20 Februari 2014
protokoll

Tid och plats

17.00–20.00 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 16–28

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Patric
Cerny (FP), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V),
Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (-),
Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Seija Noppa (M),
Marie Fridén (M), Thomas Wingren (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Micael
Svensson (S), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt
Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S), Sofia Bohlin (S), Sara
Andersson (S), Pirita Isegran (M), Jan Andersson (M), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S),
Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Sabina Kitti Ölander (V)
För Kerstin Koivisto (Vägv)
För Maj-Britt Eckerström (C)
För Anna Svalander (FP)
För Nils-Åke Björklund (M)
För Ellie Blickfors (MP)
För Leila Pekkala (S)
För Kurt Eliasson (S)
För Mehmet Kaplan (V)
För Hanna Werner (MP)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Malin Wickberg (M)
För Ninni Dyberg (S)
För Monica Johansson (C)
För Olle Engström (M)
För Heiti Ernits (MP)
För Johan Medelius (M)
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.

- Anita Spjuth (V)
- Olle Hermansson (Vägv)
- Cecilia Andersson (C)
- Bengt Wahlgren (FP)
- Annette Nordström (M)
- Staffan Falk (MP)
- Tord Andersson (S)
- Marie Sandberg (S)
- Peter Lund (V)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
- Alfio Franco (M)
- Mattias Karlsson (M)
- Ulla-Britt Gustavsson (S)
- Mats Brandt (C)
- Marie-Louise Hall M)
- Lasse Jutemar (MP)
- Lars-Gunnar Comén (M)

Närvarande ersättare

Nancy Kindblad (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Alexander Andersson (C), Shahin M
Zadeh (FP), Ingela Hallgren (KD), Åke Ekvad (KD), Eva Axell (S), Emina Beganovic (S),
Joakim Englund (S), Camilla Larsson (S), Gunbritt Johansson (V) och Anna Grahn (Vägv).
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Hanna Werner (MP) anländer till sammanträdet kl 17.08 och intar sin plats inför behandlingen av § 19.
Leif Grahn (S) anländer till sammanträdet kl 17.10.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 17.15 och intar sin plats inför behandlingen av § 21.
Maria Lindgren (M) anländer till sammanträdet kl 17.20.
Maj-Britt Ekerström (C) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats inför behandlingen av § 21.
Monica Johansson (C) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats inför behandlingen av § 21.
Alexis Mouschopanis (M) anländer till sammanträdet kl 17.21 och intar sin plats inför behandlingen av § 22.
Leila Pekkala (S) anländer till sammanträdet kl 17.33 och intar sin plats inför behandlingen
av § 23.
Maria Oscarson (S) anländer till sammanträdet kl 18.00.
Kerstin Koivisto (Vägv) anländer till sammanträdet kl 18.21 och intar sin plats inför behandlingen av § 23.
Shahin M Zadeh (FP) lämnar sammanträdet kl 19.30.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 16
Val av justerande ledamöter

§ 17
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bertil
Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP) med Kjell
Classon (S) som ersättare.

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

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 27 februari 2014 kl 16.00.

2014-02-11

Motion av Ulla-Britt Åsén (SD): Att använda befintliga bibliotek till Mötesplatser
för invånarna i Borås kommun.
Dnr 2014/KS0164 299

2014-02-19

Motion av Malin Wickberg (M) och Annette Carlson (M): Lätt att göra rätt.
Dnr 2014/KS0192 456

2014-02-19

Motion av Kerstin Hermansson (C) och
Cecilia Andersson (C): Ny idrottshall på
Myråsskolan! Dnr 2014/KS0193 291

2014-02-19

Motion av Kerstin Hermansson (C) och
Mats Brandt (C): Renovera Ramnaparken!
Dnr 2014/KS0194 331

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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Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:
2014-01-22

2014-02-14

2014-02-20

Nytt protokoll ersätter tidigare utsända protokoll från Länsstyrelsen Västra Götalands
län 2013-11-22 (diarienummer 201-383222013) Ersättare Joakim Svensson (S) har
ändrat namn till Joakim Englund.
Dnr 2013/KS0071 102
Dom från Vänersborgs tingsrätt, Markoch miljödomstolen i mål nr P 4623-13.
Överklagat beslut: Länsstyrelsen i Västra
Götalands län beslut 2013-11-15 i ärende nr
403-31086-2013 att anta detaljplan för del
av Dammsvedjan, på fastigheten Gässlösa
5:1. Dnr 2010/KS0263 214
I Kommunfullmäktiges protokoll för
januari 2014 har bortfallit att Kjell Classon (S) inträdde i tjänst i direkt anslutning
till uppropet. Protokollet i övrigt, såsom
voteringslistor, redovisas korrekt med Kjell
Classons (S) namn.

