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Tid och plats

18.00–21.27 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 136–156

Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (FP), Morgan
Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom
Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (FP), Björn
Bergqvist (M), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell
Hjalmarsson (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Hicham El-Horr (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C),
Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa
Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Cecilia Andersson (C), Lotta
Samuelsson (FP), Alexis Moushopanis (M), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna
Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Robin Nylén (M),
Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Tony Strandgård (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver
Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Andreas Bäckman (SD), Johan
Österlund (SD), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och
Anna Klaar (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Kjell Classon (S)
För Hamid Fard (FP)
För Malin Wickberg (M)
För Mohamed Kossir (S)

- Emina Beganovic (S)
- Anne-Marie Ekström (FP)
- Annette Nordström (M)
- Leif Grahn (S)

Närvarande ersättare

Ismail Bublic (M), Nils-Åke Björklund (M), Mikael Wickberg (M), Amanda Wiktorsson (M), Annacarin Martinsson (M), Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Jessica
Bjurén (M), Alexander Andersson (C), Mattias Danielsson (C), Andreas Cerny (FP), Bengt
Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Leif Johansson (S), Eva Axell (S), Bengt Bohlin (S),
Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S),
Ulla-Britt Gustavsson (S), Mohamed Farah (S), Tommy Josefsson (V), Jasem Hardan (V),
Christina Ramsälv Waldenström (MP), Philip Pettersson (SD), Thor Öhrn (SD) och Patrik
Hållpås (SD).
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 18.03 och intar sin plats inför behandlingen av § 140.
Mohamed Kossir (S) anländer till sammanträdet kl 18.15 och intar sin plats inför behandlingen av § 141.
Övriga närvarande

Louise Mattus Streiby
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare
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§ 136
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf
Sjösten (M) och Leila Pekkala (S) med Hans Gustavsson (KD) som ersättare.

från och med den 23 oktober 2014 till och
med den 14 oktober 2018.
Dnr 2014/KS0071 102
2014-11-11

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2014-11-04 att utse Sofia Andersson (V)
som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Lisa Tjärner (V) samt
att utse Jasem Hardan (V) som ny ersättare
från och med den 23 oktober 2014 till och
med den 14 oktober 2018.
Dnr 2014/KS0071 102

2014-11-11

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2014-11-04 att utse Hamid Fard (FP)
som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Joakim Malmberg (FP)
samt att utse Bengt Wahlgren (FP) som ny
ersättare från och med den 23 oktober 2014
till och med den 14 oktober 2018.
Dnr 2014/KS0071 102

2014-11-11

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2014-11-04 att utse Eva Axell (S) som
ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare Tomas Gustafson (S) från och
med den 23 oktober 2014 till och med den
14 oktober 2018. Dnr 2014/KS0071 102

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 27 november 2014 kl 15.00.
Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår".

§ 137
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2014-10-08

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Mer
kulturturism i Borås!
Dnr 2014/KS0700 003

2014-11-19

Motion av Johan Österlund (SD) och Björn
Qvarnström (SD) om att minska antalet
fullmäktigeledamöter.
Dnr 2014/KS0796 102

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:
2014-10-02

2014-11-11

2014-11-11

B 214

Protokoll från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till Kommunfullmäktige
2014-09-14. Dnr 2014/KS0647 111
Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2014-11-04 att utse Leif Häggblom (SD)
som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Björn Löfvenius (SD) från
och med den 23 oktober 2014 till och med
den 14 oktober 2018.
Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2014-11-04 att utse Raija Leppänen (S)
som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Petter Löberg (S) samt
att utse Anders Jonsson (S) som ny ersättare

§ 138
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.
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§ 139 2014/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 93,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Matilda Bengtsson (FP), Lilla Brogatan 11, 503 30
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Kulturnämnden.
Nuvarande ersättare Per-Olof Andersson (S), Guldbrandsgatan 9, 507 64 Borås väljs till ledamot i
styrelsen för Borås Elnät AB t.o.m. 2014 års verksamhet.
Sören Björklund (S), Sjöbogatan 51, 506 41 Borås
väljs till ersättare i styrelsen för Borås Elnät AB
t.o.m. 2014 års verksamhet.
Rasmus Kivinen (M), Lilla Brogatan 9, 503 30
Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås Lokaltrafik AB t.o.m. 2014 års verksamhet.

Budgetförslaget för 2015 kommer att föreläggas nyvalda
Kommunfullmäktige vid decembersammanträdet. Huvudorsaken härtill är att beredningsarbetet påbörjats först
efter valet. Ett preliminärt beslut rörande skattesatsen
måste därför fattas före december.
Kommunstyrelsens beslut 2014-11-10, § 483
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Preliminärt fastställs skattesatsen för 2015 till 21,06%
vilket innebär att skattesatsen lämnas oförändrad.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Preliminärt fastställs skattesatsen för 2015 till
21,06 % vilket innebär att skattesatsen lämnas
oförändrad.

