21 Maj 2014
protokoll

Tid och plats

13.00–18.12 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 56–71

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Björn Bergquist (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Ulf Olsson (S), Lena
Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Anita Spjuth (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Hans
Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP),
Lars Andersson (M), Ellie Blickfors (MP), Kurt Eliasson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin
Hermansson (C), Ingegerd Nyborg (M), Alfio Franco (M), Annacarin Martinsson (M),
Krister Maconi (-), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Petter Löberg (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), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta
Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Sara Andersson (S), Pirita Isegran (M), Eva Andersson (S), Kent Hedberg (S), Robert
Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Tom Andersson (MP)
För Nils-Åke Björklund (M)
För Kjell Classon (S)
För Leila Pekkala (S)
För Mehmet Kaplan (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Joakim Malmberg (FP)
För Hanna Werner (MP)
För Raija Leppänen (S)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Malin Wickberg (M)
För Ninni Dyberg (S)
För Samir Muratovic (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Annette Nordström (M)
För Jan Andersson (M)
För Per Carlsson (S)
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Ulla-Britt Åsén (SD) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Heiti Ernits (MP) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.

- Kjell Hjalmarsson (MP)
- Mattias Karlsson (M)
- Berndt Holmén (S)
- Tord Andersson (S)
- Peter Lund (V)
- Ingela Hallgren (KD)
- Gunnel Romild (FP)
- Lasse Jutemar (MP)
- Emina Beganovic (S)
- Marie-Louise Hall (M)
- Lars-Gunnar Comén (M)
- Marie Sandberg (S)
- Christer Lundberg (S)
- Maria Oscarson (S)
- Monica Hermansson Friedman (M)
- Nancy Kindblad (M)
- Leif Grahn (S)
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Närvarande ersättare

Saveta Olsén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Christina Zetterstrand (M), Cecilia Andersson (C), Alexander Andersson (C), Mats Brandt (C), Bengt Wahlgren (FP), Shahin M
Zadeh (FP), Joakim Englund (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Gunbritt
Johansson (V), Olle Hermansson (Vägv) och Anna Grahn (Vägv).
Raija Leppänen (S) anländer till sammanträdet kl 13.00 och intar sin plats inför behandlingen av § 56.
Anna Grahn (Vägv) anländer till sammanträdet kl 13.03.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 13.10 och intar sin plats inför behandlingen av § 60.
Joakim Malmberg (FP) anländer till sammanträdet kl 14.10 och intar sin plats inför behandlingen av § 64.
Staffan Falk (MP) anländer till sammanträdet klockan 15.18. Därefter tjänstgör han för Heiti
Ernits (MP) under behandlingen av § 64.
Cecilia Kochan (S) anländer till sammanträdet kl 15.40.
Anna Svalander (FP) lämnar sammanträdet kl 16.30. Hon ersätts av Gunnel Romild (FP)
under behandlingen av § 64.
Micael Svensson (S) lämnar sammanträdet kl 16.30. Han ersättas av Emina Beganovic (S)
under behandlingen av § 64.
Hamid Fard (FP) lämnar sammanträdet kl 16.30. Han ersätts av Bengt Wahlgren (FP) under
behandlingen av § 64.
Hanna Werner (MP) anländer till sammanträdet kl 16.00 och intar sin plats inför behandlingen av § 66.
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 16.13 och intar sin plats inför
behandlingen av § 66.
Sara Andersson (S) lämnar sammanträdet kl 17.09. Hon ersätts av Joakim Englund (S) inför
behandlingen av § 66.
Cecilia Andersson (C) lämnar sammanträdet kl 17.00.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 17.46.
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.50.
Ulla-Britt Gustavsson (S) lämnar sammanträdet kl 18.00.

Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		
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stadsjurist
sekreterare
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§ 56
Val av justerande ledamöter

2014-05-12

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Krister Maconi (-) och Björn Bergquist (M) med Lennart
Andreasson (V) som ersättare.

Motion av Ida Legnemark (V): Förbättra
villkoren i Daglig verksamhet.
Dnr 2014/KS0429 733

2014-05-14

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

Motion av Ida Legnemark (V) och Anita
Spjuth (V): Hbtq-certifiera Borås.
Dnr 2014/KS0441 027

2014-05-19

Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Fler speciallärare på skolorna i Borås.
Dnr 2014/KS0455 602

2014-05-19

Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Inför elevhälsogaranti i Borås.
Dnr 2014/KS0456 624

2014-05-19

Motion av Patric Cerny (FP): Karriärtjänster inom socialtjänsten!
Dnr 2014/KS0457 023

2014-05-20

Motion av Malin Wickberg (M), Annacarin
Martinsson (M) och Annette Carlson (M):
Krafttag kring lokalerna på Engelbrektskolan. Dnr 2014/KS0461 291

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”.

§ 57
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på
inkomna frågor.

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2014-03-31

§ 58
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2014-04-24 Motion av Maria Lindgren (M), Björn
Bergquist (M) och Annette Carlson (M):
Ge alla gymnasieelever kunskapen och
chansen att prova på att starta eget.
Dnr 2014/KS0381 612
2014-04-24 Motion av Mattias Karlsson (M), Pirita
Isegran (M) och Annette Carlson (M): Ordning och reda – pengar på utsatta tider.
Dnr 2014/KS0382 049
2014-04-25

Motion av Annette Carlson (M) och LarsGunnar Comén (M): Tjänstegarantier i
näringslivet. Dnr 2014/KS0389 141

2014-04-28 Motion av Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP)
och Falco Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för Borås Stad.
Dnr 2014/KS0392 059

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2014-05-05 att utse Alfio Franco (M)
som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Bertil Myhrberg (M)
samt att utse Mikael Wickberg (M) som ny
ersättare från och med den 24 april 2014 till
och med den 14 oktober 2014.
Dnr 2014/KS0071 102

§ 59
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har tre enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
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§ 60 2014/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 44,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Louise Enhager (S), Fjällvägen 1A, 502 71 Gånghester entledigas från sitt uppdrag som förtroendevald
revisor i första revisorsgruppen, som lekmannarevisor i styrelsen för Borås Lokaltrafik och som lekmannarevisorersättare i styrelsen för Borås Parkeringsbolag.
Lennart Krok (S), Döbelnsgatan 8, 506 36 Borås
väljs till förtroendevald revisor i första revisorsgruppen t.o.m. 2014 års verksamhet.
Hicham El-Horr (V), Vejlegatan 6C, 504 32 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden.
Alexis Mouschopanis (M), Vendelsbergsgatan 4,
504 55 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Stadsdelsnämnden Väster.
Nuvarande ersättare Nancy Kindblad (M), Kungsgatan 44, 503 35 Borås väljs till ledamot i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m. den 31 december 2014.
Mattias Karlsson (M), Parkgatan 16, 515 33 Viskafors väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Väster
t.o.m. den 31 december 2014.
Ismail Bublic (M), Jällbyliden 2, 507 45 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.
Jessica Bjurén (M), Bergdalsgatan 19, 504 50 Borås
väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.

