att sedan årligen få fler som ansluter sig fram till en anslutningsgrad på 95 % 6 år efter att
ett område fått fiber. På företagssidan görs bedömningen
att existerande marknad växer kontinuerligt med 10 % årligen, samt att det i de utbyggda delarna årligen nyansluts
10 kunder på svartfiber och 20 kunder på kapacitet. Priser
i kalkylen är bedömda marknadsmässiga priser. I kalkylen
räknas med en ränta på 5 % och en 20-årig avskrivningstakt på infrastrukturen.
Borås Elnät har ett tydligt uppdrag enligt bolagsordning
och ägardirektiv att bygga ut och utveckla stadsnätsinfrastrukturen. Affärsplanen ligger väl i linje med detta uppdrag. Kommunstyrelsen delar uppfattningen från SKL att
stadsnätet inte ska säljas ut. Dels är det strategiskt viktigt
att säkra kontrollen över denna infrastruktur. Dessutom är
det viktigt att säkerställa konkurrens i ett öppet nät, vilket
kan försvåras om en ensam privat aktör äger fibernätet.
Kommunstyrelsen bedömer att de affärsmässiga riskerna
finns i gjorda uppskattningar kring anslutningsgrad. Det
är svårt att veta hur stor del som ansluter sig, och i vilken
takt. Bolaget har bland annat utgått från hur anslutningen har sett ut i andra kommuner, och de jämförelser
som finns att tillgå visar på att de första årens bedömda
anslutningsgrad är relativt försiktigt satt. Däremot råder
en större osäkerhet om anslutningen blir så stor som 95 %
år 5-6. Dessutom påverkas anslutningsgraden av i vilken
utsträckning som andra aktörer kommer att verka på
marknaden. Att redan nu besluta om hela investeringsnivån skulle därför innebära en icke obetydlig risk.
Kommunstyrelsen anser att kommunen ska behålla
stadsnätet och att Borås Elnät ska påbörja utbyggnaden.
Men utvecklingen ska följas upp årligen i samband med
bolagets budget, och utbyggnadens omfattning och investeringsnivå ska bestämmas för ett år i taget i samband med
Kommunstyrelsens godkännande av bolagets budget. En
sådan stegvis beslutsprocess passar väl med affärsplanens
etappindelning och ger en nödvändig uppsikt över projektet samt en flexibilitet för bolag och ägare att vid behov
agera och förändra i utbyggnadsplanen.
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Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 305
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Elnät AB: s affärsplan SplitVision 2015-2020 godkänns, men Kommunstyrelsen ska årligen i samband med
godkännande av bolagets budget besluta om nästkommande års investeringsnivå för stadsnätsutbyggnaden.

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S), Ida Legnemark (V), Annette Carlson (M),
Kerstin Hermansson (C) och Morgan Hjalmarsson (FP)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Elnät AB: s affärsplan SplitVision 2015-2020
godkänns, men Kommunstyrelsen ska årligen i samband med godkännande av bolagets budget besluta
om nästkommande års investeringsnivå för stadsnätsutbyggnaden.

§ 105 2014/KS0449 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen
L L Frimans donation avseende 2013 års
förvaltning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 72,
sid B 527)
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2013 års verksamhet. Resultaträkningen visar
ett överskott på 113 864 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2013 tillgångar uppgående till ett bokfört värde
av 6 700 690 kronor.
Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet
avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att
förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och
som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults
församling.
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Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande
att årsredovisningarna har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i
enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna
har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

spelar inte någon roll om kommunen och kommuninvånaren genom ett regelverk ingått avtal om detta. Borås Stads
regel om återbetalning om villkoren inte uppfylls under tre
månader stöds inte av lagen.

Under året har stiftelsen beviljat bidrag till Diakonins
Vänner, PRO, Hembygdsföreningen, Sexdrega församling
samt Halla stugägarförening.

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

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 304
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas
ansvarsfrihet avseende 2013 års förvaltning.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2013 års förvaltning.

§ 106 2014/KS0491 710
Ändrade regler för vårdnadsbidrag
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 73,
sid B 536)
Stadsdelsnämnden Norr har till Kommunstyrelsen redovisat ett förslag om förändringar av reglerna för vårdnadsbidrag. Då det är Kommunfullmäktige som beslutar om
dessa regler för nu Kommunstyrelsen förslaget till Kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning om att
reglerna bör ändras och föreslår att Kommunfullmäktige
skall ändra lydelsen av punkt 6 i i enlighet med stadsdelsnämndens förslag.
Efter en dom i Förvaltningsrätten 2014-03-25 krävs att
Borås Stad ändrar regelverket vad gäller återbetalning av
vårdnadsbidrag. Tidigare har regelverket inneburit att
vårdnadshavare blivit återbetalningsskyldig om bidragstiden understigit tre månader, exempelvis på grund av flytt
från kommunen. Enligt domen får en kommun endast
kräva ekonomisk ersättning från en kommuninvånare om
förutsättningarna för detta uttryckligen anges i lag. Det

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 310

Punkt 6 i ”Regler för vårdnadsbidrag” ändras med
omedelbart ikraftträdande till: Vårdnadsbidrag skall avse
en sammanhängande tid på minst tre kalendermånader.
Vårdnadsbidrag för kortare tidsperiod beviljas ej.”

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Punkt 6 i ”Regler för vårdnadsbidrag” ändras med
omedelbart ikraftträdande till: Vårdnadsbidrag
skall avse en sammanhängande tid på minst tre
kalendermånader. Vårdnadsbidrag för kortare tidsperiod beviljas ej.”