§ 142

2014/KS0665 042

		 2014/KS0645 042

§ 140 2014/KS0798 293
Svar på enkel fråga av Anna Christensen (M) till Lena Palmén (S) om boendet
på Teknikgatan
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 141 2014/KS0069 041
Utdebitering 2015
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 94,
separat bilaga)
Enligt kommunallagen skall kommunens budget fastställas av Kommunfullmäktige före november månads
utgång. Valår skall budgeten fastställas av den nyvalda
kommunfullmäktigeförsamlingen. Om budgeten till följd
av särskilda förhållanden ej kan fastställas före november
månads utgång, skall Kommunfullmäktige ändå fastställa
skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter
fastställas före december månads utgång. Kommunfullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som
har bestämts tidigare, om det finns skäl därtill.

Delårsrapport januari – augusti 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, separat
bilaga)
Från och med 2014 ska Borås Stad i enlighet med rekommendation från Rådet för kommunal redovisning
upprätta en sammanställd delårsrapport. Det innebär att
resultat- och balansräkning redovisas sammanställt för
hela ”kommunkoncernen”, inkluderat såväl Borås Stad, de
majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i Sjuhärads
kommunalförbund och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Delårsrapporten ska inkludera såväl redovisning
av utfall per bokslutsdagen som förväntad helårsprognos
i förhållande till budget. Det sammanställda bokslutet
redovisas i slutet av delårsrapporten, efter förvaltningsberättelsen.
För hela ”kommunkoncernen” redovisas per augusti ett
resultat på 348 000 000 kronor efter finansnetto. Utifrån
nämndernas och bolagens prognoser för resten av året kan
ett årsresultat för koncernen beräknas till ca 190 000 000
kronor.
Borås Stad redovisar ett resultat per augusti på
179 000 000 kronor. Prognostiserat helårsresultat för 2014
är 123 000 000 kronor. Händelser av väsentlig betydelse
för Borås Stads delårsresultat är icke budgeterade realiB 215
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sationsvinster vid fastighetsförsäljningar på 52 000 000
kronor, intäktsförd återföring av avsättning avseende
medfinansiering av riksväg 27 på 33 000 000 kronor
(50 000 000 kronor på helåret) samt intäktsförda investeringsbidrag på 26 000 000 kronor.
Sveriges Kommuner och Landsting beskriver i sin senaste
rapport i oktober att skatteunderlagstillväxten under 2014
ser något bättre ut än vid förra delårsrapporten per april.
För Borås Stads del kan man konstatera att i detta läge
råder en relativt god budgetföljsamhet för kommunen som
helhet men att det finns en del strukturella underskott hos
nämnderna som behöver åtgärdas. Kommunstyrelsen och
Stadskansliet följer nogsamt utvecklingen.
Bolagens resultat per augusti är på totalnivå 169 000 000
kronor efter finansnetto, vilket är klart över helårsbudget.
Stadshuskoncernens utfall är 31 000 000 kronor över
budget, bostadsbolagens 37 000 000 kronor och övriga
7 000 000 kronor. De största bolagen Borås Energi och
Miljö AB och AB Bostäder visar båda delårsresultat som
avviker positivt mot budget. Många av bolagen har dock
stora kostnader i slutet på året som belastar resultatet,
såsom underhållskostnader för bostadsbolagen. Borås
Energi och Miljö AB tar i prognosen höjd för behov av
nedskrivningar på anläggningstillgångar med 52 000 000
kronor. Detta tillsammans med viss försiktighet medför
att bolagens prognos för helåret ligger cirka 25 000 000
kronor under budget.
För bolagen råder i stort en god budgetföljsamhet, förutom
Borås Energi och Miljö AB som avviker till följd av det
stora nedskrivningsbehovet. Kommunstyrelsen konstaterar
att en god budgetföljsamhet är betydelsefull för ägarstyrningen och uppsiktsplikten över bolagen, samt av vikt för
att Kommunfullmäktiges uppsatta avkastningskrav och
finansiella mål ska nås.
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-27, § 496
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-augusti 2014 för nämnderna och de
kommunala bolagen godkänns.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari-augusti 2014 för nämnderna
och de kommunala bolagen godkänns.

B 216

§ 143 2014/KS0721 102
Ombud för Borås Stad på bolagsstämma
för Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 95,
sid B 667)
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-27, § 443
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller
den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås
Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2014
för Borås Stadshus AB.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S),
eller den kommunfullmäktigeledamot han utser,
väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för
verksamhetsåret 2014 för Borås Stadshus AB.