§ 18
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Interpellationen får ställas.
Till dagens sammanträde har vidare en enkel fråga inkommit som fogas som bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.

§ 19 2014/KS0071 102 2014/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 12,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Johan Medelius (M), Ribbingsgatan 23, 504 66
Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen
och ersättare i Borås Stadshus AB.
Nuvarande ersättare Marianne Hermansson (S),
Kyrkogårdsgatan 17, 504 30 Borås väljs till ledamot
i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m. den 31 december
2014.
Martin Valtersson (S), Rönngatan 5, 515 33 Viskafors väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Väster
t.o.m. den 31 december 2014.
Hans Johansson (S), Åbybergsgatan 43, 431 31
Mölndal har ansökt om att få kvarstå som ledamot i
Namnberedningen trots flytt till Mölndals kommun.
Fullmäktige medger, med stöd av 4 kap 8 § kommunallagen, att Hans Johansson (S) kvarstår som ledamot i Namnberedningen t.o.m. den 31 december 2014.
Bo Jacobsson (Vägv), Ängalyckan, Skäftingsbacka,
516 95 Målsryd entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Servicenämnden.
Michael Sahlin (Vägv), Bygatan 68, 516 93 Rångedala väljs till ersättare i Servicenämnden t.o.m. den
31 december 2014.
Nuvarande ersättare Birgit Wahlgren (FP), Fjärde
Villagatan 20, 504 53 Borås väljs till ledamot i
Stadsdelsnämnden Norr t.o.m. den 31december
2014.
Saied Jahanshahi Fard (FP), Engelbrektsgatan 105A,
506 37 Borås väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden
Norr t.o.m. den 31 december 2014.
Hjördis Jonsson (FP), Källgatan 12, 507 31 Brämhult väljs till ersättare i Valnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Thomas Strand (FP), Svedjegatan 12, 504 45 Borås
väljs till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden
t.o.m. den 31 december 2014.
Anna Malmberg (FP), Alingsåsvägen 20, 518 30
Sandared väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt
t.o.m den 31 december 2014.
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§ 20 2014/KS0190 759
Svar på enkel fråga av Cecilia Andersson (C) till Lena Palmén (S); När kan vi
förvänta oss att Boråsbarnen får tillgång
till ett Barnahus?
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 21 2014/KS0103 045
Preliminära koncernbidrag år 2013 inom
koncernen Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 13,
sid B 77)

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-27,§ 38
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag
godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns, förutom att inget koncernbidrag ska ges
till BSTF AB och att Borås Energi och Miljö AB ska ge
motsvarande mindre i koncernbidrag.

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att
via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett
annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess
dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och
Kårhuset i Sjuhärad AB, under namnändring till BSTF
AB (nedan kallat BSTF AB), har strukturella underskott
så måste ca 35,4 miljoner kronor styras till dessa från
andra bolag inom koncernen.

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag, se bilaga.

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat
besluta om de koncernbidrag som skall ligga till grund för
varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära
föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och
kan justeras av kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns, förutom att inget koncernbidrag ska ges till BSTF AB och att Borås Energi och
Miljö AB ska ge motsvarande mindre i koncernbidrag.

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande
preliminära resultat efter finansiella och extraordinära
poster:
Borås Stadshus AB
- 5,8 mnkr
Borås Elnät AB
+31,0 mnkr
Borås Energi och Miljö AB
+50,2 mnkr
Borås Djurpark AB
-12,1 mnkr
Borås kommuns Parkerings AB
+ 8,1 mnkr
Industribyggnader i Borås AB
+ 4,0 mnkr
BSTF AB
- 2,7 mnkr
BoråsBorås TME AB
-14,9 mnkr
+57,9 mnkr
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla
totalt 35,4 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta
stannar 5,8 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka
främst räntekostnader, och återstående 29,6 miljoner
kronor lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB,
BoråsBorås TME AB och BSTF AB.
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Ulf Olssons (S) yrkande
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från
Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