§ 107 2013/KS0765 265
Bildande av Naturreservatet Storsjön
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 74,
sid B 538, separat bilaga)
Kommunstyrelsen ansökte den 26 mars 2012 om statsbidrag för reservatsutredningen till lokala och kommunala
naturvårdsprojekt (LONA). Länsstyrelsen i Västra Götaland beviljade projektet totalt 580 000 kronor i bidrag för
iståndsättning av reservatet. Tekniska nämnden kommer
i budget för 2015 att äska 300 000 kronor i driftsbidrag.
Begäran om 50% i markåtkomstersättning kommer att
sändas till Naturvårdsverket.
Storsjön och omgivningarna runt omkring är ett mycket
välutnyttjat rekreationsområde. Inga bostäder finns i anslutning till sjön. Reservatsområdet har mycket högt naturvärde. Storsjön (142 ha) och har många öar, vikar och uddar.
Den är extra värdefull på grund av sitt fågelliv. Lillåns
bäckravin är mycket djup och svårframkomlig och skogen
har inte brukats i modern tid. I ravinens fuktiga djup trivs
många sällsynta mossor, svampar och lavar. I Bålån finns
ett bestånd av flodpärlmusslor med föryngring samt den
sällsynta ormbunken safsa. I omgivningarna finns en hög
andel gammal barrskog med naturskogskaraktär.
B 143

Kommunfullmäktiges protokoll | 14 Augusti 2014

Arbetet med naturreservatet leds av ett skötselråd. Detta
består av Tekniska förvaltningens skogsavdelning och
parkavdelning, Miljöförvaltningens kommunbiolog och
Stadskansliets samhällsplaneringsavdelning. Skötselrådet
beviljar ev dispenser och fastställer årligen en plan för
skötseln. Till gruppen kan externa organisationer adjungeras. Som exempel kan nämnas Borås Naturskyddsförening
och Skogsstyrelsen.

För att uppnå syftet med reservatet skall angivna
föreskrifter gälla med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§
miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om
områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning
skall bedrivas i enlighet med upprättad skötselplan.

Utifrån förutsättningarna i planen förvaltar Tekniska
nämnden genom sin skogsavdelning naturreservatet.
Nämnden framlägger varje år en budget för verksamheten.

§ 108 2014/KS0482 291
Förhyrning av lokaler för förskola i
fastigheten Samariten 11, f.d. Björkängsgymnasiet

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 327
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Det område som avgränsats på beslutskarta skyddas
som naturreservat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).
Reservatets namn ska vara Naturreservatet Storsjön.
Fastställa upprättad skötselplan med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. Skötselplanens övergripande mål skall gälla utan
begränsning i tiden.
För att uppnå syftet med reservatet skall angivna föreskrifter gälla med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken (1998:808) samt 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252). Vård och förvaltning skall bedrivas i
enlighet med upprättad skötselplan.

Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 75,
sid B 539)
Lokalförsörjningsnämnden har den 20 maj 2014 föreslagit
Kommunfullmäktige att kommunen skall förhyra lokaler
för en förskola i de lokaler som tidigare inrymde Björkängsgymnasiet. Avsikten är att skapa en förskola med sex
avdelningar.
Mot bakgrund av behovet av ytterligare förskoleplatser
i centrala staden tillstyrker Kommunstyrelsen i princip
förslaget.
När Kommunstyrelsen behandlar förslaget har Stadsdelsnämnden Norr ännu inte tagit formell ställning till
förslaget. Detta innebär att Kommunstyrelsens tillstyrkan
av förslaget endast gäller under förutsättning att även
Stadsdelsnämnden Norr kommer att tillstyrka.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 313
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att förhyra förskolelokaler i fastigheten Samariten 11där villkoren i huvudsak skall följa det som nämnden redovisat i sin framställning den 20 maj 2014.

Det område som avgränsats på beslutskarta skyddas
som naturreservat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808).

Kommunfullmäktige

Reservatets namn ska vara Naturreservatet Storsjön.

Kommunfullmäktige beslutar:

Fastställa upprättad skötselplan med stöd av 3
§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. Skötselplanens övergripande mål
skall gälla utan begränsning i tiden.

Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att förhyra förskolelokaler i fastigheten Samariten 11 där
villkoren i huvudsak skall följa det som nämnden
redovisat i sin framställning den 20 maj 2014.
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§ 109 2014/KS0424 253
Försäljning av del av Vattnet 1, tomt 2,
Viared Norra
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 76,
sid B nr 541)
Ett köpeavtal har upprättats med RO-gruppen AB om försäljning av del av Vattnet 1. Området omfattar ca 21 648
m2 och är beläget på Viared Norra. På fastigheten kommer
Derome Byggvaror att etablera sig, som är totalleverantör
av byggmaterial, förnödenheter och maskiner. Bolaget
tillträder området 31 augusti 2014 och ska då betala köpeskillingen 7 576 800 kronor samt ersättning för utförd
grovplanering (4 437 840 kronor).

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 187
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Avtalet med RO-gruppen AB godkänns.

träd är ett bra förslag. Träden kan planteras i en av våra
parker och med vanliga inhemska trädslag. Efter några
år kan dessa träd bilda en mindre skog som barnen kan
återkomma till. Detta kan som nämns i motionen bli en
symbol för gemenskap och för vikten av ett grönare Borås.
Om träden planteras i en park utanför stadskärnan kan
planteringen och ”barnens skog” bli en del i integrationsarbetet. Ett exempel på en sådan park är Ekarängen på
Hulta.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 301
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen bifalles. Tekniska nämnden får i uppdrag att
genomföra motionens inriktning och ambition att årligen
plantera ett träd för stadens ettåringar.
Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) och Eike Jünke (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen bifalles.

Avtalet med RO-gruppen AB godkänns.

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra motionens inriktning och ambition att årligen plantera
ett träd för stadens ettåringar.