§ 144 2014/KS0627 107
Ombyggnad av fastigheten kvarteret
Vinddraget 1 Viared
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 96,
sid B 668)
Industribyggnader i Borås 2 AB (nedan kallat IBAB 2)
har för avsikt att investera 26 miljoner kronor i fastigheten
Vinddraget 1, och underställer beslutet Kommunfullmäktige i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv. Investeringen består i en ombyggnad av fastigheten
i syfte att renovera och anpassa fastigheten för en ny
hyresgäst, Västra Götalandsregionens Regionservice, med
vilka IBAB 2 har kommit överens om ett 15-årigt hyreskontrakt.
IBAB 2 är dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB.
Av ägardirektiv och bolagsordning framgår att syftet med
bolagens verksamhet bland annat är att tillhandahålla
lämpliga industrilokaler för näringslivets behov. Bakgrunden till bolagets ägande av kvarteret Vinddraget var
Industribyggnader i Borås AB: s önskan att få tillgång till
ytor för gymnasiets fordonsutbildning. Därför förvärvades
dotterbolaget IBAB 2 där fastigheten Vinddraget ingick.
Efter avstyckning av fastigheten för gymnasiets verksam-

Kommunfullmäktiges protokoll | 20 November 2014

het, skulle sedan en försäljning av lokalerna på Vinddraget 1 vara aktuell inom några år. Då tidigare hyresgäst
tvingats avsluta kontraktet till följd av lönsamhetsproblem
står IBAB 2 nu utan hyresgäst. Att avyttra fastigheten i
detta läge är inte det fördelaktigaste alternativet. Istället
bedömer bolaget det bästa ur ekonomisk synvinkel vara
att förädla fastigheten och få ett långsiktigt hyresavtal.
Det skulle stärka marknadsvärdet och ge handlingsfrihet
framöver.
Bolaget redovisar en resultatkalkyl som årligen ger cirka
240 000 kronor i vinst. Kalkylen beräknas på intäkter i
enlighet med det 15-åriga hyresavtalet, en avskrivningstakt på 33 år, en ränta på 3,5% samt kapitalkostnad som
inkluderar såväl investeringen som kapitalkostnad för
IBAB-koncernen avseende det ursprungliga förvärvet av
dotterbolaget.
Kommunstyrelsen konstaterar att IBAB: s fastighetsbestånd har förändrats från att ursprungligt avse stöd för
industrietableringar till att huvudsakligen förse offentliga
verksamheter med verksamhetslokaler. Investeringen
bör bedömas utifrån ovan beskriven bakgrund. Bolagets
långsiktiga strategi är inte att äga fastigheten. Däremot är
föreslagen investering i nuläget det bästa alternativet, och
ger bolaget förutsättningar att framöver kunna avyttra
fastigheten.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-29, § 414
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Industribyggnader i Borås 2 AB godkänns att, i enlighet
med från bolaget inkomna handlingar, investera 26 miljoner kronor för ombyggnad av Vinddraget 1.

Kommunfullmäktige

§ 145 2013/KS0673 287
Om- och tillbyggnad av Sandareds bad
och idrottshall
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 97, sid
B 671)
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på
51 436 000 kronor för om och tillbyggnad av Sandareds
bad och idrottshall. I Kommunfullmäktiges budget 2014
finns upptaget 30 000 000 kronor.
Lokalförsörjningsnämnden fick 2013-12-02 ett projekteringsuppdrag avseende ombyggnad av Sandaredsbadet till
en beräknad investeringsutgift på 31 000 000 kronor och
en årlig ökning av hyran till Fritids- och folkhälsonämnden på 1 372 000 kronor.
Lokalförsörjningsnämnden angav då i sin framställan att
det återstår en hel del underhållsbehov i anläggningen
efter ombyggnationen bl.a. ytskikt i badanläggningen,
fullständig genomgång av ytter- och innerväggar och åtgärder för optimal energibesparing. Kommunstyrelsen var
medveten om att en renovering/ombyggnation inte är att
jämställa med en nybyggnation och därför kommer en del
återstående underhåll att behöva åtgärdas senare.
Lokalförsörjningsnämnden har nu gjort en fördjupad
projektering av Sandaredsbadet där det konstateras att
byggnaden är i sämre skick än vad som inledningsvis bedömdes. Bl.a. uppvisar byggnaden omfattande fuktskador,
asbestförekomst och bristfälliga konstruktioner. De brister
som kunde konstateras när projekteringsuppdraget gavs
och som framflyttades kan enligt nämnden inte skjutas
upp utan måste åtgärdas i samband med ombyggnationen då dessa påverkar andra anläggningsdelar. En annan
stor del som drar upp investeringsutgiften är att takkonstruktionen måste bytas ut vilket medför att innerväggar,
ytskikt, belysning samt installationer kommer att bytas ut.
Nedan redovisas de förändringar som gjorts från beslutet
om projekteringsuppdrag till anslagsframställan.

Kommunfullmäktige beslutar:
Industribyggnader i Borås 2 AB godkänns att, i
enlighet med från bolaget inkomna handlingar,
investera 26 miljoner kronor för ombyggnad av
Vinddraget 1.

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-27, § 463
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 51 436 000 kronor för om- och tillbyggnad av Sandareds bad och idrottshall.

B 217
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar:

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 51 436 000 kronor för om- och tillbyggnad
av Sandareds bad och idrottshall.

Detaljplanen för kvarteret Pallas 1 m.fl. antas.

§ 146 2009/KS0622 214
Detaljplan för kvarteret Pallas 1 m.fl.