§ 62 2014/KS0463 107
Svar på enkel fråga av Morgan Hjalmarsson (FP) till Ulf Olsson (S) om AB
Bostäders projekt tillsammans med Peab
i Regementsstaden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

Årsredovisning och
revisionsberättelser
Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter inledande anföranden av revisorskollegiets
vice ordförande tillika andre revisorsgruppens ordförande
Boris Prejde (M) och första revisorsgruppens ordförande
Nils-Gunnar Blanc (FP) om revisorsgruppernas granskning av verksamheten år 2013 debatteras årsredovisningen.
Debatten inleds med att Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Olsson (S) och Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) får tillfälle att yttra sig varefter
ordet är fritt. Beslut fattas först efter det att hela årsredovisningen har debatterats. Först behandlas ansvarsfrihet
och därefter behandlas fråga om godkännande av årsredovisning med de övriga yrkanden som kan framkomma
under debatten.
Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare
i Kommunfullmäktige, vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande nämnder, styrelsen och företag eller
var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i förestående beslut
om ansvarsfrihet, var och en i vad honom/henne angick.

§ 63 2013/KS0360 007
Revisionsberättelser och redogörelse för
2013 års granskning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, separat
bilaga)

§ 61 2014/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (FP)
till Andreas Ekström (S) om Valnämndens öppenhet, tillgänglighet och transparens
Valnämndens ordförande Andreas Ekström (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

B 92

Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med
revisionsberättelser för år 2013. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året.
Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnderna och styrelsen
för 2013 års förvaltning.
Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.

§ 64	2014/KS0070 042 2014/KS0213, 0214, 0215, 0216, 0217,
0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226,
0229-107

Årsredovisning 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, separata
bilagor)
Årets resultat blev +189 miljoner kronor, vilket är 94
miljoner kronor bättre än Kommunfullmäktiges antagna
budget på +95 miljoner kronor. Den främsta orsaken till
det höga resultatet är återbetalning från AFA-försäkring
på 90 miljoner kronor avseende inbetalda premier för åren
2005-2006.
Ett resultat på +189 miljoner kronor och en tillgångsökning på 178 miljoner kronor innebär en självfinansieringsgrad på 106 % vilket är bättre än det finansiella målet.
De långfristiga skulderna är oförändrat 0. De kortfristiga skulderna ökade med 72 miljoner kronor, medan
avsättningarna minskade med 83 miljoner kronor. Av
de kortfristiga skulderna avser 158 miljoner kronor den
individuella delen av avtalspensionerna inklusive löneskatt
intjänad under 2013
Tillgångarna ökade med 178 miljoner kronor jämför med
förra året. Anläggningstillgångarna ökade med 156 miljoner kronor och omsättningstillgångarna med 22 miljoner
kronor.
Investeringarna har under 2013 uppgått till 376 miljoner
kronor vilket är 8 % av nettokostnaderna.
Inom resultatet har kommunen kunnat avsätta 10,5
miljoner kronor i bidrag till Market Place Ekonomiska
förening, och Samarbetsavtal om Götalandsbanans
utveckling, 6,0 miljoner kronor. Dessutom har nedskrivning av Folkets Hus gjorts med 25,9 miljoner kronor inför
etableringen av ett Kongresshus i Borås. Under 2013 tog
Kommunfullmäktige beslut om att inrätta systemet med
Resultatutjämningsreserv RUR och avveckla den befintliga Stabiliseringsfonden. Vid inrättandet uppgick Resultatutjämningsreserven till 156 miljoner kronor. I bokslut
2013 kommer Borås att sätta av ytterligare 45 miljoner
kronor i enlighet med det regelverk som Kommunfullmäktige antagit. Total behållning vid utgången av 2013 är
då 201 miljoner kronor.

Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 835
miljoner kronor exklusive löneskatt som finansieras med
årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa
utbetalningar kommer att öka framöver i takt med stora
pensionsavgångar. Sammantaget har det gjorts avsättningar på 440 miljoner kronor till pensionsskulden varav 112
miljoner kronor har inlösts genom försäkring.

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-07, § 171
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ur resultatet på 188 727 543 kronor ”öronmärks”
36 000 000 kronor, avseende ej förbrukade medel under
2013, till engångskostnader under 2014. Kostnaderna
kommer att avräknas balanskravsutredningen för 2014.
Till resultatutjämningsreserven RUR avsätts 44 787 103
kronor. Totalt avsatt uppgår då till 201 391 522 kronor.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 116 926 000 kronor överförs från tidigare år till 2014
enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
För verksamhetsåret 2013 godkänns driftbidrag till Borås
Stad Textile Fashion Center AB på 2 714 000 kronor samt
till Inkubatorn i Borås AB på 240 000 kronor.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2013 för Borås Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi
och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås
kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB,
Industribyggnader i Borås 2 AB, BoråsBorås TME AB,
Borås Stad Textile Fashion Center AB, AB Bostäder i
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB
Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt
Inkubatorn AB läggs till handlingarna

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V),
Ida Legnemark (V), Thomas Wingren (MP) och Ellie
Blickfors (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag förutom beslutsmeningen: ”I övrigt godkänns
Årsredovisning 2013 för Borås Stad”.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Ur resultatet på 188 727 543 kronor ”öronmärks”
36 000 000 kronor, avseende ej förbrukade medel
under 2013, till engångskostnader under 2014.
Kostnaderna kommer att avräknas balanskravsutredningen för 2014.
Till resultatutjämningsreserven RUR avsätts
44 787 103 kronor. Totalt avsatt uppgår då till
201 391 522 kronor.
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 117 331 000 kronor överförs från tidigare
år till 2014 enligt Kommunstyrelsens förslag under
avsnittet DRIFTREDOVISNING.
För verksamhetsåret 2013 godkänns driftbidrag till
Borås Stad Textile Fashion Center AB på 2 714 000
kronor samt till Inkubatorn i Borås AB på 240 000
kronor.
I övrigt godkänns Årsredovisning 2013 för Borås
Stad.
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås
Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, Industribyggnader i Borås
2 AB, BoråsBorås TME AB, Borås Stad Textile
Fashion Center AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus,
Viskaforshem AB, Borås Lokaltrafik AB samt Inkubatorn AB läggs till handlingarna.

§ 65 2014/KS0260 020
Personalekonomisk redovisning för 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 45,
sid B 293, separat bilaga)
Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning är den femtonde i ordningen.
Med den personalekonomiska redovisningen vill vi lyfta
fram personalfrågorna i kommunen och visa vad som
ligger bakom det som i den ekonomiska årsredovisningen
benämns personalkostnader. Verksamhetsmålen inom personalområdet som varit aktuella under 2013 har följts upp
och redovisas. Fler områden som ges stort utrymme i den
personalekonomiska är jämställdhet, mångfald och hälsa.
Fokus har även lagts på medarbetarenkäten, den andra i
ordningen som genomförts bland medarbetarna.
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Den personalekonomiska redovisningen skall vara till
hjälp vid strategiska beslut inom personalområdet exempelvis vid frågor som rör personalförsörjning, hälsa,
kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald
m.m. Kommunstyrelsen anser att personalredovisningen
skall utgöra en god grund för analys och uppföljning och
därmed ligga till grund för framtida strategiska bedömningar inom personalområdet.

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-07, § 168
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och
uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det
personalpolitiska området.
Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Personalredovisningen skall utgöra grund för analys
och uppföljning samt för strategiska bedömningar
inom det personalpolitiska området.
Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 66 2014/KS0228 107
Årsredovisning 2013 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 46,
sid B 294)
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2013
på +3,3 miljoner kronor, jämfört med +3,5 miljoner kronor
för 2012. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 30,4
miljoner kronor. Total balansomslutning uppgår till 109,5
miljoner kronor. Borås Stads driftbidrag 2013 till förbundet var 69,5 miljoner kronor (f g år 68,1 miljoner kronor).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på
respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas.