§ 22 2012/KS0786 299
Nybyggnation av Orangeri
– Rådrum i Stadsparken
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 14,
sid B 80)
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på
31,2 miljoner kronor för nybyggnad av Orangeri – Rådrum i Stadsparken. I investeringsbudget 2014 finns 25,0
miljoner kronor tillgängligt för projektet. Kommunstyrelsen beviljade 2013-02-18 Lokalförsörjningsnämnden
projekteringsuppdrag för nybyggnation av ett Orangeri
– Rådrum i Stadsparken. I Budget 2013 hade Kommunfullmäktige redan beslutat att avsätta 25,0 miljoner kronor
till projektet.
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Parallellt med projekteringen har Miljö- och konsumentnämnden tillsammans med andra aktörer i kommunen
konkretiserat formerna för ett Orangeri – Rådrum. Den
övergripande idén är att det ska bli ett forum för att
kommunicera frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling,
klimat, miljö och energi mellan Borås Stads verksamheter och boråsarna. Tanken är även att Orangeriet skall
innehålla ca 5 st permanenta arbetsplatser med befintlig
personal från Miljö- och konsumentnämnden.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu genomfört projekteringen och infordrat anbud. Jämfört med förstudien har
följande delar tillkommit:
• Vattenspel
• Solcellsanläggning
• Utvändigt solskydd
• Pålning och rivning av befintliga byggnader
Dessa tillägg kan beräknas till 2,25 miljoner kronor vilket
innebär att projektet exklusive dessa poster förväntas bli
ca 4,0 miljoner kronor dyrare än Kommunfullmäktiges
avsatta medel 25,0 miljoner kronor.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade på sitt möte
2014-01-21 att tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens förslag med tillägget att det planerade vattenspelet vid entrén
kvarstår i projektet.
Kommunstyrelsen bedömer att Lokalförsörjningsnämndens investeringskalkyl är realistisk utifrån givna förutsättningar för projektet. Tillräckligt många anbud har
inkommit vilket borgar för att prisnivån är ”marknadsmässig”. Nybyggnationspriset per m2 BTA är höga 48 000
kr m2 och beror främst på komplexiteten i projektet. Den
årligen tillkommande kostnaden för hyran uppgår till
1,9 miljoner kronor. Till detta kommer planerade årliga
verksamhetskostnader på 1,1 miljoner kronor. Då projektet innehåller utökade kontorsutrymmen för Miljökontoret
förutsätter Kommunstyrelsen att Lokalförsörjningsnämnden ser över nuvarande lokaldisposition i syfte att frigöra
lokaler för annat ändamål.

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Ingegerd
Nyborg (M) till förmån för Annette Carlsons återremissyrkande.
Vidare reserverar sig Krister Maconi (-) till förmån för
båda sina yrkanden, i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand att ärendet avslås.
Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar att ärendet återremitteras, se
bilaga.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag samt att Miljö- och konsumentnämnden ges i
uppdrag att redovisa och anpassa den lokalanpassning som
sker i de nuvarande lokalerna i Fullmäktigehuset.
Ulla-Britt Åsén (SD) och Krister Maconi (-) yrkar avslag
på Kommunstyrelsens förslag.

Ajournering

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet kl 17.5418.20
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar att ärendet återremitteras.
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
samt Tom Anderssons (MP) tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-27, § 39
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 1, 5 avstår på
förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige beslutar med 23 röster mot 46:
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen.

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 31 250 000 kronor för nybyggnad av Orangeri
– Rådrum i Stadsparken.
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§ 23 2013/KS0638 821
Ombyggnad av Sjuhäradshallen för
gymnastik samt tältöverbyggnad på Broplans konstgräs
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 15,
sid B 94)
Borås Stad har sedan en längre tid uppvaktats av gymnastikföreningarna om behovet av en hall för sina verksamheter. Frågan var redan aktuell under byggnationen av
Ryahallen för friidrott men kunde då inte hitta sin form.
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med
föreningslivet utrett förutsättningarna för att komplettera Ryahallen med en gymnastikbyggnad. Svårigheter
har bl.a. funnits med att skapa en nödvändig yta för en
anläggning som rymmer alla de föreningar som önskar
finnas med i ett ”Gymnastikens Hus”.
Att finna en lösning i gymnastikhallsfrågan har varit
särskilt angeläget ur ett genusperspektiv med hänsyn till
att många flickor är engagerade här.
Istället för att som planerat anlägga en gymnastikhall
invid Ryahallen så ställs nu Sjuhäradshallen, efter en
ombyggnad, till föreningslivets förfogande. Detta innebär
en yta som är ca 4 000 m2 och väsentligt större än vad som
rymts i tidigare lösning. Detta motsvarar bättre verkligt
behov för gymnastik- föreningarna och för handikappidrott. Samtidigt erhåller fotbollsföreningarna en ”året
runtom” träningsmöjlighet på en fullstor plan.
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har bedömt att den
totala merkostnaden för ”Gymnastikens Hus” i Sjuhäradshallen samt ett tält över Broplan är ca 400 000 kronor per
år jämfört med tidigare väsentligt mer begränsade lösning
jämte Ryahallen.

Kommunfullmäktige

Falco Güldenpfennig (KD), Lena Palmén (S), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Annette
Carlson (M), Krister Maconi (-), Ida Legnemark (V) och
Staffan Falk (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
att godkänna beskrivna förutsättningar och upprättade ramavtal och hyresavtal mellan Borås Stad och
Borås Arena AB.
att godkänna en ökad borgen till Borås Arena AB
med maximalt 22 000 000 kronor.