§ 147 2014/KS0522 730
Värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 98,
sid B 681)
Detaljplanen möjliggör för en förtätning av kvarteret
Pallas 1 m fl med bostäder och centrumanvändning som
handel, hotell och kontor i 20-33 våningar. Strandpromenaden utmed Viskan breddas och får en brygga. Höghuset
kommer att innehålla hotell och/eller kontorsverksamhet i
de nedre våningarna och bostäder ovanför. Kvartershusets
handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför kommer
att byggas på med två bostadsvåningar och bli totalt sju
våningar. Mot Hallbergsplatsen inryms kontor i våningarna två-fem.
Om höghusdelen byggs med bostäder och hotell såsom
planförslaget beskriver krävs inget avsteg från parkeringsnormen. Skulle höghusdelen däremot byggas som hotell i
hela byggnaden behövs avsteg från parkeringsnormen med
64 parkeringsplatser. Strikt tillämpning av rådande parkeringsnorm (från 1998) innebär att 64 p-plaster potentiellt
saknas. Med tanke på detaljplanens centrala läge nära
tåg- och bussförbindelser och goda gång-, cykelmöjligheter bedöms det föreslagna antalet parkeringsplatser vara
tillräckligt.
En förtätning av centrum är viktig för stadens utveckling
och Kommunstyrelsen är i grunden positiv till planförslaget som överensstämmer väl med kommunens vision,
Borås 2025, då det möjliggör för fler boende i centrum
liksom skapar fler potentiella mötesplatser.
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-27, § 466
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Detaljplanen för kvarteret Pallas 1 m fl antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkänns.

B 218

Avsteg från parkeringsnormen godkänns.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 99,
sid B 722)
Stadsdelsnämnden Öster har tagit fram ett förslag till
Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i Borås Stad
och överlämnat dessa till Kommunfullmäktige för beslut.
Föreslås att dessa ska träda i kraft den 1 januari 2015.
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Öster beslutade den 24 maj 2011 att
införa värdighetsgarantier som en del i att äldreomsorgen i Borås Stad fortsätter att arbeta med värdegrunden.
Värdegrunden och värdighetsgarantierna omfattar äldre
personer som har insatser i äldreomsorgen, oavsett om den
äldre får sin vård och omsorg tillgodosedd av kommunal
eller privat utförare.
Förslaget har skickats till följande remissinstanser;
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster, Sociala
omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala
funktionshinderrådet och Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO).
Efter remissförfarandet har ett tillägg gjorts i Värdighetsgarantierna gällande uppföljning.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 392
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Stadsdelsnämnden Östers
förslag om värdighetsgarantier i äldreomsorgen med Kommunstyrelsens skrivning vad gäller uppföljningen.
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2014-10-27, § 461

Kommunfullmäktige beslutar:

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

Kommunfullmäktige fastställer Stadsdelsnämnden
Östers förslag om värdighetsgarantier i äldreomsorgen med Kommunstyrelsens skrivning vad gäller
uppföljningen.

§ 148 2014/KS0711 133
Överenskommelse med Migrations
verket om ensamkommande barn
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 100,
sid B 736)
Från och med 2013 är det upp till varje kommun att var
för sig träffa avtal med Migrationsverket/ Länsstyrelsen
om mottagningen av ensamkommande barn. Länsstyrelsen företräder Migrationsverket i kontakterna med kommunerna. Det blir således tre parter som är skriver under
avtalen.

Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelser med Migrationsverket och Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn och för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd.
När det gäller överenskommelsen för de 45 boendeplatser
för ensamkommande barn med permanent uppehållstillstånd delegeras fortsatt hantering av överenskommelsen
till Stadsdelsnämnd Norr som får möjlighet att justera
överenskommelsen upp till 60 boendeplatser.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till
förmån för sitt förslag att ärendet avslås.

Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsens första
beslutsmening återremitteras, se bilaga, samt bifall till den
andra beslutsmeningen.

I dag finns två överenskommelser med Migrationsverket/
Länsstyrelsen.

Johan Österlund (SD) och Tony Strandgård (SD) yrkar
avslag på Kommunstyrelsens förslag.

En överenskommelse om anordnare av boende för asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k.
ensamkommande barn som innebär fem boendeplatser för
åldern 15 – 17 år.

Ulrik Nilsson (M), Anne-Marie Ekström (FP), Anna Svalander (FP), Dennis Jernkrook (M), Ida Legnemark (V),
Hans Gustavsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Mohamed Ben Maaouia (S), Lennart Andreasson (V), Robin
Nylén (M), Hanna Bernholdsson (MP), Falco Güldenpfennig (KD) och Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkar bifall
till Lena Palméns yrkande.

Dessutom finns en överenskommelse om anordnande av
boende utan legal vårdnadshavare i Sverige s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd som innebär 20
boendeplatser.
Förslag till nya överenskommelser har tagits fram av Migrationsverket/Länsstyrelsen och innebär en utökning av
antalet platser enligt följande:
För asylsökande barn utan legal vårdnadshavare inom
Sverige, s.k. ensamkommande barn en utökning till 24
boendeplatser för åldern 14 – 17 år.
För boende utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd en utökning
till 45 boendeplatser. Denna överenskommelse är lämplig
att delegera till Stadsdelsnämnd Norr, som är ansvarig
nämnd, och som får möjlighet inom sin delegation att
justera överenskommelsen upp till 60 boendeplatser.