Kommunfullmäktiges protokoll | 21 Maj 2014

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kjell Classon (S) och Marie
Fridén (M) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Lennart Andreasson (V)
För Marie Fridén (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-22, § 194
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

14 000 000 kronor för volymökningar inom LSS-området
och det nya härbärget. Ökade kostnader för elevhemsplaceringar var inte helt klarlagda vid budgetprocessen varför
en central buffert på 10 000 000 kronor avsattes för senare
fördelning när de verkliga behoven var kända.
Vad gäller behovet av medel för extern placering inom
funktionshinderverksamheten har underhandskontakter
med nämnden givit för handen att en lösning inom den
ordinarie verksamheten har initierats.
Kommunstyrelsen bedömer att Sociala omsorgsnämndens
begäran om utökade kommunbidrag är rimliga.

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-07, § 172

Kommunfullmäktige

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

På grund av jäv deltar inte Marie Fridén (M), Anne-Marie
Ekström (FP) och Tord Andersson (S) i handläggning och
beslut i detta ärende.

Sociala omsorgsnämnden beviljas utökat kommunbidrag
under 2014 med 4 225 000 kronor för elevboende i annan
kommun.

För Marie Fridén (M) tjänstgör Lars-Gunnar Comén (M)
För Anne-Marie Ekström (FP) tjänstgör Shahin M
Zadeh (FP)
För Tord Andersson (S) tjänstgör Cecilia Kochan (S)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 67 2014/KS0189 041
Utökat kommunbidrag 2014 för
Sociala omsorgsnämnden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 47,
sid B 329)
Sociala omsorgsnämnden begär utökat kommunbidrag
med 4 225 000 kronor för ökade elevhemsplaceringar i
annan kommun och 2 700 000 kronor för en extern placering inom funktionshinderverksamheten.
Nämnden redovisade i sitt budgetförslag 2014 att antalet
elever med LSS-tillhörighet som ansöker om skolgång och
elevhemsboende i annan kommun ökat från 1 - 2 per läsår
till 6 – 8 per läsår.
I Kommunfullmäktiges slutliga Budget 2014 erhöll
Sociala omsorgsnämnden ett utökat kommunbidrag på

Kommunfullmäktige beslutar:
Sociala omsorgsnämnden beviljas utökat kommunbidrag under 2014 med 4 225 000 kronor för elevboende i annan kommun.

§ 68 2014/KS0308 141
Driftstöd till MarketPlace Borås
Ekonomisk förening 2014-2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 48,
sid B 331)
Marketplace Borås Ek förening (MpB) startades på
initiativ av Borås Stad 2008. MpB samlar idag näringsliv
och samhälle kring Borås Vision 2025 med Boråsregionen
som centrum för mode, design och textilutvecklingen i
Sverige, Skandinavien och i förlängningen norra Europa.
Näringslivet i Boråsregionen samlas i MpB kring denna
gemensamma vision. Idag (2013) är drygt 185 företag och
organisationer medlemmar i Marketplace och MpB har
blivit den naturliga motor som förenar näringsliv med
samhälle och akademi i det textila klustret.
Den ekonomiska föreningen MarketPlace Borås har under
perioden utvecklat sin verksamhet enligt förväntningarna
och har idag en vital position i utvecklingen av Textile FaB 95
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shion Center och utvecklingen av Borås som Centrum för
Textil och mode i Skandinavien enligt ansatsen i Vision
2025.

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-07, § 175
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Att avsätta sammanlagt 10 500 000 kronor för fortsatt
driftstöd till MarketPlace Borås. 2 000 000 kronor/
år avseende driftstöd samt ett hyresstöd om maximalt
1 500 000 kronor/år. Beloppet utbetalas under perioden
2014-01-01–2016-12-31.

förutsättningarna som finns i området för kollektivtrafiken samt gång- och cykelvägar.
Strikt tillämpning av rådande parkeringsnorm (från 1998)
skulle innebära att ytor avsedda för barnens utomhusmiljö tas i anspråk för att användas till parkering för
stadsdelskontoret. Därför förordas ett avsteg från parkeringsnormen. Avsteget har stöd i PBL kap 8 §9 ”Om det
inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta
och parkering, ska man i första hand ordna friyta.” Med
tanke på goda gång-, cykel- och kollektivtrafikmöjligheter
bedöms det föreslagna antalet parkeringsplatser (125, där
65 är inom planområdet) vara tillräckligt. Att verka för ett
hållbart samhälle genom ett minskat bilberoende och istället uppmuntra miljövänliga resor är i linje med visionen
Borås 2025 och Borås Stads Miljömål.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Att avsätta sammanlagt 10 500 000 kronor för
fortsatt driftstöd till MarketPlace Borås. 2 000 000
kronor/år avseende driftstöd samt ett hyresstöd om
maximalt 1 500 000 kronor/år. Beloppet utbetalas
under perioden den 1 januari 2014–den 31 december 2016.

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-07, § 179
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Detaljplanen för Hässlehus 13 antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkännes.

Kommunfullmäktige

§ 69 2013/KS0576 214
Antagande av detaljplan samt avsteg
från parkeringsnorm för Hässlehus 13
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 49,
sid B 334)
Samhällsbyggnadsnämnden har den 13 mars 2014 överlämnat rubricerat ärende till Kommunfullmäktige för
antagande
Detta för att samlokalisera Stadsdel Öster med Bodaskolan. På så sätt kan funk-tioner och lokalytor samordnas,
samt att en ökad vuxennärvaro kan åstadkommas på
skolan. Då planändringen förordar ett avsteg från gällande
parkeringsnorm ska planen antas av Kommunfullmäktige.
Den tillkommande verksamheten kräver fler parkeringsplatser än vad som finns i dagsläget. Det löses delvis
genom att utöka antalet parkeringsplatser inom planområdet där det finns parkering idag. Det saknas dock ca
10-20 parkeringsplatser enligt gällande parkeringsnorm.
Parkeringsbehovet i området är undersökt, med slutsats
att de få parkeringsplatser som saknas vägs upp av de goda
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Kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplanen för Hässlehus 13 antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkännes.

§ 70 2013/KS0473 409
Svar på motion av Monika Hermansson
Friedman (M) och Eike Jünke (M); För ett
hållbart samhälle
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 50, sid
B 342)
Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M)
har till Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni
2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka
möjligheter det finns till studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
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• stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
• det avsätts medel för ovanstående åtgärder. Motionen
har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Miljö- och
Konsumentnämnden och Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnderna Norr och Väster avstyrker motionen. Miljöoch konsumentnämnden, Stadsdelsnämnden Öster
samt Ungdomsrådet ser positivt på motionen.

pfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande att
motionen ”för ett hållbart samhälle” bifalls.

Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna,
Miljö- och Konsumentnämnden och Ungdomsrådet.

Lena Palmén (S) och Krister Maconi (-) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

I miljömål 2a, ett etappmål för att barn och ungdomar ska
få en grund för miljöengagemang framgår: Alla elever ska
erbjudas en kunskapsbas som ger förståelse för vår planets
systemförutsättningar och ger grund för att göra medvetna
val för en hållbar livsstil.

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.