§ 24 2011/KS0713 339
Grönområdesplan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 16,
separat bilaga)
Stadskansliet har tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen tagit fram ett
förslag till Grönområdesplan för Borås Stad och som ska
gälla fyra år framåt.
Grönområdesplanen har varit ute på samråd 1 november
2011 - 1 februari 2012. Berörda myndigheter, kommunala
nämnder och bolag, intresseorganisationer och allmänheten har fått möjlighet att lämna synpunkter på förlaget
och ändringar har gjorts i planen, vilket framgår av samrådsredogörelsen.

att godkänna beskrivna förutsättningar och upprättade
ramavtal och hyresavtal mellan Borås Stad och Borås
Arena AB.

I förslaget till grönområdesplan får ansvariga nämnder i
uppdrag att genomföra ett antal projekt för att värna och
utveckla stadens gröna ytor under den närmsta fyraårsperioden. Inventeringsdelen ingår inte i kommunfullmäktiges beslut utan ska fungera som ett handläggarstöd. I
översiktsplan, detaljplan, bygglovgivning görs avvägningar
mellan de gröna värdena och andra värden.

att godkänna en ökad borgen till Borås Arena AB med
maximalt 22 000 000 kronor.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-13, § 15

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-27, § 34
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Grönområdesplanen antas som underlag vid fortsatt
planering.
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Mot besluter reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons tilläggsyrkande att följande stycke förs
in i Grönområdesplanen på sidan 5 efter andra stycket:
I de fall som de gröna värdena ligger på privat mark och
som samtidigt är viktiga för stadens invånare ska intressekonflikter lösas genom överenskommelse mellan kommun
och enskild fastighetsägare.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Rose-Marie Liljenby Andersson (S) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S) tjänstgör Leif
Grahn (S)
Annette Carlson (M) och Falco Güldenpfennig (KD)
yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Grönområdesplanen antas som underlag vid fortsatt
planering.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till reservationen i Kommunstyrelsen och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill avslå reservationen i Kommunstyrelsen
röstar ja den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla reservationen i Kommunstyrelsen.
Omröstning, se voteringslista nr 2.

§ 25 2013/KS0069 041
Taxa för ansökan och tillstånd enligt
alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 17,
sid B 112)
Fritids- och folkhälsonämnden antog i samband med sitt
Budgetförslag 2014 justering av Taxa för ansökan och
tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att
gälla från och med 2014.
När Kommunfullmäktige beslutade om Budget för 2014
i november inklusive förändring av taxor i förekommande
kom tyvärr inte denna förändring med i beslutet. För
att Fritids- och folkhälsonämnden skall få tillämpa den
förändrade taxan krävs ett separat beslut i Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-27, § 37
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till Taxa för
ansökan och tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen
samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel att gälla från och med 2014 godkänns.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till Taxa för
ansökan och tillstånd enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel att gälla från och med
2014 godkänns.

Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 34:
Reservationen i Kommunstyrelsen avslås.
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§ 26 2013/KS0763 107
Nya ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Fristadbostäder AB
och Viskaforshem AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 18
sid B 114)
I ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus,
Fristadbostäder AB samt Viskaforshem AB framgår i § 6
att Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas vi
bolags eller dotterbolags förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle.
Denna beloppsgräns har funnits länge, och den innebär
nu i praktiken att bolagen inte kan göra någon fastighetsaffär utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.
Bolagen är viktiga verktyg för att främja bostadsförsörjningen i kommunen, och ska enligt lag agera affärsmässigt. Bolagens investeringsärenden ingår även normalt i
budgetprocessen. De bör därför kunna förvärva och sälja
fastigheter i viss omfattning utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande. Kommunstyrelsen föreslår
därför att beloppsgränsen höjs till fem miljoner kronor,
vilket ger bolagen bättre möjlighet att göra mindre fastighetsaffärer snabbt och enkelt.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-13, § 11

§ 27 2013/KS0401 809
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och Bengt
Wahlgren (FP); Rusta upp tunnlar på
Hässleholmen med barns- och ungas
konst
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 19 sid
B 116)
Anne-Marie Ekström (FP), Patric Cerny (FP) och Bengt
Wahlgren (FP) har lämnat en motion där de föreslår att
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra ett projekt
där tunnlar på Hässleholmen ska rustas upp med barns
och ungas konst.
Motionen har varit remitterad till bl.a. Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Kulturnämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet
Kommunstyrelsen anser att projektet ska genomföras av
Kulturnämnden under förutsättning att extern finansiering kan fås. Vidare ska Kulturnämnden i så fall genomföra projektet i samverkan med berörda nämnder samt undersöka möjligheten att fler tunnlar kan ingå i projektet.