Ordföranden ställer proposition på bifall dels om Kommunstyrelsens första beslutsmening skall avgöras idag och
dels om den skall återremitteras och finner sistnämnda
proposition med övervägande ja besvarad.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsens första beslutsmening återremitteras till Kommunstyrelsen med anledning av ny information från Länsstyrelsen och Migrationsverket
angående kommunens fördelningstal när det gäller
ensamkommande asylsökande barn.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Kommunstyrelsens andra beslutsmening
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.

B 219

Kommunfullmäktiges protokoll | 20 November 2014

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
"Den som bifaller Kommunstyrelsens andra beslutsmening röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat avslå Kommunstyrelsens
andra beslutsmening".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
När det gäller överenskommelsen för de 45 boendeplatser för ensamkommande barn med permanent
uppehållstillstånd delegeras fortsatt hantering av
överenskommelsen till Stadsdelsnämnd Norr som får
möjlighet att justera överenskommelsen upp till 60
boendeplatser.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade
ekonomiska omställningsstöd.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora
delar pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M) och
Morgan Hjalmarsson (FP) i handläggning och beslut i
detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Ellie Blickfors (MP)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Hamid Fard (FP)

§ 149 2013/KS0797 024
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Ida Legnemark (V) väljs att justera protokollet under
denna paragraf.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 101,
sid B 741)

Kommunstyrelsens beslut 2014-11-10, § 410

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20
oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för
att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder
ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda
som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte
innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL
eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en bilaga med bl. a.
närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några
övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade regelverk.
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till
visstidspension, annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter
PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett
lokalt antagande av bestämmelserna.
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Kommunstyrelsen beslutar på förslag av Yvonne Persson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Bestämmelser om pension och avgångsersättning, OPFKL för förtroendevalda gäller fr o m den 1 januari 2015.
Dagens kommunalråd som fortsätter sina uppdrag efter
valet 2014 går kvar på PBF-KL.
Nytillsatta kommunalråd efter valet 2014 går på OPF-KL
fr.o.m. den 1 november 2014.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M) och
Morgan Hjalmarsson (FP) i handläggning och beslut i
detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Bengt Bohlin (S)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Leif Johansson (S)
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Christina Ramsälv
Waldenström (MP)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Annette Nordström (M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Andreas Cerny (FP)
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Kommunfullmäktige beslutar:
Bestämmelser om pension och avgångsersättning,
OPF-KL för förtroendevalda gäller fr o m den 1
januari 2015 för förtroendevalda och nyvalda kommunalråd.

Kommunfullmäktige

Robin Nylén (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

Dagens kommunalråd som fortsätter sina uppdrag
efter valet 2014 går kvar på PBF-KL.

Förslag till reviderade Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern godkänns, samt

Nytillsatta kommunalråd efter valet 2014 går på
OPF-KL.

Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2014 ha
rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder
under 2014, för förmedling till kommunens bolag
med ytterligare 1 200 000 000 kronor.

§ 150 2014/KS0651 040
Nya regler och riktlinjer för finansverksamheten samt ökad ram för kommunkoncernens externa upplåning 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 102,
sid B 754)
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag på revidering av
de dokument som styr finansverksamheten. Riktlinjerna
fastställs av Kommunfullmäktige, medan reglerna fastställs av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-13, § 426
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Förslag till reviderade Riktlinjer för finansverksamheten
Borås kommunkoncern godkänns,
Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2014 ha rätt att
nyupplåna, d v s öka kommunens skulder under 2014,
för förmedling till kommunens bolag med ytterligare
1 200 000 000 kronor samt
Kommunstyrelsen beslutar att för egen del fastställa Regler för finansverksamheten Borås Stad som i enlighet med
riktlinjerna ska upprättas.

§ 151 2014/KS0710 135
Reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 103,
sid B 777)
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, bildat av
Västra Götalands läns landsting och kommunerna Borås,
Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.
Förbundets ändamål är tillgodose medlemmarnas behov
av språktolkar genom att driva gemensam språktolk- och
översättningsförmedling.
Enligt 20 § Förbundsordning för kommunalförbundet
Tolkförmedling Väst kan kommun som önskar bli medlem lämna ansökan till förbundsdirektionen, som yttrar
sig och överlämnar ärendet till förbundsmedlemmarnas
fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga förbundsmedlemmar antagit en ny förbundsordning.
Tolkförmedling Väst har fått in medlemsansökningar
från Alingsås, Essunga. Falköping, Grästorp, Gullspång,
Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet,
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Ulricehamn, Vara och Öckerö kommun.
Förbundsdirektionen föreslår att samtliga dessa kommuner
blir medlemmar i förbundet fr o m 1 januari 2015, vilket
framgår av 2 § i den reviderade förbundsordningen för
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-27, § 459
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att fastställa reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst.
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Kommunfullmäktige beslutar:

§ 153 2014/KS0591 252
Försäljning av cirka 8 000 m2 av fastigheten Gässlösa 5:1 på Dammsvedjan

att fastställa reviderad förbundsordning för Tolkförmedling Väst.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 105,
sid B 786)

§ 152 2014/KS0273 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m.
den 30 juni 2014

Kommunfullmäktige antog i augusti 2013 ”detaljplan för
Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1, Borås Stad” och i mars
2014 vann detaljplanen laga kraft. Planens syfte är att göra
plats för ny förskola och LSS-boende inom Dammsvedjan.
En ny väg genom planområdet ger tillfart till förskolan
och vårdboendet samt knyter samman centrum med kommande rekreationsområde. Vägen ger också möjlighet till
bostäder i naturnära läge.