Under hösten 2013 har Stadsdelsförvaltningen Norr, kommungemensam förskola och skola genomfört en enkätundersökning för att ta reda på vilka praktiska aktiviteter och
studiebesök som genomförs och som har fokus på hållbarhetsfrågor. Med enkätsvaren som grund ska berörda förvaltningar utarbeta ett årskursstyrt aktivitetsschema som
följer miljömål 2a och läroplanen för förskola och grundskola. Aktivitetsschemat föreslås gälla från höstterminen
2014. Aktivitetsschemat kommer att innehålla ett flertal
olika aktiviteter så som studiebesök kopplade till olika
miljöområden: matens ursprung, vatten, energi, kretslopp
m.m. som har för syfte att öka grundkänsla och miljöengagemang bland barnen samt skapa en kunskapsbas för
att göra medvetna val för en hållbar livsstil. Miljöförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Norr, Väster och Öster samarbetar idag om att utarbeta detta aktivitetsschema.
I miljömål 2a står det under rubriken Kostnad, att etappmålet ska genomföras inom ordinarie budgetram. Kostnaderna kan hållas låga beroende på vilka aktiviteter som
räknas in. Om studiebesök ska göras på långväga mål, så
faller det sig naturligt att det blir en ökad kostnad. Borås
Stads skolor och förskolor får årligen medel (1 000 tkr) för
transporter av elever till och från kulturbesök inom Borås
kommun.

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-22, § 188
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 4, 1 avstår,
på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Marie Fridén (M) och Falco Gülden-

Kommunfullmäktige

Monika Hermansson Friedman (M), Eike Jünke (M),
Falco Güldenpfennig (KD) och Alfio Franco (M) 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 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 26, 6
avstår:
Motionen är besvarad.

§ 71 2013/KS0665 739
Svar på motion av Seija Noppa (M),
Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M); Fler boendeformer för
finsktalande äldre
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 51,
sid B 346)
Seija Noppa (M), Anna Christensen (M) och Nils-Åke
Björklund (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2013 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås att: – Stadsdelsnämnd Öster får i
uppdrag att utreda behovet av fler boendeformer för äldre
som är finskspråkiga.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden
Norr, Stadsdelsnämnden Väster, Stadsdelsnämnden Öster,
Arbetslivsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Finska föreningarnas samarbetsorgan, samt Ungdomsrådet.
Borås Stad erbjuder i dag vård- och omsorgsboenden för
finsktalande på Distansgatan 7 med 30 demensplatser och
på Klintesväng med 6 somatiska platser. I Borås finns även
B 97
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seniorboendet Hultasjön med 50 lägenheter för finsktalande. Utöver nämnda finskspråkiga boenden finns även
finsktalande personal på en del andra boenden. När det
gäller korttidsboende finns det i dag inga specifika boenden för finsktalande, men det är en strävan att erbjuda
korttidsplats där det finns finsktalande personal, när den
boende önskar det.

Kommunfullmäktige

För närvarande är de finska boendena fullbelagda, men
antalet platser bedöms vara tillräckligt då det inte finns
någon kö till dem. Om en person, som önskar att komma
till något av dessa boenden inte kan få plats direkt, har
personen rätt att stå kvar i kö och flytta in så snart det
finns någon ledig plats. Så långt det är möjligt, erbjuds
plats på annat boende där det finns någon eller några av
personalen talar finska. Kommunstyrelsen bedömer att
Borås Stad därmed uppfyller minoritetslagens intentioner.

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.

Det nämns i motionen att det finns ”icke synliga” behov
av hemsjukvård och hemtjänst bland de finsktalande
äldre. Det viktigt att sådana frågeställningar fångas upp av
biståndshandläggare, personal och enhetschefer i kontakterna med de äldre eller deras anhöriga. Det ingår i kommunens uppdrag som Finskt förvaltningsområde att ge
information om att möjligheten att ansöka om service och
omvårdnad på finska. Det ska också betonas att det är den
äldre själv eller dennes anhöriga som ska ansöka.
Kommunstyrelsen menar därmed att förslaget i motionen redan är tillgodosett då boendeplaneringssektionen
har uppdraget att följa och utreda behovet antal platser,
inriktning och genomföra ändring av hela eller delar av ett
boende utifrån de behov som finns.

Kommunstyrelsens beslut 2014-04-07, § 170
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår,
på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Cecilia Andersson (C) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen om fler boendeformer för finsktalande äldre bifalls.
Boendeplaneringssektionen vid SDN Öster får i uppdrag
att ta fram en strategisk plan för Borås i framtiden ska
kunna erbjuda fler boendeformer för finsktalande äldre.
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Seija Noppa (M), Annette Carlson (M), Krister Maconi (-)
och Sven-Erik Håkansson (C) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

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 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 33:
Motionen är besvarad.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Krister Maconi (-) Björn Bergquist (M)
Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.16.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 28 maj 2014.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 57 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 57 Allmänhetens frågestund

”Ansvarig för Äldreomsorgen i Borås Stad
Stadskansliet, 501 80 Borås

”Ansvarig för Äldreomsorgen i Borås Stad
Stadskansliet, 501 80 Borås

SKL (Borås Stad ingår indirekt) och förbundet Kommunal har skrivit ett kollektivavtal om ekonomiska rättigheter beträffande förskjutna arbetstider för sina arbetstagare.
Samtidigt ska Kommunal lokalt och Borås Stad avtala
bort de ekonomiska rättigheterna för sina arbetstagare,
som får noll kronor för sitt arbete med benämningen
resurspass. Borås Stad försämrar ekonomiska ersättningarna för dem som redan har dålig lön (till kvinnor)? Är det
Borås Stads nya jämställdhetspolicy?

Borås Stad och Kommunal lokalt ska avtala bort övertidsersättning, som är arbetstagarnas rättighet enligt
centralt avtal mellan SKL (Borås Stad ingår indirekt) och
Kommunal centralt. De första 40 timmarna får ingen
arbetstagare övertidsersättning. Det är ett avtalsbrott.
Enligt Kommunallagen § 2 skall kommuner och landsting
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga
skäl för något annat. Varför denna försämring inom ett
lågbetalt kvinnodominerat yrke och är det inte dubbelmoral?

Siva den 17 maj 2014”

Tack förhand.
Med vänlig hälsning
den 17 maj 2014
Sivapragasam Rasanayagam
Skogshyddegatan 27, 506 31 Borås”
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 58 Anmälningsärenden
2014-04-24

”Motion; Ge alla gymnasieelever kunskapen och chansen att prova på att
starta eget
I samband med den nya gymnasiereformen GY 11 lyfte
regeringen entreprenörskapets betydelse i skolan. Skolverket definierar entreprenörskap både som förmågor och
företagande. Direktivet som Skolverket har fått innebär
nedanstående och de skriver:
Gymnasiet: ”Betoningen på entreprenörskap är stark, dels
som en uppgift för hela gymnasiet, dels som en möjlighet
för elever att fördjupa sig i entreprenörskap inom samtliga
program och särskilt uttryckt i vissa program.”
Grundskolan: ”Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det
är en kunskap om egenföretagande. Det handlar om att ta
fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.”
För att få in entreprenörskap i skolan har man lagt in
kurserna entreprenörskap 100 p eller entreprenörskap och
företagande 100 p. Det är vanligt förekommande att man
läser kurserna på ekonomi och handelsprogram.
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Det finns även faktorer som hindrar många elever att välja
kursen entreprenörskap. Då dessa kurser ligger som val,
”konkurrerar” de med kurser som ger meritpoäng på studieförberedande program. Det medför att en hel del, framförallt studiemotiverade elever, väljer bort kursen även om
de skulle vilja driva företag. På yrkesprogram ställs kursen
ofta i kontrast mot kurser som lärarna tycker är viktigare,
som exempelvis betonghantering eller byggteknik 2. Där
har skolan i praktiken redan valt åt eleverna.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever har det som ett
möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta
och driva UF-företag.
• Att samtliga Borås stads gymnasieskolor använder Ung
Företagsamhets koncept UF-företagande.
Maria Lindgren (M)
Björn Bergquist (M)
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 58 Anmälningsärenden