Kommunstyrelsens beslut 2014-01-13, § 10
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige beslut:

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

Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att nämnden kan få extern finansiering.

Ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus,
Fristadbostäder AB och Viskaforshem AB ändras så inhämtande av Kommunfullmäktiges godkännande behöver
göras om fastigheter förvärvas eller säljes för mer än fem
miljoner kronor per tillfälle.

Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder, AB
Toarpshus, Fristadbostäder AB och Viskaforshem
AB ändras så inhämtande av Kommunfullmäktiges
godkännande behöver göras om fastigheter förvärvas eller säljes för mer än fem miljoner kronor per
tillfälle.
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Kommunfullmäktige

Anne-Marie Ekström (FP), Lena Palmén (S), Annette
Carlson (M) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ge Kulturnämnden i uppdrag att genomföra skissade projekt.
Kulturnämnden får i uppdrag att genomföra projektet under förutsättning att nämnden kan få extern
finansiering.
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§ 28 2013/KS0413 732
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till Lena Palmén (S); Stölder i
hemmet sker varje dag hos en svensk
åldring
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 20,
sid B 125)
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har avgivit svar på rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.

Vid protokollet
Göran Björklund

Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Anne-Marie Ekström (FP)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.15
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 28 februari 2014
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 17 Anmälningsärenden

”Motion; Att använda befintliga bibliotek
till Mötesplatser för invånarna i Borås
Kommun
Att använda de befintliga biblioteken till mötesplatser för
medborgarna skulle innebära större tillgänglighet för flera
medborgare samt till mindre kostnad än den planerade
centralt belägna mötesplats i ett glashus i Stadsparken.
Kostnader för underhåll och extra uppvärmning torde bli
närmast försumbar, då biblioteken redan har förutsättningarna.
Utanför centralorten Borås samt i ytterområdena bor
drygt 40 000 personer.
En stor del av dessa personer har svårigheter att ta sig till
en centralt belägen mötesplats samt att det är, för en del,
förenat med stora kostnader, då många tvingas ta bilen.
Där får de betala dyra parkeringsavgifter till det kommunala parkeringsbolaget, vars vinster går till att täcka
kommunens förlustbolag.
En mer lokal mötesplats, lättillgänglig för de flesta närboende, skulle ge många fler medborgare möjlighet att
komma, diskutera och få prata med politiker, framföra
synpunkter samt få svar.
Detta förslag skulle minska trycket på en central mötesplats i Borås , där befintliga biblioteken och stadsdelsbiblioteken skulle kunna räcka att ta emot medborgare i sitt
närområde.
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Då frågorna är olika för olika områden, föreslår vi att man
har en monitor på varje bibliotek som visar vad som diskuteras i de olika stadsdelarna och ytterområdena, samt vilka
tider politiker är tillgängliga på respektive bibliotek.
Föreslås också att politiker besöker biblioteken enligt
schema för att föra dialog med medborgarna och svara på
frågor.
Detta skulle underlätta uppföljningen av medborgarnas
önskemål.
Utöver detta skulle mötesplats på ett bibliotek innebära
fler besökare och att en ”glömd” tillgång i vad biblioteken
kan erbjuda, återupptäcks.
Varje bibliotek har, eller har i alla fall möjlighet till, en
liten cafeteria.
Sverigedemokraterna yrkar på att de befintliga biblioteken används till de ”nya mötesplatserna” för medborgarna och att en organisationsplan upprättas för politikers
närvaro i respektive bibliotek.
Detta innan beslut tas om ett Glashus i Stadsparken.
Borås 2014-02-10
Sverigedemokraterna
Ulla-Britt Åsén”

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition
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Bilaga till § 17 Anmälningsärenden

Bilaga till § 17 Anmälningsärenden

”Motion; Lätt att göra rätt

”Motion; Ny idrottshall på Myråsskolan!

Att återvinna och ta ansvar för miljön är för många idag
en självklarhet. Men det är inte alltid tiden eller orken
räcker till. Vi moderater vill att det ska vara lätt att göra
rätt!

Myråsskolan i Brämhult är med sina 400-500 elever en av
Sveriges största låg- och mellanstadieskolor. Möjligheterna
för eleverna att utöva sina lektioner i idrott och hälsa inomhus är dock minimala då den gymnastiksal som finns
på Myråsskolan inte ens med god vilja kan sägas uppfylla
dagens krav på en funktionell idrottshall. Mot bakgrund
av att många barn och ungdomar inte rör på sig så mycket
som vore önskvärt i dagens samhälle har ämnet idrott och
hälsa blivit allt viktigare. Ämnet i sig syftar till att eleverna
ska utveckla allsidiga rörelseförmågor, att de ska få ett
intresse för friluftsliv och att de ska vara fysiskt aktiva.