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 104,
sid B 781)
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnderna lämna en
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4
kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från
dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka
typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i
rapporten ska vara avidentifierade.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-29, § 412
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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Förslag på avtal har tecknats med AB Bostäder i Borås
om att bebygga området väster om den nya vägen med
tre punkthus i vardera 8 våningar med 4 lägenheter/plan
totalt cirka 90 lägenheter. Parkering kommer att ske på
fastighetens nordöstra del med en parkeringsanläggning i
två plan.
Tillträde och betalning är kopplat till den nya vägens
färdigställande.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 396
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunen säljer del av fastigheten Gässlösa 5:1 för
8 400 000 kronor till AB Bostäder i Borås och godkänner
upprättat köpeavtal.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Krister Maconi (-), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD)
till förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen beslutar: Försäljningen av rubricerad mark
till AB Bostäder avbryts

Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP), Oliver Öberg (M), Andreas
Bäckman (SD), Kerstin Hermansson (C), Ulrik Nilsson (M), Marie Fridén (M), Robin Nylén (M), Dennis
Jernkrook (M) och Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall
till reservationen i Kommunstyrelsen.
Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Ulf Olsson (S),
Anne Rapinoja (V), Mohamed Kossir (S) och Mohamed
Ben Maaouia (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
"Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Försäljningen av rubricerad mark till AB Bostäder
avbryts.

§ 154 2014/KS0697 710
Taxor för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund myndighetsutövning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 106,
sid B 792)
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av Kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för
2015 med cirka 3 % med hänsyn till förbundets ökade
kostnader för genomförandet av dessa tjänster. Aktuella
taxor för SÄRF är:
• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
• Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
• Hantering av tillstånd enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor.
Kommunstyrelsen finner ingen anledning att föreslå ändring av de av direktionen tidigare beslutade taxorna.
Kommunstyrelsens beslut 2014-10-27, § 460
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med
framlagt förslag från SÄRF, fastställs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med
framlagt förslag från SÄRF, fastställs.

§ 155 2014/KS0146 261
Omreglering av tomträttsavgäld för
fastigheterna Femtioöringen 2, 3, 5, 6,
9, 12-15, 17-33, 35, 37, 38, 40-42, 44-48,
50, 51, 53-58, 61, 63-67, Ormbäraren 3,
Silverpoppeln 4, Slätskivlingen 8, Smörblomman 2 och Viared 10:27 och 10:46 i
Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 107,
sid B 794)
Innevarande år är 51 tomträtter för småhusfastigheter, 2
tomträtter för fritidshusfastigheter, 1 tomträtt för hyreshus/lokal-fastighet, 1 tomträtt för hyreshus/bostad-fas
tighet och 2 tomträtter för industrifastigheter aktuella för
omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna medför att avgälderna skall gälla från
den 1 januari 2016 och den 1 juli 2016. Avgäldsperioderna
är 20 år för hyreshus/bostadsfastigheten och 10 år för
alla de andra fastigheterna. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna att
friköpa sina tomträtter i samband med omregleringen. De
småhusfastigheter som omregleras i år ges 25 % i rabatt på
friköpspriset fram till den 31 december 2014.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 395
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt upprättad
lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
föra talan hos fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre
ändringar i föreslagna avgälder, när det finns uppenbara
skäl.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen
att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt
upprättad lista.

underhållet skall dimensioneras. Som alltid är det sedan
ambitionsnivåer och prioriteringar som avgör hur mycket
resurser som kan satsas på olika verksamheter. Det är dock
bra att man går igenom fastigheternas långsiktiga underhållsbehov och avtalet med den externa parten De Sju
Häradernas Kulturhistoriska Förening.

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen
att föra talan hos fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.

Kommunstyrelsens beslut 2014-09-15, § 398

I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra
mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när
det finns uppenbara skäl.

Motionen bifalles.