§ 110 2012/KS0773 331
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Marie Fridén (M) och Birgitta Bergman (M); En grönare stad för framtida
generationer
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 77,
sid B 547)
Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Birgitta Bergman (M) har i motion föreslagit att
• Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att varje år plantera ett träd för stadens ettåringar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden,
Miljö- och konsumentnämnden och Ungdomsrådet som
alla tillstyrker motionen.
Tekniska nämnden som är verksamhetsägare är positiv
till att göra Borås till en grönare stad för människor i alla
åldrar. Att årligen tillsammans med stadens barn plantera

§ 111 2013/KS0474 512
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 78,
sid B 551)
Falco Güldenpfennig (KD) har på Kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 juni 2013 lämnat in rubricerad motion och föreslår att:
• Borås Stad uppmanar Trafikverket att genomföra en
åtgärdsvalsstudie på den berörda sträckan för att säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
• Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudien om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.
• Borås Stad finansierar ett viltstängsel och dess upprättande längs med den berörda sträckan om Trafikverket
ej har möjlighet att bekosta det själva.
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Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden
och Stadsdelsnämnden Väster som har verksamhet i det
berörda området.
Teknisk förvaltningen har efter samråd med Trafikverket
som är väghållare för rv 27/41 överenskommit att översända ärendet till verket för eventuell utredning och vidare
handläggning.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 300
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår,
på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån
för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras
bifallen.

Kommunfullmäktige

Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. 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 36 röster mot 33:
Motionen förklaras besvarad.

§ 112 2013/KS0492 730
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C); Ökad
trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 79,
sid B 556)
Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti
2013 lämnat in rubricerad motion.
I motionen yrkas
• att inrätta ett antal utbildningstjänster för sjuksköterskor
• att utreda behovet av att specialistkompetens hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram förslag till
kompetenshöjande åtgärder.
Motionen har skickats på remiss till Stadsdelsnämnderna,
Kommunala Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen anser att behovet av kompetensutveckling behöver utredas samt en kompetensplan behöver
tas fram för äldreomsorgen innan man fastställer vilka
åtgärder som ska genomföras. Detta ligger inom det
kommungemensamma uppdraget för äldreomsorgen som
Stadsdelsnämnden Öster har.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 283
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår,
på förslag av kommunalrådet Lena Palmèn (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Avslag till att inrätta ett antal utbildningstjänster för
sjuksköterskor.
Bifall till att utreda behovet av specialistkompetens hos
undersköterskor inom äldrevården samt att ta fram förslag
till kompetenshöjande åtgärder.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att bifalla motionen.

Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) yrkar
bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
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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”.

Beträffande motionärens andra förslag delar Kommunstyrelsen intentionen att investering i solenergi ska göras då
förutsättningar finns. I enlighet med merparten av remis�svaren så bör dock bedömningen om förutsättningar finns
avgöras av respektive förvaltning eller bolag, där även
andra hänsyn än god energiproduktion inkluderas såsom
kulturhistoriska och affärsmässiga skäl.

Omröstning, se voteringslista nr 2.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 299

Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 33, 1
avstår:

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

Avslag till att inrätta ett antal utbildningstjänster
för sjuksköterskor.

Motionen anses besvarad.

Bifall till att utreda behovet av specialistkompetens
hos undersköterskor inom äldrevården samt att ta
fram förslag till kompetenshöjande åtgärder.

§ 113 2013/KS0545 370
Svar på motion av Thomas Wingren
(MP); Mer solkraft till Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 80,
sid B 563)
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar:
• Uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
• Vid samtliga nybyggnationer, takbyten eller större
takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad,
direkt eller genom någon av dess förvaltningar eller
bolag eller dotterbolag, ska det där förutsättningar för
att god energiproduktion kan uppnås sättas solceller
eller paneler. Platser som har 75 % eller mer av maximal
solinstrålning ska betraktas ha förutsättningar för att
god energiproduktion kan uppnås.
Motionen har varit remitterad till 14 förvaltningar och
bolag samt till ungdomsrådet.

Kommunstyrelsen uppdras att producera en solpotentialkarta över Borås Stad.
Vid nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad eller de
majoritetsägda bolagen bör möjligheterna till att sätta upp
solceller eller solpaneler undersökas.
I undersökningen bör bland annat ekonomiska, tekniska
och kulturhistoriska förutsättningar studeras.

Kommunfullmäktige

Thomas Wingren (MP) och Krister Maconi (-) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att producera
en solpotentialkarta över Borås Stad.
Vid nybyggnationer, takbyten eller större takreparationer på fastigheter som tillhör Borås Stad eller
de majoritetsägda bolagen bör möjligheterna till att
sätta upp solceller eller solpaneler undersökas. I undersökningen bör bland annat ekonomiska, tekniska
och kulturhistoriska förutsättningar studeras.

Kommunstyrelsen är positiv till att en solpotentialkarta
upprättas. En kartläggning som visar var förutsättningarna finns är viktig för att kunna investera i solkraft. Det
ligger i linje med kommunens miljöarbete och kan bidra
till att driva på utvecklingen av miljöarbetet ytterligare.
Kommunstyrelsen bedömer det även som lämpligt att i
enlighet med motionärens förslag ge Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att producera kartan.
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§ 114 2013/KS0732 862
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Kultursatsning i grundskolan

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 81,
sid B 571)

Hanna Werner (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Falco Güldenpfennig (KD) har till Kommunfullmäktiges
sammanträde 20 november 2013 lämnat en motion om
kultursatsning i grundskolan.

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.

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar: Ge
Stadsdelsnämnd Norr i uppdrag att utreda möjligheten att
utöka och fördjupa kulturella aktiviteter i stadens grundskolor.
Motionen har remitterats till följande: Samtliga stadsdelsnämnder, Kulturnämnden och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen konstaterar att samtliga nämnder
hänvisat till det pågående arbetet med en kulturplan. I
praktiken innebär detta att motionärens intentioner torde
var uppfyllda. Något ytterligare beslut om utredningsuppdrag behövs alltså inte.

Kommunstyrelsens beslut 2014-06-16, § 298
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls.
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Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.