I Borås finns det ingen återvinningscentral i de centrala
delarna av staden, vilket för det första innebär att personer
utan bil ej har möjlighet att lämna till återvinning. För det
andra innebär det en viss tidsåtgång, även för dem som
har bil. Att istället bara kunna gå utanför dörren eller ett
par hundra meter tror vi skulle innebära att fler väljer att
återvinna sina gamla saker.
I Stockholm har man infört mini-återvinningscentraler.
Under fyra helgdagar under våren och fyra helgdagar under hösten har tillfälliga miniåtervinningscentraler ställts
upp i innerstaden. Vi förslår nu att man prövar samma
koncept i Borås.
Exempel på vad som kan lämnas till en miniåtervinningscentral:
• Grovavfall t ex trasiga möbler, cyklar, sängbottnar och
porslin.
• Farligt avfall t ex färgrester och spillolja.
• Batterier.
• Elavfall – upp till en mikrovågsugns storlek.
• Ljuskällor t ex glödlampor och lågenergilampor.
• Begagnade kläder, skor, leksaker och mindre möbler
kan lämnas för återbruk.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Borås Energi och Miljö ges i uppdrag att utreda möjligheten att införa tillfälliga mini-återvinningscentraler
i Borås Stad utifrån motionens intentioner.

Myråsskolan har ett fint läge i Brämhult, så möjligheter
att undervisa eleverna i friluftsliv saknas inte. Värre är det
med den del av idrottslektionerna som spenderas inne och
som kräver tillgång till ytor och till redskap. Idrottshallen
vid Myråsskolan är en av kommunens minsta och mäter
endast 10x16 meter, en standardhall uppgår till 20 x 40
meter.
Myråsskolan har idag nästan 500 elever, från förskolan
upp till årskurs 6, och dessa behöver få en bättre idrottshall för att kunna tillgodogöra sig ämnet idrott och hälsa
på ett bra sätt. Det är därför viktigt utifrån elevernas
behov att de får en ändamålsenlig idrottshall.
Vi i Centerpartiet yrkar därför att Kommunfullmäktige
beslutar att
• E
 n ändamålsenlig och funktionell idrottshall byggs
vid Myråsskolan för att bättre tillgodose skolans
behov.
Kerstin Hermansson (C)
Cecilia Andersson (C)”

Malin Wickberg (M)
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 17 Anmälningsärenden