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

Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

§ 156 2014/KS0194 331
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Mats Brandt (C); Renovera
Ramnaparken
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2014, nr 108,
sid B 798)
Kerstin Hermansson (C) och Mats Brandt (C) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2014
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att:
• Uppdra åt Kulturnämnden i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden att studera Ramnaparkens framtida
utveckling, avtalets påverkan på fastighetsbestånden
samt hur parkens fastighetsbestånd ska säkras för framtiden.
• Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden i samverkan med
Kulturnämnden att ta fram en plan för det löpande
fastighetsunderhållet av Ramnaparken.
• Uppdra åt Kulturnämnden att undersöka möjligheterna
till extern finansiering av Ramnaparken.
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden och Kulturnämnden som är de nämnder i kommunen
som är ansvariga för verksamheten och som regleras i ett
avtal med De Sju Häradernas Kulturhistoriska Förening.
Kommunstyrelsen biträder de båda nämndernas remis�svar. I sak förändrar detta ingenting eftersom det redan
nu råder avtalsmässiga förhållanden som reglerar hur
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Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt Kulturnämnden i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden att studera Ramnaparkens
framtida utveckling, avtalets påverkan på fastighetsbestånden samt hur parkens fastighetsbestånd ska
säkras för framtiden
Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden i samverkan
med Kulturnämnden att ta fram en plan för det
löpande fastighetsunderhållet av Ramnaparken.
Uppdra åt Kulturnämnden att undersöka möjligheterna till extern finansiering av Ramnaparken.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Ulf Sjösten (M) Leila Pekkala (S)
Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.25
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 28 november 2014
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 137 Anmälningsärenden

Bilaga till § 137 Anmälningsärenden

2014-10-07

2014-11-19

”Motion; Mer kulturturism i Borås!

”Motion; Minska antalet fullmäktige
ledamöter

Borås har ett fantastiskt kulturliv som fler borde få vetskap
om. Folkpartiet föreslår därför att Kulturnämnden ska få
uppdraget att arbeta med kulturturism, det vill säga att
de kulturella kvaliteter som finns i Borås ska lyftas fram
inom besöksnäringen.
Tyvärr har Borås stagnerat som besöksmål för turister. För
att vända det krävs en rad olika insatser, varan kulturturism är en. Det finns mycket att vinna på att vara en kommun med många reseanledningar. Redan idag uppskattas
de turistekonomiska effekterna till cirka en halv miljard
men det finns stor potential att få ännu större effekter.
Borås har ett rikt kulturliv. Vi har skulpturerna med
den återkommande Skulpturbiennalen. Vi har konstmuseet som har ett gott renommé med internationella och
nationella utställningar. Samlingarna är rika på svensk
samtidskonst. Vi har Stadsteatern med en fin blandning
av föreställningar. Vi har Borås Museum med samlingarna
i Ramnaparken. Vi har Textilmuseet som i sina nya fantastiska lokaler anknyter till Borås stolta historia. Vi har
Street Art festivalen som var en otrolig succé.
Vi boråsare vet ju att det inte saknas kulturella aktiviteter
i vår stad. Men vi behöver göra fler uppmärksamma på
vad vi har att erbjuda. Folkpartiet vill därför skriva in i
reglementet för Kulturnämnden att den ska arbeta med
kulturturism. Att mera aktivt marknadsföra kulturen som
en reseanledning till Borås har enligt vårt förmenande
stor potential. Västsvenska Turistrådet har fastställt en
affärsplan för kulturturism där det bland annat konstateras följande ”Kulturturisten vill konsumera en mängd
kulturupplevelser. För att förenkla denna konsumtion
måste kulturtillgångar omvandlas till kulturturistiska
produkter”. Borås behöver ansluta sig till de tankegångar
som presenteras i rapporten.
Mot bakgrund av ovan förslår vi Kommunfullmäktige
besluta att
I reglementet för Borås Stads Kulturnämnd tillföra att
nämnden ska arbeta med kulturturism.

Varje kommunfullmäktigeförsamling utformas i antal utifrån kommunallagens intervaller om antal röstberättigade
invånare. Borås stad har med sina 83000 röstberättigade
invånare möjligheten att utgå ifrån minst 61 ordinarie
ledamöter i Borås kommunfullmäktige men innehar i
dagsläget 73 ledamöter.
Vi menar att det är tid att revidera antalet fullmäktigeledamöter som utgör Borås kommunfullmäktige utifrån
ett mer tidsenligt behov och faktisk nytta. Vi menar att
dagens teknik möjliggjort en närhet mellan politiker och
väljare på ett sätt så att behovet av den fysiska närheten till
sina folkvalda minskat.
Jämförs Borås stad med andra storleksmässigt jämförbara
kommuner så har Borås betydligt fler ordinarie fullmäktigeledamöter per invånare. T.ex. så har Malmö stad med
sina 245 000 röstberättigade 61 endast ordinarie ledamöter.
Vi menar att det demokratiska uppdraget inte skulle påverkas nämnvärt om Borås valde ett kommunfullmäktige
med 61 ordinarie ledamöter istället för dagens 73 stycken.
Tvärtom så skulle varje mandat få en större betydelse och
kommunfullmäktige skulle bli smidigare och mindre
kostnadsdrivande
Utifrån ovanstående framställda synpunkter yrkar vi på
följande:
Att minska antalet ordinarie ledamöter i Borås kommunfullmäktige från dagens 73 till 61 stycken.
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda nödvändiga
åtgärder som bör vidtas till följd av ett minskat fullmäktige.
För Sverigedemokraterna Borås
Johan Österlund
Björn Qvarnström ”