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 36 röster mot 33:
Motionen förklaras besvarad.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP) Sara Degerman-Carlsson (KD)
Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.40
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 22 augusti 2014
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

2014-06-18

2014-06-24

”Motion; APL- platser

”Motion; Lys upp banvallen!

Borås Stads gymnasieskolor erbjuder många utbildningar
som är yrkesförberedande. På Viskastrandsgymnasiet finns
till exempel Bygg‑ och anläggningsprogrammet, programmet för VVS och fastighet och programmet El och energi.
I utbildningarna finns ett viktigt inslag av arbetsplatsförlagt lärande (så kallad APL). Den arbetsplatsförlagda
utbildningen är mycket betydelsefull för eleverna. Det är
då eleverna på allvar får känna på det yrke de utbildas för.

Banvallen i fråga är den gamla järnvägen mellan Borås och
Ulricehamn. Den är ju som bekant idag en populär cykelled mellan Gånghester och Ulricehamn. På sommaren
används banvallen till många aktiviteter där Borås Stad
på hemsidan boras.se lyfter fram hur bra cykelled banvallen är. Många använder banvallen för diverse motion, som
promenader eller löpning.

Det är därför viktigt att eleverna erbjuds bra arbetsplatser
att vara på. Borås stad med dess förvaltningar och bolag
har många arbetsplatser som skulle kunna vara intressanta för elever att ha APL på. Serviceförvaltningen, AB
Bostäder och Borås Energi och Miljö AB är bara några
exempel på förvaltningar och bolag som har arbetsplatser
och arbetsuppgifter som skulle komma väl till pass och
vara lämpliga när det gäller att få ut elever på APL. Från
Viskastrandsgymnasiet har vi dessvärre fått signaler om att
stadens förvaltningar och bolag inte alltid är villiga på att
ta emot elever.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi:
att	Borås Stad och dess kommunala bolag skall erbjuda
elever från yrkesförberedande gymnasieprogram APL
platser.

Men på den mörkare delen av året, som i Sverige är den
absolut övervägande delen av året, är banvallen stilla och
öde. Den är nämligen inte alls upplyst.
När det har snöat mycket så brukar det göras längdskidspår på banvallen, men det går ej att utnyttja kvällstid då
de flesta är hemma. För att göra det möjligt att använda
banvallen även kvällstid föreslår vi att den skall förses med
belysning på de delar som ligger mellan samhällena Gånghester, Dalsjöfors och Rångedala.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
Uppdra till Tekniska nämnden att i samverkan med
Fritids- och Folkhälsonämnden utreda möjligheterna att
belysa nämnda delar av banvallen
Alexis Mouschopanis (M)
Cecilia Andersson (C)”

att	dialog skall föras mellan stadens förvaltningar, bolag
och skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna inför varje läsår, för att på så vis säkerställa att
gymnasieskolornas behov att APL-platser tillgodoses.
Per Carlsson (S)
Sofia Bohlin (S)”
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Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

2014-07-20

2014-07-25

”Motion; Bygg framtidens Borås!

”Motion; Människor möts i Borås

Borås är en växande stad. Genom kommunens aktiva
bostadsbolag har nya hyresrätter planerats och byggts
både centralt i Borås och i mindre samhällen som Fristad
och Viskafors under den gångna mandatperioden. Det är
utmärkt, men för att fortsätta motverka trångboddhet och
underlätta även för dem som inte vill eller har möjlighet
att köpa sin egen bostad behöver byggandet av hyresrätter
öka ännu mer. Kommunen har ett särskilt ansvar för att så
sker.

Fler offentliga sittplatser behövs i Borås. Behovet finns utifrån både tillgänglighetsperspektiv och stadslivsperspektiv.
Visst är det fint att slå sig ner på en bänk, vila lite och
spana ut över det myllrande stadslivet. Men bänkar och
sittplatser i staden handlar inte bara om att sitta och njuta
av den levande staden. Det handlar lika mycket om att
skapa tillgänglighet och stadsliv. Om det finns möjlighet
att sätta sig ner och vila får många äldre och personer med
nedsatt rörelseförmåga en större möjlighet att själva ta sig
fram till fots i staden. Men även unga vill spontant kunna
sätta sig ner och umgås med vänner.

Vänsterpartiet föreslår därför att Borås Stad genomför en
bostadsförsörjningsanalys i syfte att ta reda på hur stort
behovet av nya hyresrätter är och att föreslå åtgärder för att
öka byggandet av hyresrätter. Det skulle exempelvis kunna
handla om åtgärder som att villkora kommunal mark för
nybyggnation av hyresrätter.
Särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers rätt till
bostad behöver också beaktas. Idag är situationen alarmerande exempelvis för våldsutsatta kvinnor. Hur deras rätt
till egen bostad efter vistelse på kvinnojour eller skyddat
boende kan stärkas ska också presenteras i denna analys.
Borås är redan en växande stad. Med fler hyresrätter kommer Borås kunna utvecklas ytterligare. Det är en verklig
framtidsfråga.

Vänsterpartiet yrkar därför
• Att en bostadsförsörjningsanalys med ovanstående
inriktning tas fram
• Att särskilda förslag för att säkra utsatta gruppers möjlighet till egen bostad tas fram inom ramen för denna
analys
Ida Legnemark (V)
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Kanske skulle offentliga sittplatser kunna bli ett enkelt sätt
att sprida offentlig konst, design och arkitektur i staden?
Varför inte utforma intressanta och utmanande sittplatser
med god funktion?
Fler offentliga sittmöjligheter leder till en ökad tillgänglighet till staden. Sittplatser ger också fler möjlighet att sätta
sig ner och läsa en bok eller i största allmänhet njuta av det
vackra vädret, kanske äta något medhavt. Helt enkelt att
ge liv till staden. Människor drar människor så sittplatser
kan ha rent katalytiska effekter för liv, trygghet och integration längs våra gator. Fler offentliga sittplatser skapar
fler mötesplatser för människor i Borås.
Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan
som ökar tillgängligheten till offentliga sittplatser enligt
motionen
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att prova möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser.
Marie Fridén (M)”
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Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

2014-08-04

2014-08-05

”Motion; Fler papperskorgar för en
renare och vackrare stad

”Motion; Förebygg hedersrelaterat våld
och förtryck!