”Motion; Renovera Ramnaparken!
Ramnaparken, Boråsarnas Skansen i miniatyr, utgör en
värdefull kulturtillgång och firar i år hundraårsjubileum.
Parken som innefattar ett mycket viktigt kulturhistoriskt
arv behöver underhållas bättre, och i viss mån renoveras.
Flera av byggnaderna är i dåligt skick, och Centerpartiet
vill att byggnaderna ska bevaras för framtiden. Boråsarna,
men även andra sjuhäradsbor, har historiskt haft stor
glädje av parken, inte bara för den natursköna upplevelsen
utan också av den generösa uteserveringen, museet och av
musikuppträdandena. Årligen har museet haft uppemot
50 000 besökare. Ramnaparken är således väl värd att
bevara, för även idag är parken ett viktigt besöksmål.
Borås Museum, med sitt Skansen i miniatyr, belyser
Sjuhäradsbygdens utveckling under historien. Friluftsmuseet är skapat genom att byggnader och inventarier
överlåtits till Borås Stad för förvaltning av dessa genom
Borås Museum. Den förening som överlåtit byggnadernas
skötsel och underhåll med bibehållen äganderätt är De Sju
Häradernas Kulturhistoriska Förening. Det finns ett avtal
från 2012, ursprungligen från 1984, som reglerar förhållandena mellan föreningen och Borås Stad. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för fastigheternas skötsel och
fastigheterna är inlagda i det interna hyressystemet och
Kulturnämnden betalar hyra för dem.
Centerpartiet har i innevarande års budget avsatt 300 tkr
för att göra en förstudie om hur Ramnaparken ska kunna
renoveras. I dagsläget sker visst årligt underhåll, med fokus
på att tillgodose byggnadernas skalskydd. För byggnadernas bevarande på sikt är det prioriterat att bland annat
lägga om tak, men det krävs mer medel för att bevara även
interiören. Däremot finns ingen nedskriven skötselplan för
fastigheterna, utan underhållet sker i tät samverkan mellan Borås Museum och Lokalförsörjningsförvaltningen.
Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att arbetet i
parken kräver hantverkare med särskild kunskap om att
arbeta med kulturhistoriska byggnader, för att byggnadernas historiska förankring inte ska förvanskas. Det gör att
betydelsen av en tydlig och konkret plan för fastighetsunderhållet är än viktigare.
Att investera i fastigheter som kommunen inte äger är en
fråga som behöver belysas i sammanhanget. Avtalet som
reglerar förhållandet mellan föreningen och kommunen
ställer krav på särskilda överenskommelser då ny-, omeller tillbyggnad sker. Att kommunen på sikt bör få den
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fulla äganderätten över fastigheterna om kommunen ska
sköta allt underhåll förefaller naturligt. Även om före
ningen anser att samlingarna kommer från hela Sjuhärad,
och av det skälet inte kan skänkas till Borås Stad så borde
det vara den rimligaste lösningen, då Borås Stad ändå får
ta det ekonomiska ansvaret för byggnaderna. Föreningen
syn på framtiden för fastighetsbeståndet bör i sammanhanget undersökas. Den uppsägningsklausul som finns i
avtalet bör kunna användas för att få till ett avtal som på
ett bättre sätt tryggar fastigheterna. För att säkra parkens
överlevnad på sikt behöver en del sådana mera strategiska
frågor benas ut, i samverkan med föreningen i fråga.
Att Borås Stad ensam ska finansiera denna kulturhistoriska samling kan också behöva bli föremål för diskussion. Samlingarna har ett större värde, och Borås Stad bör
kunna få stöd i finansieringen från annat håll för att sköta
detta. Extern finansiering bör diskuteras med Sjuhäradskommunerna och med Västra Götalandsregionen. Särskilt
Sjuhäradskommunerna bör vara intresserade av att delta i
finansieringen för att trygga det gemensamma kulturarvet.
Med de medel vi anslår i vår budget kan vi kartlägga
byggnadernas behov av insatser och därefter ta fram en
plan för fastighetsunderhållet. Det skulle innebära att
det sker årliga förbättringar i fastigheterna, utöver vad
som sker idag, och att det sker på bästa sätt för att bevara
fastigheternas karaktär. Byggnadsvården behöver ske på
ett planerat och systematiserat sätt, så att ad hoc investeringar undviks. På så vis kan vi långsiktigt säkra Ramnaparkens och Borås Museums höga standard för kommande
generationer.
Vi yrkar mot bakgrund av ovan att Kommunfullmäktige
beslutar, i enlighet med motionens intentioner, att
• U
 ppdra åt Kulturnämnden i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden att studera Ramnaparkens
framtida utveckling, avtalets påverkan på fastighetsbestånden samt hur parkens fastighetsbestånd ska
säkras för framtiden
• U
 ppdra åt Lokalförsörjningsnämnden i samverkan
med Kulturnämnden att ta fram en plan för det
löpande fastighetsunderhållet av Ramnaparken.
• U
 ppdra åt Kulturnämnden att undersöka möjligheterna till extern finansiering av Ramnaparken.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
Mats Brandt”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 18 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 18 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Interpellation ställd till
kommunalråd Lena Palmén (S)

”Enkel fråga till
kommunalrådet Lena Palmén (S)

I oktober förra året redovisar Stadsrevisionen sin granskning av äldreomsorgen i Borås i form av en rapport.
Revisionen har granskat styrning, ledning och uppföljning
av äldreomsorgsverksamheten och några av de slutsatser
som dras är:
• Det är otydligt vilken del av organisationen som ansvarar för styrning och ledning av verksamheterna.

Barnahus är en form av samverkan mellan kommunens
socialtjänst och sjukvården, Polisen och åklagarmyndigheten. När en anmälan om våld eller övergrepp på barn
inkommer till Polisen eller socialtjänsten kallas samtliga
inblandade aktörer, socialtjänst, polis, åklagare, barnläkare
och barn- och ungdomspsykiatrin till ett samråd.

• Det råder bristande likvärdighet mellan stadsdelarna
och de olika verksamheterna.
• Målen och kvalitetsindikatorerna är bristfälliga.
• Kvalitetsarbetet ser olika ut i olika stadsdelar och uppföljningar samt utvärderingar sker i separata redovisningar och funktioner.
• Den genomförda kostnads- och kvalitetsanalys som
Stadsrevisionen har genomfört visar på att höga kostnader på kommunens vård- och omsorgsboenden i sig
inte medför en högre kvalitet.
Nu har det snart gått över ett halvår sedan rapporten
presenterades. Hittills har ansvarigt kommunalråd Lena
Palmén (S) inte presenterat någon lösning på de påtalade
bristerna i styrningen av äldreomsorgen. För mig som
kristdemokrat är detta anmärkningsvärt då äldres välmående borde tas på största allvar.
Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande frågor
till kommunalråd Lena Palmén (S):
• Vilken äldreomsorg vill du se i Borås, Lena Palmén?
• Vilka slutsatser drar du utifrån Stadsrevisionens rapport?
• Vad anser du bör göras för att styrning och ledning av
äldreomsorgen ska bli tydligare?