För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson”
B 225
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 138 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2014-10-18

”Interpellation ställd till ansvarigt
kommunalråd, Lena Palmén
I Borås Tidning den 18 oktober kan vi boråsare läsa
följande:
– Vi känner att vi inte riktigt delar Skolinspektionens
kritik, säger kommunalrådet Lena Palmén (S).
Anledningen till uttalandet är Skolinspektionens beslut
om föreläggande med vite på 600 000 kronor för att
ansvariga i Borås Stad ska rätta till allvarliga brister i den
kommunala förskolan. Inspektionen utgår från att ansvariga i Borås kommun omedelbart genomför de kraftfulla
förändringar som krävs för att tillförsäkra alla barn i
förskolan får den utbildning och det stöd de har rätt till.
Med anledning av ovanstående uttalande frågar jag;
• Anser Lena Palmén att de Rödgröna i Borås har större
kompetens att bedöma förskolans kvalitet än vad expertorganet Skolinspektionen har?
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 138 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkla frågor till kommunalrådet
Lena Palmén (S)
Utifrån det nybyggda LSS-boendet på Teknikgatan som
nu stått obebott sedan våren 2014 undrar jag följande:
• Vilken nämnd är ansvarig för beställningen?
• Vem är det som betalar för detta LSS-boende som ingen
bor i?
• Vad är kostnaden för det obebodda LSS-boendet i
månaden?
• Varför får inte boende flytta inpå Teknikgatan?
Anna Christensen (M)”
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Bilaga
Bilaga

Bilaga till § 148 Överenskommelse med Migrationsverket om
ensamkommande barn
2014-11-20
Återremittera första beslutssatsen till Kommunstyrelsen
med anledning av ny information från Länsstyrelsen och
Migrationsverket angående kommunens fördelningstal när
det gäller ensamkommande asylsökande barn.
Lena Palmén
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 november 2014 klockan 19:22:29.
14 Överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn (Nr 100)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Per-Olof Höög

(S)

3:e

X

Ulf Sjösten

(M)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

X

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

3:e

X

X

Emina Beganovic

X

Leif Häggblom

(SD)

3:e

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

X

Hicham El-Horr

(V)

1:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Anne Rapinoja

(V)

2:a

X
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Nej

X

Anne-Marie Ekström

X

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Sofia Andersson

(V)

3:e

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

Nej

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

Crister Spets

(SD)

2:a

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

X

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nyhlén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

X

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

Roberg Sandberg

(S)

2:a

X

Mohamed Kossir

(S)

3:e

X

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Avst

X

64

9
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 november 2014 klockan 21:18:49.
19 Försäljning av cirka 8 000 m2 av fastigheten Gässlösa 5:1 på Dammsvedjan (Nr 105)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Ulf Sjösten

(M)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Ersättare

Ja

Nej

X
X
X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Ulrik Nilsson

(M)

1:a

X

Patric Silfverklinga

(SD)

1:a

X

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

2:a

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Kjell Classon

(S)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Hans Gustavsson

(KD)

1:a

X

Emina Beganovic

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

2:a

X

Björn Bergqvist

(M)

3:e

X

Cecilie Tenfjord-Toftby

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

3:e

X

Leif Häggblom

(SD)

3:e

X

Kjell Hjalmarsson

(MP)

2:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

1:a

X

Hicham El-Horr

(V)

1:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

Anne-Marie Ekström

X

Anna Christensen

(M)

2:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Pirita Isegran

(M)

1:a

X

Sten Lundgren

(SD)

1:a

Mosa Roshanghias

(MP)

2:a

X

X

Anja Liikalouma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Anne Rapinoja

(V)

2:a

X

Sofia Andersson

(V)

3:e

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

3:e

X

Cecilia Andersson

(C)

1:a

X

Lotta Samuelsson

(FP)

3:e

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X
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Avst

Frånv

Kvitt

Kommunfullmäktiges protokoll | 20 November 2014

Ledamöter

Parti

Krets

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

Ersättare

Ja

Nej

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

Pertti Merstrand

(SD)

2:a

X

Crister Spets

(SD)

2:a

X

Anna Kjellberg

(MP)

1:a

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

David Hårsmar

(C)

3:e

X

Lars-Gunnar Comén

(M)

1:a

X

Robin Nyhlén

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Björn Qvarnström

(SD)

1:a

X

Tony Strandgård

(SD)

3:e

Hanna Bernholdsson

(MP)

3:e

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

3:e

X

Anethe Tolfsson

(S)

2:a!

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

X

X

Oliver Öberg

(M)

1:a

X

Dennis Jernkrook

(M)

2:a

X

Stina Medelius

(M)

2:a

X

Andreas Bäckman

(SD)

3:e

X

Johan Österlund

(SD)

2:a

X

Roberg Sandberg

(S)

2:a

X

Mohamed Kossir

(S)

3:e

X

Mohamed Ben Maaouia

(S)

1:a

X

Johan Dahlberg

(S)

3:e

X

Anna Klaar

(S)

1:a

X

SUMMA:

Avst

35

38
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