Avsaknad av papperskorgar på flertalet ställen bland annat
i centrum, gör att människor slänger skräp på gator, torg
och i buskage. Borås Stad behöver fler och rejäla papperskorgar för att skapa en renare stadsmiljö. Även i övriga
delar av vår stad behövs det fler papperskorgar. Detta för
att värna om miljön och att vi alla kan hjälpas åt att ta
ansvar och slänga skräpet där det hör hemma.

Borås Stad har sedan länge välkomnat människor som
sökt sig hit från andra länder och kulturer, antingen som
arbetskraftsinvandrare eller som flykting undan krig och
förföljelse. Det ska Borås Stad också göra i fortsättningen.
Likaså ska Borås Stad stötta människor med rötter i andra
kulturer att kunna bevara sin kultur i form av till exempel
föreningsverksamhet.

Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler papperskorgar på strategiska ställen i centrum. Samt att
genomföra en översyn i övriga delar av staden för att
finna nya platser som är lämpliga för utplacering av
papperskorgar.

Ibland är dock vissa kulturella mönster, oavsett religion,
inte förenliga med svensk lag och då måste också kommunen säga ifrån att det inte accepteras och stötta dem som
riskerar utsättas för brott mot dessa lagar.

Anna Christensen (M)”

Sedan länge har det varit förbjudet med könsstympning i
Sverige. Det är inte tillåtet, vare sig denna utförs i Sverige eller en svensk medborgare åker utomlands och den
genomförs där. Sedan 1 juli i år är det också förbjudet med
barnäktenskap och tvångsäktenskap som sker utrikes.
Länsstyrelsen i Östergötland har ett uppdrag från Regeringen att vara samordnare för att arbeta med dessa frågor
och hedersrelaterat våld och förtryck i övrigt. På Länsstyrelsen i Östergötlands hemsida beskrivs hedersrelaterat
våld och förtryck så här:
”Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld
och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors
sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket
utövas för att förhindra att hedern förloras, alternativt
för att återställa den förlorade hedern.”
(Adressen till hemsidan:
projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/
default.aspx)
Även om det finns en nationell samordnare så är det i
kommunerna det verkliga arbetet ska bedrivas. Det behövs
ett långsiktigt arbete för att förebygga och förhindra eller
reparera om skadan redan är skedd. Samverkan mellan
olika myndigheter är A och O för ett positivt resultat.
Flera kommuner har varit pilotkommuner och där finns
samordnare för dessa frågor. I bland annat Söderhamn,
som varit en av pilotkommunerna, har samverkan skett
mellan skola, socialtjänst, polis och ungdomsmottagning med en strateg som samordnare. En viktig faktor är
utbildning av personalen som träffar dem som kan vara
utsatta för hedersförtryck.
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Eftersom också personal byts ut är det viktigt att utbildningen görs kontinuerligt. Arbetet har bland annat resulterat i att man kunnat rädda flera flickor från att utsättas för
tvångsgifte med mera.
Erfarenheter finns således från flera kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram ett material till
hjälp för att bedriva ett systematiskt arbete i dessa frågor.
Borås Stad bör tillsätta en strateg som samordnare för
ett systematiskt arbete för att motverka hedersrelaterat
förtryck och våld och att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och regionen kommer till stånd.
I Borås Stad ska alla själva kunna välja vem de vill umgås
med eller gifta sig med. Ingen ska utsättas för förtryck eller
tvång. Ingen flicka eller pojke ska behöva bli bortgift mot
sin vilja. Ingen ska få delar av kroppen bortskurna i form
av könsstympning. Alla som ändå råkat illa ut ska få hjälp
och stöd att komma tillbaka till ett liv som de själva väljer.
Jag föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige
besluta att
Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att
inrätta en tjänst som strateg med avsikt att arbeta med
frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet
med motionens intentioner.
Anne-Marie Ekström (FP)”
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Bilaga till § 94 Anmälningsärenden
2014-08-11

”Motion; Stöd till unga dementa ute i
samhället och deras anhöriga
Demenssjukdomar av olika slag uppmärksammas allt mer
i vårt samhälle. Oftast gäller det äldre dementa från ca
60-65 år och uppåt.
En grupp som inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar är de yngre dementa från cirka 40 år till cirka 60 år.
De lever ofta ute i samhället med sina familjer. Behovet av
stöd från samhället är mycket stort, dels till de sjuka, dels
till deras anhöriga.
Borås demensteam har uppmärksammat problemen med
de unga dementa men också konstaterat brister i samhällets engagemang och stöd.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi
att Stadsdel Öster med sitt övergripande ansvar i sådana
här frågor får i uppdrag att i samarbete med Demensteamet konstatera behovet av stöd till unga dementa ute i
samhället samt föreslå åtgärder för stöd till dem och till
deras anhöriga.
Bengt Wahlgren (FP)
Patric Cerny (FP)”
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Bilaga till § 94 Anmälningsärenden
2014-08-13