Bilaga till § 58 Anmälningsärenden

2012-04-24

”Motion; Tjänstegarantier i näringslivet

”Motion; Ordning och reda – pengar på
utsatta tider

För att främja ett blomstrande företagsklimat är det viktigt
att det är tydligt vilken service företagen erbjuds och att
det är bästa tänkbara service. Moderaterna föreslår därför
att tjänstegarantier för företag införs i Borås Stad.

Under 2013 betalades fler än 64 000 fakturor efter
utgångsdatum av Borås Stad. I dagsläget finns det en
problematik med att fakturor kan förfalla till betalning
och att staden inte har något system för att fånga upp
dessa. Borås Stad ska vara en pålitlig ekonomisk partner,
som håller utsatta betalningsdatum. Då en faktura är ett
avtal mellan två parter och bör kommunen sträva efter att
föregå med gott exempel och hålla sig till avsatta tidsramar
för betalningar.
Borås Stad är idag ingen pålitlig part när det kommer till
att betala sina fakturor i tid. För företagen kan de försenade utbetalningarna göra stora skillnader och skapa stor
ekonomisk osäkerhet.
Den höga procenten med försenade fakturor anser vi att
man behöver ta krafttag mot. Någon form av regelverk,
garantier eller rutiner måste införas för Borås Stad ska bli
bättre och noggrannare i fakturabehandlingen.
Det borde en självklar målsättning att staden ska vara en
god och pålitlig samarbetspartner för företagen. Att Borås
stad under 2013 hamnade hos kronofogden 12 gånger
måste ses som en stor förlust för stadens anseende. Vi kan
bättre!
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att se över betalningsrutinerna i enlighet med motionens intentioner.
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att ge ansvarig verksamhet ett mål om nollvision angående anmälningar hos
kronofogden och försenade fakturor.
Mattias Karlsson (M)
Pirita Isegran (M)
Annette Carlson (M)”

En tjänstegaranti kan ses som ett juridiskt icke-bindande löfte
eller en försäkran mellan kommunen och näringslivet om att
ett ärende ska behandlas inom en viss tid. Det kan exempelvis vara en garanti att en ansökan om serveringstillstånd ska
behandlas inom en utsatt tid från inkommen ansökan.
Idag har drygt tio kommuner infört tjänstegarantier som
riktar sig specifik mot företag. Tjänstegarantin underlättar för
företagare vid planeringen av investeringar samt påskyndar
ärendehanteringen. En fördel med tjänstegarantin är att det
blir tydligt för företagen vad de kan förvänta sig. Samtidigt
minskar det skillnaden mellan vad företagarna förväntar sig
och den service som kommunen faktiskt kan leverera.
För kommunen är tjänstegarantier ett bra verktyg för att
stärka servicen till företagen. Det är en tydlig avsiktsförklaring om att kommunen vill erbjuda företagen bästa
möjliga service. Samtidigt blir det ett mål för politiker
och personal att sträva efter i sitt arbete. I Götene och
Hylte har man vässat sig för att klara garantierna, där
erbjuder man tio procent tillbaka av ansökningsavgiften
som kompensation om ärenden om serveringstillstånd inte
har behandlats inom den angivna tidsramen. I Orsa har
man till exempel tjänstegarantier kring serveringstillstånd.
Där garanterar kommunen att ansökningar om tillfälligt
tillstånd ska behandlas inom en vecka (i Borås är det tre
veckor). Ansökningar om stadigvarande tillstånd behandlas inom två månader i Orsa, medan krögaren i Borås ska
sända in sin ansökan fyra månader innan planerad verksamhetsstart. Det är en betydande skillnad, som i Borås
försvårar för företagare att etablera sig i staden.
För att fortsätta underlätta för företag att etablera sig och
blomstra så är det viktigt att kommunen är tydlig med
vad för service de erbjuder. Får företagen bra service så
trivs de, när företagen trivs så blomstrar företagsklimatet.
Tjänstegarantier kan införas för exempelvis behandling av
tillståndsansökningar för uteserveringar, bygglov, företag-,
nybyggnad, tillbyggnad.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram tjänstegarantier för företag i enlighet med motionens intentioner.
Annette Carlson (M)
Lars-Gunnar Comén (M)”
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Bilaga till § 58 Anmälningsärenden
2014-04-28