Lokalerna är anpassade för ändamålet så att barnet kommer till en barnanpassad och trygg miljö. När barnet
förhörs av barnutredare från polisen kan aktuella professioner följa förhöret på en TV-skärm och ställa frågor via
polisen. Intervjuerna spelas in för att eventuellt användas i
rätten. Metoden minskar antalet tillfällen barnet behöver
ge sin berättelse.
Om medicinsk undersökning behövs genomförs även denna på Barnahuset av barnläkare, sjuksköterska, gynekolog
och rättsläkare beroende på vad som är aktuellt. Eftersom
det i många fall kan röra sig om övergrepp inom familjen
gör socialtjänsten direkt en bedömning om insatser krävs
för att skydda barnet.
Barnahus finns efter en motion Ann-Christine Simonsson (C) i Västra Götalandsregionen fullmäktige i Skaraborg, Göteborg och Fyrbodal. Tyvärr finns det ännu inget
i Borås.
Min fråga till Lena Palmén (S) blir därför:
• När kan vi förvänta oss att även Boråsbarnen får
tillgång till ett Barnahus?
Cecilia Andersson
Centerpartiet”

• Vad anser du bör göras för att målen och kvalitetsindikatorerna ska bli mer uppföljningsbara?
• Vad anser du bör göras för att likvärdigheten mellan
stadsdelarna ska förbättras?
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Bilagor
Bilaga till § 21

Bilaga till § 22

Preliminära koncernbidrag år
2013 inom koncernen
Borås Stadshus AB

Nybyggnation av Orangeri
– Rådrum i Stadsparken

2014/KS0103
Yrkande från Ulf Olsson (S) angående ärendet:

Förslag till preliminära koncernbidrag år
2013 inom koncernen
Borås Stadshus AB
Eftersom BSTF AB (Borås Stad Textile Fashion center
AB) inte ingått i stadshuskoncernen hela kalenderåret
2013 kan de inte tillgodoräkna sig koncernbidrag från
moderbolaget Borås Stadshus AB för det året. Istället för
Kommunstyrelsens förslag föreslås att BSTF AB av Borås
Stad får ett driftbidrag för 2013 på motsvarande belopp,
2,7 mnkr, och att detta driftbidrag godkänns i samband
med att Kommunfullmäktige beslutar om Borås Stads
årsredovisning 2013.
Ulf Olsson (S) föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns, förutom att inget koncernbidrag ska ges
till BSTF AB och att Borås Energi och Miljö AB ska ge
motsvarande mindre i koncernbidrag.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.
Ulf Olsson (S)
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Moderaterna begär även här i Kommunfullmäktige återremiss på ärende Nr 14, eftersom beslutsunderlaget är
ofullständigt och orättvist.
Vi vill att Miljö- och konsumentnämndens PM inarbetas i
KF:s beslutshandlingar.
Vi förväntar oss att Miljö- och konsumentnämnden,
liksom det krävs av t ex stadsdelarna, får i uppdrag att
anpassa sina kostnader.
genom Annette Carlson (M)
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Voteringar
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Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 februari 2014 klockan 18:59:36.
7 Nybyggnation av Orangeri - Rådrum i Stadsparken (Nr 14)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

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

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Anna Svalander

(FP)

3:e

Patric Cerny

(FP)

1:a

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Tord Andersson

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Peter Lund

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Björn Bergquist

(M)

3:e

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
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X
X

X

Anita Spjuth

X

Olle Hermansson

X
X
X

Bengt Wahlgren

X
X

Annette Nordström

Staffan Falk

X

X
X

X
X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

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

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

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

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Johan Medelius

(M)

3:e

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

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

X

Ulla-Britt Gustavsson

X

Marie-Louise Hall

X

X
Lasse Jutemar

X

Lars-Gunnar Comén

X

X

46

23

0

4

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 februari 2014 klockan 19:20:49.
9 Grönområdesplan (Nr 16)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

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

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

Patric Cerny

(FP)

1:a

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Peter Lund

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Björn Bergquist

(M)

3:e

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
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X

Anita Spjuth

X
X

Bengt Wahlgren

X
X

Annette Nordström

Staffan Falk

X

X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

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

Johan Medelius

(M)

3:e

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

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

Ulla-Britt Gustavsson

X
X
X

Marie-Louise Hall

X

X
Lasse Jutemar

X
X

Leif Grahn

X

Lars-Gunnar Comén

X

X

35

34

0

4

0
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