”Motion; Frigör Borås Stad från tillgångar i fossilbränslebranschen
Ett växande antal banker och investerare har börjat råda
sina kunder att avstå från ägande i fossilbränslebolag, då
dessa riskerar att bli så kallade ”stranded assets” (strandade
tillgångar). Dessa kännetecknas av risken för plötsliga
prisfall när marknaden inser att dess sanna värde är blott
en bråkdel av nuvarande värdering. Och det finns flera
skäl till varför fossilbränslebolag hör dit, även efter dom
enorma värdeminskningar som dessa bolag redan har
sett under dom senaste åren. Värdeminskningar som inte
minst Sveriges skattebetalare har drabbats av efter dåliga
investeringar från Vattenfall.
Det handlar dels om den stadigt ökande konkurrensen
från dom sundare förnyelsebara energislagen, som fortfarande snabbt blir billigare – solel till exempel med ca 20 %
per år sen 2010. Som en konsekvens är det redan den billigaste eller delat billigaste elproduktionsformen i minst 79
länder, och antalet länder växer snabbt.
Men det handlar även om den verklighet som säger att
dessa bolag värderas efter förutsättningen att dom ska
utvinna sina tillgångar av fossila bränslen som fortfarande
finns under mark. Det kan dom inte tillåtas göra om vi
ska ha en chans att klara av det mål om att hålla oss under
2 graders temperaturökning som världens länder har kommit överens om, och inte heller om vi ska ha möjlighet att
begränsa klimatförändringens effekter till en hanterbar
nivå.
Ett fåtal nationer vet vi redan i princip helt säkert är förlorade på grund av kommande havsnivåhöjningar (som till
exempel Maldiverna och Tuvalu i Indiska oceanen), efter
att delar av Västantarktis har konstaterats vara i en fas av
oförhinderlig smältning. Andra nationer upplever redan
idag extrema påfrestningar på grund av andra eller tredje
ledets effekter av klimatförändringen (som Syrien, vars
inbördeskrig är direkt kopplat till en långvarig torka som
har konstaterats bero på klimatförändringen).

Dessa påfrestningar – enorma konsekvenser som dom har
inte bara för enskilda personer utan även för hela nationer
– är dock fortfarande sådana som det globala samhället
kan hantera, om än inte på ett tillfredställande sätt. Men
det finns förstås också en gräns för vad som är möjligt att
överhuvudtaget hantera, även om det inte är möjligt att
säga exakt var den går. Vad som är säkert är dock att ju
mer av dom kvarvarande fossilbränsletillgångarna som vi
nyttjar, desto närmre den gränsen kommer vi.
Borås Stad har inga större tillgångar i aktier tack vare
sunda finansiella regler som är utformade bland annat för
att förhindra spekulation. Men dom aktietillgångar som
vi har bör förvaltas väl, och det finns även ett symboliskt
värde i att ta avstånd från en industri vars verksamhet vi
nu vet är på väg att drastiskt försämra livsvillkoren på vår
planet.
Därför bör också Borås Stad divestera (frigöra sig) från
tillgångar i fossilbränslebolag.
I Borås Stads styrdokument ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” finns det talande nog
riktlinjer för Borås Stads finansverksamhet. Under punkt
1.5 ”Mål med finansverksamheten” står det beskrivet hur
den ska bedrivas. Som sista punkt står det
”– med etisk hänsyn och med hög kompetens.”
Direkt därefter skulle kunna vara en lämplig plats att
inkludera en mening med motionens intentioner om att
låta Borås Stad divestera från tillgångar i fossilbränslebranschen. Ett förslag till utformning är
”– utan inblandning av ägande i bolag vars verksamhet
huvudsakligen har att göra med det finansiellt osäkra och
för mänskligheten förödande nyttjandet av fossila bränslen.”
Jag yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar
1.	Att i Borås Stads styrdokument ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” inkludera en
mening om att inte ha tillgångar i bolag vars verksamhet främst är relaterad till användandet av fossila
bränslen, i anda med förslaget i motionstexten.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren”

B 153

Kommunfullmäktiges protokoll | 14 Augusti 2014

Bilaga till § 94 Anmälningsärenden
2014-08-13

”Motion; Inför tandborstning på förskola
och fritids
Flera studier pekar på att förskoleperioden är den mest
kariesaktiva i en människas liv. Dålig tandhälsa hos barn
följer dem genom hela livet. Det bästa sättet att förebygga
karies är att borsta tänderna dagligen med fluortandkräm.
Det är idag vanligt förekommande att barn lämnas direkt
till förskolan/fritids för att äta sin frukost där i stället för i
hemmet. Tandborstningen bör ske efter frukosten och inte
före. Det innebär att många barn idag missar den viktiga
tandborstningen på morgonen.
I Jönköpings län startade Folktandvården ett samarbetsprojekt med kommunerna - ”Tillsammans mot tandtrollen” – år 2005 för att uppmuntra till tandborstning efter
frukost på förskolorna. Projektet är numer ett förebyggande program där barnen borstar sina tänder efter frukost
på 95 % av förskolorna, i de flesta familjedaghem och
fritidshem i länet.
Jönköpings län har barnen med bäst tandhälsa i Sverige.
De har nått detta resultat genom att samarbeta med hem,
förskolor och skolor och göra tandborstningen till en del
av den dagliga rutinen. För mer info om tandhälsan i våra
län och regioner se
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19011/2013-4-1.pdf
Hur har då personalen i förskolan och på fritids i Jönköpings län reagerat på förslaget? Följande stod att läsa på
Jönköpings läns hemsida (informationen är tyvärr numera
borttagen)
”Så här tyckte personalen på förskolorna efter
en tid:

•
•
•
•
•

Det gick lättare än vi trodde.
Vi har hittat egna rutiner.
Naturlig del i hälsofostran.
Positivt med uppmärksamhet.
Vi vill veta om tandhälsan blivit bättre.

Så här tyckte föräldrarna:

• Lättare att borsta hemma.
• Barnen får goda vanor tidigt.
• Fokus på barnens bästa.
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Resultat

I dag deltar nästan alla förskolor och familjedaghem i
länet. Projektet har under en femårsperiod bidragit till att
andelen sexåringar utan fyllningar eller hål som behöver
lagas har ökat med tio procent, från 74 till 84 procent (resultat 2009). ”
För att göra det praktiskt och enkelt för personalen föreslår
vi att föräldrar får ta med namnade tandborstar till sina
barn, medan kommunen tillhandahåller övrig materiel –
på samma sätt som föräldrar tar med egna blöjor till sina
barn men förskolan har trasor, tvål m m.
Vi anser att Borås Stad bör agera klokt och föregå med
gott exempel i Västra Götaland. Att ge det där lilla extra
och att vara en förebild är sådant som ger mervärde för
våra invånare och ökar attraktiviteten som bosättningskommun. Satsa på vår skol- och barnomsorg!