”Motion; Ny konkurrenspolicy
för Borås Stad!
2008 fastställde Kommunfullmäktige dokumentet Borås
Stads Konkurrensregler, som gällde för hur kommunen
hanterade entreprenader. Dokumentet hade en mycket
snäv utformning, och arbetet med entreprenader är bara
en mycket liten del av den kommunala verksamheten som
borde bli föremål för en kommunövergripande konkurrenspolicy. Dessutom är dokumentet inte längre giltigt,
tiden har gått ut och dokumentet har inte uppdaterats,
på det rödgröna styrets ansvar. Vi Allianspartier föreslår
därför att en ny konkurrenspolicy tas fram, med eventuella
tillhörande styrdokument i form av riktlinjer och regler.
Det grundläggande problem som föranleder en konkurrenspolicy är att det finns stora risker i att kommunen
konkurrerar med det privata näringslivet. I kommunallagens (KL) 2 kapitel stadgas en rad kommunalrättsliga
principer, bland andra lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. Två paragrafer (7-8 §§) reglerar frågan
om kommunal näringsverksamhet. Kommuner får i
allmänhet bedriva näringsverksamhet under några villkor:
• Vinstsyftet får inte vara dominerande, det måste finnas
ett annat syfte som handlar om allmännyttiga tjänster.
Det hindrar dock inte att verksamheten går med en inte
obetydlig vinst.
• Verksamheten måste tillgodose ett allmänt kommunalt
intresse (KL 2 kap 1 §).
• Det skiljs mellan två typer av affärsverksamhet:
Sedvanlig kommunal affärsverksamhet och det som
kallas för det egentliga näringslivet. Inom det egentliga näringslivet ska kommuner som huvudregel inte
bedriva verksamhet. Inom den sedvanliga kommunala
affärsverksamheten kan kommunen bedriva verksamhet
under de givna kommunalrättsliga principerna. Sådan
verksamhet kan vara energiförsörjning, kollektivtrafik
eller bostadsförsörjning.
I de fall kommunerna bedriver verksamhet som inverkar
på det privata näringslivet handlar det ofta om så kallad
anknytningskompetens. Det är en hårfin gränsdragning
när anknytningskompetensen övergår i ren konkurrens.
När en kommunal verksamhet har ett tillfälligt överskott
i sin produktion, då kan det vara tillåtet att tillfälligt
sälja produkter eller tjänster på den privata marknaden.
Däremot är det inte tillåtet att under en längre tid sälja
överskottsproduktion, då måste verksamheten anpassas till
den kommuninterna efterfrågan. Sådan försäljning får inte
bli permanent.
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Det har tidigare varit svårt för företag som ansett sig vara
drabbade av kommunal konkurrens att få detta prövat i
domstol. 2010 infördes en konfliktlösningsregel i konkurrenslagen, 3 kap 27 §, som gör att Konkurrensverket kan
väcka frågan om en verksamhet är konkurrensstörande hos
Stockholms tingsrätt. Tingsrätten kan förbjuda kommunen att bedriva verksamheten.
Inom Borås Stad finns det flera verksamheter som behöver
ha en konkurrenspolicy att förhålla sig till:
• Hemtjänsten, det finns tydliga problem med hur kommunen konkurrerar på hemtjänstmarknaden under
LOV.
• Servicenämndens verksamhet ligger i vissa avseenden
nära den privata marknaden.
Bland annat har Konkurrensverket stämt Servicenämnden vid Stockholms tingsrätt för Servicekontorets
arbete med mark- och anläggningsarbeten. I domen har
Servicekontoret blivit dömt, och förbjuds tillhandahålla
viss verksamhet.
• Skolan. Hur ska kommunen förhålla sig inom det fria
skolvalet?
Lagstiftningen har uppdaterats på området, och det är av
stor vikt att det finns tydliga gränsdragningar mellan den
kommunala verksamheten och vad som kallas det egentliga näringslivet. Enligt en rapport från Konkurrensverket
är kommunal konkurrens ett betydande problem för
företag som verkar i branscher som ligger nära viss kommunal verksamhet. Tre fjärdedelar av företagarna bedömer
att de utsätts för besvärande kommunal konkurrens, och
hela 40 procent ansåg att det var ett stort eller mycket stort
problem.
Sålunda kan konstateras att det inte saknas skäl för att
Borås Stad bör ha en konkurrenspolicy med eventuellt
tillhörande riktlinjer och regler. Konkurrenspolicyn bör
innehålla följande:
• Det övergripande syftet och målen med att arbeta med
konkurrens.
• Förtydliganden av de kommunalrättsliga principer som
råder, och de i övrigt förekommande bestämmelserna
som inverkar på området.
• Tydliga skrivningar om att kommunen inte ska bedriva
verksamhet som konkurrerar med det egentliga näringslivet.
• De kommunala bolagens ställning i förhållande till
regelverket.
• Behovet av transparens (jfr SFS 2005:590 Transparenslagen) i kommunala bolag.
• Anvisningar för hur agera i fråga om anknytningskompetens eller tillfällig överskottsproduktion.
• Egenregins roll i förhållande till extern konkurrens
inom LOV.
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• Utmaningsrätt, och eventuella begränsningar av en
sådan, i enlighet med den motion som sedan tidigare
finns inlämnad.
Beaktat den avkunnade domen i Stockholms tingsrätt
den 31 mars 2014 är det vår uppfattning att dessa frågor
behöver utredas och klarläggas, så att Borås Stad inte
fortsatt försätter sig i en situation där vi konkurrerar med
det privata näringslivet. Framtagandet av det dokument
vi föreslår skulle göra det klart och tydligt vad som är
kommunal verksamhet och vad som inte är kommunal
verksamhet.
Mot bakgrund av ovan yrkar vi att Kommunfullmäktige
beslutar att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en konkurrenspolicy med eventuellt tillhörande riktlinjer och regler i
enlighet med motionens intentioner
Allianspartierna
Annette Carlson (M)
Kerstin Hermansson (C)

Morgan Hjalmarsson (FP)
Falco Güldenpfennig (KD)”

Bilaga till § 58 Anmälningsärenden

”Motion; Förbättra villkoren i
Daglig verksamhet
I Borås Stad finns daglig verksamhet för personer inom
LSS och psykiatrin. Det rör sig i dagsläget om 310 respektive 200 personer som deltar i olika typer av verksamhet.
De går ett betydelsefullt arbete på caféér, i bageri, inom
hantverk och mycket annat – verksamheter och arbete som
är värdefullt för Borås Stad.
En av Borås Stads styrkor som arbetsgivare är de frikostiga
personalförmånerna, exempelvis i form av friskvårdsbidrag och fria bad i de kommunala badhusen. Det är inte
rimligt att dessa förmåner inte omfattar dem som deltar
i daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten är de här
människornas arbete och kommunen ska visa samma
uppskattning mot dem som mot sina anställda.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
• att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller
psykiatri i Borås Stad ska omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda
Borås 2014-05-10
Ida Legnemark”
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Bilaga till § 58 Anmälningsärenden

Bilaga till § 58 Anmälningsärenden

”Motion; Hbtq-certifiera Borås!

2014-05-19

Även om Sverige har en tydlig lagstiftning mot diskriminering finns fortfarande okunskap om och fördomar mot
HBTQ-personer. Vårt samhälle präglas tyvärr snarare
av ett toleransperspektiv där HBTQ-personer är något
som ska accepteras, än av ett normkritiskt perspektiv som
utmanar de maktstrukturer som finns.
Som kommun har vi stora möjligheter att arbeta med
dessa frågor, både som arbetsgivare och i vår service till
kommunmedborgarna. Det krävs emellertid mer kunskap
genom utbildning och en aktiv diskussion om värdegrund
i våra olika verksamheter för att detta ska bli verklighet.
Dessutom ska det synliggöras för medborgarna att kompetensen finns. Att HBTQ-certifiera kommunens verksamhet är ett sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med
de här viktiga jämlikhetsfrågorna.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
• att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras
Borås 2014-05-13
Ida Legnemark och Anita Spjuth”

”Motion; Fler speciallärare på skolorna
i Borås
Kristdemokraterna anser att elever med särskilda behov
ska få hjälp av personal eller lärare med rätt kompetens.
För att bättre hjälpa de elever som behöver särskilt stöd
krävs fler lärare med specialpedagogisk kompetens.
Det råder brist på specialpedagoger och speciallärare,
många jobbar som speciallärare utan att ha examen. Skolans nya läroplan fr o m 2011 lägger tydligare fokus på att
eleverna ska uppnå kunskapsmålen, det kan ytterligare öka
behovet av stöd till de elever som har svårt att klara målen.
På grund av förestående pensionsavgångar och den stora
andelen obehöriga bland dem som arbetar med specialpedagogiskt stöd gör att prognosen för yrket specialpedagog/speciallärare visar en ökad brist de kommande åren.
Tillgången på utbildade specialpedagoger och speciallärare
i hela landet minskar fram till 2030 då den beräknas bli
cirka 10 000‑11 000 och efterfrågan närmare 20 000.
Kristdemokraterna och allianspartierna återinförde speciallärarutbildningen 2008. För att möta behovet av speciallärare tillförs 3 000 nya utbildningsplatser på speciallärarutbildningen med början 2015. Detta för att det inom en
femårsperiod ska finnas ytterligare 3 000 speciallärare. Vi
kristdemokrater stöder utbyggnaden av speciallärarutbildningen men ser utmaningen att fylla utbildningsplatserna
för att möta behovet på skolorna i Borås.
För att möta dagens och framtidens behov av speciallärare i Borås Stad bör kommunen ansvara för att stimulera
lärare till att vidareutbilda sig till speciallärare.
Med anledning av ovan anförda föreslår vi:
• att Kommunstyrelsen utreder hur lärare kan stimuleras
att vidareutbilda sig till speciallärare och tillgodose
behovet av specialpedagogisk kompetens på skolorna i
Borås Stad.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig”
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Bilaga till § 58 Anmälningsärenden

Bilaga till § 58 Anmälningsärenden

2014-05-19

2014-05-21

”Motion; Inför en elevhälsogaranti
i Borås

”Motion; Karriärtjänster inom
socialtjänsten!