Vi yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar
1.	att Borås Stad initierar ett liknande projekt med Folktandvården i Västra Götaland eller lokalt med Folktandvården i Borås,
2.	att Borås Stad inför tandborstningen som en del av den
dagliga rutinen på morgonen i samtliga förskolor samt
även på fritids.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren
Hanna Werner”

Kommunfullmäktiges protokoll | 14 Augusti 2014

Bilaga till § 94 Anmälningsärenden
2014-08-13

”Motion; Mikroelproduktion avlastar
elnätet
Genom att producera egen el med till exempel solceller
så främjar man utvecklingen mot ett hållbart samhälle
genom att minska koldioxidutsläppen. Mindre känt är att
man på samma gång minskar belastningen på elnätet, och
därigenom även gör samhället mindre sårbart genom att
göra elnätet säkrare och minska risken för avbrott. Det
leder också till minskade underhållskostnader för elnätsbolagen.
Därför har bland annat Vattenfall infört en ersättning till
sina elproducerande elnätskunder. De får 5,6 öre ex moms
per kWh som de producerar. Ersättningen specificeras på
den vanliga månadsfakturan och ger dessa kunder en lägre
elräkning, samtidigt som Vattenfalls underhållskostnader för elnätet och samhällets miljökonsekvenskostnader
minskar.
Borås Elnät tar idag ut 10,5 öre ex moms per kWh i rörlig
elöverföringsavgift, men ger ingen ersättning till kunder
med mikroproduktion för deras hjälp med avlastningen av
elnätet. Den enda information om mikroproduktion man
har på sin hemsida är ett krav om att fylla i en blankett för
att få ansluta produktionen till elnätet, istället för att som
flera andra nätbolag informera om fördelarna med egen
mikroproduktion.

För Borås Stad ger det här en enkel möjlighet till vinna/
vinna-åtgärder. Genom att ålägga Borås Elnät AB att
införa en ersättning till de kunder som har en mikroproduktion av egen el och samtidigt förbättra sin information
om dessa möjligheter så främjar vi utbyggnaden av sådan
mikroproduktion. Det kommer att bidra till utvecklingen
av ett hållbart samhälle, vilket också rent ekonomiskt gynnar både Borås Stad och Borås Elnät AB.
Samtidigt bör Borås Elnät se över möjligheten att flytta en
större andel av kundernas kostnad från den fasta delen till
den rörliga. På så sätt uppmuntrar man en minskad elförbrukning, vilket även det leder till minskade påfrestningar
på elnätet och minskad miljöpåverkan.
Jag yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar
1.	Att Borås Elnät AB ska se över möjligheten att flytta
en större andel av kundernas kostnader från den fasta
avgiften till den rörliga.
2.	Att Borås Elnät AB 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.	Att Borås Elnät AB på ett positivt och informativt sätt
ska informera om möjligheterna till och fördelarna
med mikroproduktion av egen el på sin hemsida.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 95 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2014-08-13

”Enkel fråga till kommunalrådet
Lena Palmén (S)
I ett samtal med anställda inom barnomsorgen i Borås
Stad lämnades alarmerande uppgifter om tillståndet i
några av våra förskolor i stadsdel Väster. De anställda,
som uttryckt sin oro, önskar förbli anonyma. Oron de gav
uttryck för grundar sig i att det från och med hösten 2014
lär finnas förskolor där någon avdelning har 23 barn från
0,5 till 5 år gamla. Enligt uppgift ska de nämnda avdelningarna även ha oerhört lågt antal årsarbetare. De siffror
som tillhandahölls var att bemanning i genomsnitt skulle
vara 2,55 personal på en småbarnsavdelning.
Den oro som uppgiftslämnaren delade med sig av, är
mycket stark. Situationen är dock långt ifrån unik. Det
är många anställda inom Borås Stads barnomsorg som
inte ser någon ljusning i tunneln. Stora barngrupper och
minskat antal anställda per barn, är två av de faktorer som
i ökande grad pressar ner våra anställdas tillfredställelse i
arbetet.
Det är oerhört angeläget för oss fullmäktigeledamöter att
få en tydlig bild av tillståndet inom förskolan.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande
frågor till Lena Palmén (S):
• Stämmer det att vi i höst kommer ha småbarnsavdelningar där åldern på barnen sträcker sig mellan 0,5 till
5 år och där bemanningen är så låg som 2,55 pedagoger
per avdelning?
• Vilka åtgärder vidtar du för att förbättra situationen för
våra anställda inom förskolan och minska storleken på
barngrupperna?
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna”
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Bilaga till § 95 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2014-08-13

”Enkel fråga till kommunalrådet
Lena Palmén (S)
31 juli 2013 uppgick antalet finskspråkiga 65-79 åringar
till 1 472 personer och antalet över 80 år till 302 personer
i Borås. Det har de senaste somrarna funnits avsaknad av
finsktalande personal inom såväl hemtjänst som på våra
äldreboenden.
Det finns därför äldre finskspråkiga som känner oro inför
att åldras, då deras språkkunskaper i svenska på ålderns
höst blir allt mer begränsade.
Som ett finskt förvaltningsområde är det viktigt att vi
tillhandahåller den språkliga service som åldrande finskspråkiga behöver.
Det borde därför framgå i rekryteringen till avdelningar
med hög andel finskspråkiga att tvåspråkighet är en merit.
Det borde även synliggöras i dessa jobbannonser.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande
frågor till Lena Palmén (S):
• Vilka åtgärder tar du för att se till att våra finskspråkiga
äldre får känna tryggheten av att kunna konversera med
personal i hemtjänst och äldreomsorg på sitt modersmål?
• Hur arbetar du för att vi även i framtiden ska lyckas
rekrytera kompetent personal med språkkunskaper i
finska?
Seija Noppa
Moderaterna”
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Bilaga till § 95 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 95 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2014-08-14