Den psykiska ohälsan bland ungdomar har försämrats
under de senaste åren. Det är en utveckling som vi måste
ta på allvar.

En av kommunens viktigaste verksamheter är inom
socialtjänsten. Den är ofta den sista utposten för utsatta
människor, och en mycket viktig funktion i ett samhälle
där vi hjälper de svaga och för tillfället utsatta. I socialtjänsten ingår bland annat omsorgen om missbrukarna,
om våra barn och ungdomar, om de funktionshindrade
och om de psykiskt sjuka. Individ- och familjeomsorgen är
en verksamhet som kräver anställda med särskild kompetens och med stark integritet. För mig som folkpartist är
det viktigt att kommunen ser till att behålla sina anställda
inom detta område, så att de kan bygga upp långvariga
och förtroendefulla relationer med de invånare som kan
vara i behov av samhällets hjälp.

Skolan är barns och ungas arbetsplats och vi anser att i
skolan måste finnas möjlighet att i ett tidigt skede få hjälp
med ohälsoproblem. Elevhälsan har i detta sammanhang
en viktig roll och ska fungera som elevers första linje till
hälsovård. I den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli
2011 har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång
till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt
personal med specialpedagogisk kompetens. Vi anser att
det en betydelsefull skärpning av lagstiftningen för att ge
elever bättre tillgång till flera professioner inom hälsovården.
Kristdemokraterna har även verkat för att alliansregeringen ska satsa 650 miljoner under perioden 2012-2015 till
elevhälsan. Ett riktat statsbidrag erbjuds skolhuvudmän
som gör insatser för att förstärka elevhälsan. Genom satsningen har bidrag till skolläkare, skolsköterskor, kurator
och skolpsykolog betalats ut.
På alltför många skolor erbjuds endast ett minimum av
elevvårdande insatser, till exempel att skolsköterskan
endast finns på plats under några få timmar per vecka.
Och på vissa skolor är det brist på tillgång till kuratorer
och psykologer. Mot bakgrund av den ökande ohälsan hos
barn och ungdomar är det en oacceptabel utveckling.
Kristdemokraterna vill införa en elevhälsogaranti i Borås
Stad som ger elever rätt att inom ett dygn få kontakt med
personal som har utbildning att möta behovet.
Med anledning av ovan anförda föreslår vi:
• att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i uppdrag att utreda hur en
elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet med
motionens intentioner.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig”

Dessvärre är det hög omsättning på socionomer i socialtjänsten, vilket är bekymmersamt. Borås Stads senaste
personalekonomiska redovisning ger vid handen att det
är inom det sociala och kurativa arbetet som personalomsättningen är som allra högst. Personalomsättningen ligger
på 17,2 procent, jämfört med snittet för kommunen som
helhet på 9,2 procent. Detta får självfallet konsekvenser
för verksamhetens kvalitet!
För att motverka den höga personalomsättningen och
samtidigt förbättra kvaliteten i socialtjänsten föreslår jag
att Borås Stad inför karriärtjänster för våra socialsekreterare. Inspirationen har jag hämtat från systemet med
karriärtjänster i skolans värld, och syftet är detsamma: att
kunna göra karriär inom sitt yrke, utan att bli chef eller
byta arbetsgivare. Till dessa karriärtjänster bör det, utöver
särskilda arbetsuppgifter, kopplas en ekonomisk stimulans,
i form av en löneförhöjning för de som får dessa tjänster.
Omfattningen bör vara sådan att cirka var sjätte socialsekreterare ska kunna få dessa tjänster, kopplat till en löneförhöjning med 5000 kronor per månad. Med ett sådant
system uppnår vi två saker. För det första kan vi förbättra
villkoren för våra anställda socialsekreterare och därigenom minska personalomsättningen. För det andra uppnår
vi bättre kvalitet i socialtjänsten, med bättre kontinuitet
till gagn för de invånare som kan bygga förtroendefulla
relationer till kommunen på längre sikt.
Förslaget innebär att uppemot 50 socialsekreterare kan
få de nya karriärtjänsterna. Med ett lönepåslag om 5 000
kr inklusive PO-pålägg kan Borås Stad få en reform för
begränsade resurser. En skisserad kostnad kan uppgå till
drygt 4 miljoner kronor årligen. Det är min starka övertygelse att bättre arbetsvillkor för våra socialsekreterare
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skapar en minskad personalomsättning till gagn för den
egna organisationen, men framför allt till gagn för våra
invånare. Jag tror till och med att det kommer att vara en
lönsam satsning, då vi behöver lägga mindre tid på inskolning och kan få bättre utfall av den sociala verksamheten.
Det har vi råd med i Borås!
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige
besluta att
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram ett system för
karriärtjänster för Borås Stads socialsekreterare i enlighet med motionens intentioner.
Patric Cerny
Folkpartiet Liberalerna”

Bilaga till § 58 Anmälningsärenden
2014-05-20

”Motion; Krafttag kring lokalerna på
Engelbrektskolan
Elevers måltidssituation, på Engelbrektskolan, kan utan
överdrift beskrivas som kaotisk. Måltider intas i all hast
för att så fort som möjligt kunna lämna plats till någon
annan som ska äta i matsalen. Alarmerande är den stora
risk för allvariga olyckor, som finns, när brännheta serveringsbleck i stor trängsel måste bäras ut till serveringsdisken. Vi är oroliga för att denna stressiga lunchmiljö
kommer att ge negativa effekter på elevernas skolresultat.
Det talas redan om att elever väljer bort besök i matsalen
för att undvika den stressiga miljön. Hungriga elever orkar
inte hålla koncentrationen en hel skoldag.
I unga år är det viktigt att måltiden förknippas med något
positivt. Ifall ”att äta” blir synonymt med att uppleva
stress, finns det risk att elevernas framtida matvanor påverkas till det sämre.
Den överhängande risken för brännskador vid serveringsdisken måste åtgärdas snarast. Det är en arbetsmiljöfråga.
Skolmatsalspersonalen ska inte behöva gå till jobbet med
en klump i magen, oroade för när den första allvarligare
olyckan inträffar.
I en rapport till Stadsdelsnämnden Norr har även behovet
av nya lokaler på Engelbrektskolan redovisats. Det framgår
i denna rapport, med all tydlighet, att lokalerna är ”mer
än maximalt utnyttjade”. Utöver ovan beskrivna brister i
matsalen redovisas att antalet elever i upptagningsområdet
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kommer att öka i framtiden, det är brist på lärararbetsplatser och grupprum saknas för samtliga årskurser.
Det är därför vi moderater vill att det görs en förstudie på
hur vi kan bygga om, och till, lokalerna på Engelbrektskolan, för att skolan även i framtiden ska ha möjlighet att ge
bästa möjliga förutsättningar till sina elever och anställda.
Då vi bedömer situationen i matsalen så akut, vill vi
prioritera en förstudie av matsalen. Den ska presentera
vilka åtgärder som krävs för att kunna ge eleverna på
Engelbrektskolan matro samt elever och personal en trygg
arbetsmiljö. Därefter är det angeläget att om- och tillbyggnad påbörjas snarast.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att
• Uppdra Lokalförsörjningsnämnden att snarast påbörja
en förstudie kring hur Engelbrektskolans matsal kan
erbjuda plats för fler elever samt ge elever och personal
en bättre arbetsmiljö.
• Uppdra Lokalförsörjningsnämnden att göra en förstudie
kring vilka till- och ombyggnader av Engelbrektskolans
lokaler som behövs på kort och lång sikt.
Malin Wickberg (M)
Annacarin Martinsson (M)
Annette Carlson (M)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 59 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 59 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

2014-05-21

2014-05-21

”Enkel fråga till Valnämndens
ordförande Andreas Ekström (S)

”Enkel fråga till kommunalrådet
Ulf Olsson (S)

Öppenhet, tillgänglighet och transparens är ledord i en
demokrati. Som invånare skall man kunna följa processer
och beslut och få grundläggande information om viktiga
händelser, läsa protokoll med mera på webben. Det tycker
i alla fall jag.

I december 2012 beslutade en enig Miljö- och konsumentnämnd att tillskriva Kommunstyrelsen om att den gällande vindbruksplanen är föråldrad och lyfte fram vikten
av att det skyndsamt tas fram en ny plan för Borås Stad.

Inför min debattartikel om tillgänglighet införd den 6/5 i
Borås Tidning ville jag ha lite information och tittade då
på er hemsida:
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/sekretariatet/val2014/valnamnden.4.7243a9a4125d5ad
4db1800014426.html
Vad möter då mig?
• Namnen på ledamöterna och ersättarna i Valnämnden
stämmer inte, och de är inte korrekt uppräknade.
• ”Välkommen till nästa sammanträde den 26 februari
2014 kl. 18”. Vad är detta?
• Inga protokoll från sammanträdena är utlagda för innevarande mandatperiod. Hur ska medborgaren kunna
följa Valnämndens arbete?
Mina tre enkla frågor Andreas Ekström
1. Tycker du det är oviktigt att invånarna i Borås skall
kunna följa Valnämndens verksamhet och få ta del av
information på webben?
2. Vari ligger öppenheten, tillgängligheten och transparensen i detta?
3. Vad tänker du göra för att Valnämnden skall bli mer
tillgänglig och öppen?

Om Borås skall kunna hantera projektansökningar gällande såväl enskilda vindkraftverk eller större sammanhängande anläggningar på ett rättvisande och transparent
sätt, är det avgörande att kommunens regelverk är anpassat
till aktuella förhållanden.
Utvecklingen inom vindkraftsteknologin med allt större
vindkraftverk föranleder att en uppdaterad policy för säkerhetsavstånd, effekter av ljudstörningar, skuggning med
mera arbetas fram.
Det är angeläget att en eventuell utbyggnad av vindkraften i Borås Stad sker i samklang med närboende och att
negativa effekter av vindkraftverken minimeras.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande
frågor till Ulf Olsson (S):
• Varför har revideringen av vindbruksplanen inte kommit i gång?
• När kan vi förvänta oss en ny vindbruksplan för Borås
Stad?
Lars-Gunnar Comén
Moderaterna”

Patric Cerny
Folkpartiet Liberalerna”
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Bilaga till § 59 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkla frågor till Kommunalrådet
Ulf Olsson (S)
Kommunallagen (3 kap 17 §) är mycket tydlig med att det
ska tillses ”att fullmäktige får ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten (kommunala företag) som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas”.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt är tydlig, och Ulf Olsson
har som densammas ordförande ett särskilt ansvar för att
hålla sig uppdaterad i de olika saker av större vikt som
dryftas i de kommunala bolagen. Hur är det egentligen
ställt med detta?
I BT den 16 maj kunde vi läsa om projektet som AB Bostäder har tillsammans med Peab i Regementsstaden, och
hur det vilar på en inte helt solid juridisk grund. En överprövning av upplägget förefaller trolig, och en utdragen
process kan knappast vara det bästa för Borås Stad, eller
AB Bostäder som företag.
Det är ett stort engagemang för AB Bostäder i Regementsstaden, och det krävs självfallet att frågan underställs
Kommunfullmäktige. Rimligtvis borde det ske snarast,
och helst före det att bolaget tecknar avtal. I detta fall
tecknas först avtal och när frågan ska underställas fullmäktige är inte klarlagt.
Mina och Allianspartiernas frågor till Kommunstyrelsens
ordförande Ulf Olsson (S) blir följaktligen:
• Anser du att Kommunstyrelsen varit tillräckligt informerad om betänkligheterna som finns i det upplägg
som förordas av AB Bostäder i Regementsstaden?
• Anser du att AB Bostäders hantering av frågans underställande hos Kommunfullmäktige är fullgott?
• När kommer ärendet att underställas fullmäktige?
• Har AB Bostäder upphandlat advokatbyrån i förevarande fall i laga ordning?
Morgan Hjalmarsson (FP)
kommunalråd”
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Voteringar
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Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 21 maj 2014 klockan 17:45:15.
14 Svar på motion av Monika Hermansson Friedman (M) och Eike Jünke (M);
För ett hållbart samhälle (Nr 50)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Björn Bergquist

(M)

3:e

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

Hamid Fard

(FP)

1:a

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

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

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

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

Tord Andersson

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

X

Kerstin Hermansson

(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

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

Seija Noppa

(M)

2:a
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
Bengt Wahlgren

X
X

X
Kjell Hjalmarsson

X

X
X
Gunnel Romild

X
X

Mattias Karlsson

X
X
X
X

X
Peter Lund

X
X

X

Marie-Louise Hall

X
X
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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

Marie Sandberg

X

Micael Svensson

(S)

1:a

Emina Beganovic

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

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

Christer Lundberg

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Maria Oscarson

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Joakim Englund

X

Annette Nordström

(M)

3:e

Monica Hermansson-Friedman

Pirita Isegran

(M)

2:a

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

Per Carlsson

(S)

2:a

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
Staffan Falk

X
X
X

X
X

Nancy Kindblad

X
X
X

Leif Grahn

X

36

26

6

5

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 21 maj 2014 klockan 18:07:55.
15 Svar på motion av Seija Noppa (M), Anna Christensen (M) och
Nils-Åke Björklund (M); Fler boendeformer för finsktalande äldre (Nr 51)
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

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

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

Patric Cerny

(FP)

1:a

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

Lars Andersson

(M)

1:a

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

Tord Andersson

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

X

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
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

Bengt Wahlgren

X

X
Kjell Hjalmarsson

X

GunnelRomild

X
X

Mattias Karlsson

X
X
X
X

X
Peter Lund

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

Marie Sandberg

X

Micael Svensson

(S)

1:a

Emina Beganovic

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

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

Christer Lundberg

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Maria Oscarson

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Joakim Englund

X

Annette Nordström

(M)

3:e

Monica Hermansson-Friedman

Pirita Isegran

(M)

2:a

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

Per Carlsson

(S)

2:a

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
Staffan Falk

X

X
X

Nancy Kindblad

X
X
X

Leif Grahn

X

35

33

0

5

0
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