2014-08-14

”Enkel fråga till kommunalrådet
Palmén (S)

”Enkel fråga till kommunalrådet
Lena Palmén (S)

Psykisk ohälsa och egenupplevd psykisk ohälsa är något som fortsätter att öka i vårt samhälle. Bland barn
och unga i åldersgruppen 0-18 år har mellan 20 och 30
procent idag någon kontakt med skolhälsovården, BVC,
ungdomsmottagning eller annan vårdgivare till följd av
psykisk ohälsa. Ätstörningsproblematiken är ibland ett
resultat av den stress som unga flickor och pojkar känner.

I januari i år lämnade jag och Falco Güldenpfennig (KD)
in en motion om att Borås Stad ska ta fram en HBTQpolicy. Vart har den tagit vägen?

Ungdomsmottagningar är en samverkansform mellan
kommunen och regionen och har ett stort hälsofrämjande
uppdrag. Det förebyggande arbete som genomförs är
otroligt viktigt då vi vet att tidiga insatser ger betydligt
bättre resultat. Behovet av samtalsstöd är stort i Borås och
ungdomsmottagningarna har nu cirka ett års väntetid.
Tyvärr har vi i dagarna kunnat läsa i BT om hur regionen
planerar att stänga ner den fantastiska ätstörningsverksamhet som ungdomsmottagningen Vågen bedriver.
Eftersom ungdomsmottagningarna gemensamt finansieras
av regionen och kommunen så borde detta beslutsförslag
ha kommunicerats med Borås Stad.
Mina frågor till ansvarigt kommunalråd Lena Palmen (S):
• Vilka kontakter har tagits från regionen med kommunen? Hur ser avtalen ut för ungdomsmottagningarna?
• Om Vågen läggs ner, vilka insatser kommer kommunen att göra för att höja tillgången till kuratorer inom
elevhälsan?

Frågan är fortfarande lika angelägen som när motionen
lämnades in. Tyvärr finns det fortfarande diskriminerande
och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är därför
viktigt att kunskapen om HBTQ-personers situation och
villkor finns inom kommunal verksamhet. För det finns
två skäl. Dels för att personer som arbetar inom kommunen och som hör till gruppen HBTQ-personer ska kunna
känna sig välkomna och våga vara den hen är och inte
behöva låtsas vara någon annan. Dels för att anställda som
möter medborgarna i kommunen ska kunna ha ett korrekt
bemötande. Särskilt viktigt är detta inom skolan och skolundervisningen liksom inom vården och omsorgen.
Min fråga till kommunalrådet Lena Palmén är:
• Har några åtgärder vidtagits för att påbörja arbetet med
att ta fram en HBTQ-policy i enlighet med min motion?
Anne-Marie Ekström (FP)”

Cecilia Andersson (C)”
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 14 augusti 2014 klockan 19:40:43.
16 Svar på motion av Falco Guldenpfennig (KD); Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet (Nr 78)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Björn Bergquist

(M)

3:e

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Anita Spjuth

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

KerstinHermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Alfio Franco

(M)

2:a

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(-)

3:e

X

Hanna Werner

(MP)

1:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X

X
Peter Lund

X
X

Berndt Holmén

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-ErikHåkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

Monica Johansson

(C)

3:e

Olle Engström

(M)

2:a

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Annette Nordström

(M)

3:e

Pirita Isegran

(M)

2:a

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Marie-Louise Hall

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X

Eva Axell

X
X

Lars-Gunnar Comén

X

X
Staffan Falk

X
X

Marie Sandberg

X

X
Nancy Kindblad

X
X

Saveta Olsén

X
X

36

33

0

4

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 14 augusti 2014 klockan 19:53:06.
17 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C);
Ökad trygghet och kvalitet inom äldreomsorgen! (Nr 79)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Björn Bergquist

(M)

3:e

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Anita Spjuth

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

KerstinHermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Alfio Franco

(M)

2:a

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

Sven-ErikHåkansson

(C)

1:a

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X

Peter Lund

X
X

X

Berndt Holmén

X

X
X
Marie-Louise Hall

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Micael Svensson

(S)

1:a

Monica Johansson

(C)

3:e

Olle Engström

(M)

2:a

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Annette Nordström

(M)

3:e

Pirita Isegran

(M)

2:a

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X
Eva Axell

X
X

Lars-Gunnar Comén

X

X
Staffan Falk

X
X

Marie Sandberg

X

Nancy Kindblad

X
X

Saveta Olsén

X
X

35

33

1

4

0
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Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 14 augusti 2014 klockan 20:15:30.
19 Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Kultursatsning i grundskolan (Nr 81)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Björn Bergquist

(M)

3:e

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Anita Spjuth

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

KerstinHermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Alfio Franco

(M)

2:a

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(-)

3:e

X

Hanna Werner

(MP)

1:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

Petter Löberg

(S)

1:a

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-ErikHåkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Seija Noppa

(M)

2:a

B 162

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X

X

X
Peter Lund

X
X

GunnelRomild

X

X
Berndt Holmén

Marie-Louise Hall

X

X
X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

Monica Johansson

(C)

3:e

Olle Engström

(M)

2:a

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Annette Nordström

(M)

3:e

Pirita Isegran

(M)

2:a

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

Eva Axell

X
X

Lars-Gunnar Comén

X

X
Staffan Falk

X
X

Marie Sandberg

X

X
Nancy Kindblad

X
X

Saveta Olsén

X
X

36

33

0

4

0
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