19 Juni 2013
protokoll

Tid och plats 18.00–19.52 Fullmäktigehuset
Omfattning

§ 68–90

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Hans
Gustavsson (KD), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund (M), Lars Andersson (M),
Ellie Blickfors (MP), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M), Annacarin Martinsson (M),
Krister Maconi (-), Hanna Werner (MP), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Alexis Mouschopanis (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Malin Wickberg (M), Thomas
Wingren (MP), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), RoseMarie Liljenby Andersson (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Eva Andersson (S),
Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Sabina Kitti Ölander (V)
För Maj-Britt Eckerström (C)
För Anna Svalander (FP)
För Kjell Classon (S)
För Leila Pekkala (S)
För Kurt Eliasson (S)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Björn Bergquist (M)
För Lars-Åke Johansson (S)
För Yvonne Persson (S)
För Anja Liikaluoma (S)
För Micael Svensson (S)
För Monica Johansson (C)
För Heiti Ernits (MP)
För Samir Muratovic (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Sara Andersson (S)
För Jan Andersson (M)

- Anita Spjuth (V)
- Mats Brandt (C)
- Gunnel Romild (FP)
- Berndt Holmén (S)
- Cecilia Kochan (S)
- Marie Sandberg (S)
- Ingela Hallgren (KD)
- Annette Nordström (M)
- Ulla-Britt Gustavsson (S)
- Tord Andersson (S)
- Eva Axell (S)
- Tomas Gustafson (S)
- Alexander Andersson (C)
- Staffan Falk (MP)
- Christer Lundberg (S)
- Maria Oscarson (S)
- Emina Beganovic (S)
- Alfio Franco (M)

För Leif Johansson (-) saknas ersättare
För Ulla-Britt Åsén (SD) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Monika Hermansson Friedman (M), Bengt Wahlgren (FP), Camilla Larsson (S), Peter
Lund (V), Gunbritt Johansson (V), Kjell Hjalmarsson (MP), Olle Hermansson (Vägv)
och Anna Grahn (Vägv).
Nancy Kindblad (M) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Lars-Gunnar Comén (M) anländer till sammanträdet kl 18.03.
Marie-Louise Hall (M) anländer till sammanträdet kl 18.03.
Yvonne Persson (S) anländer till sammanträdet kl 18.10 och intar sin plats inför behandlingen av § 76.
Monica Johansson (C) anländer till sammanträdet kl 18.15 och intar sin plats inför behandlingen av § 76.
Maria Lindgren (M) anländer till sammanträdet kl 19.15.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 68
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Bertil Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP)
med Ellie Blickfors (MP) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i
Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås,
torsdagen den 27 juni 2013 kl 14.00.
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”.

§ 69
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2013-05-30 Motion av Kerstin Hermansson (C) och
Alexander Andersson (C): Ställ högre krav
vid livsmedelsupphandling.
Dnr 2013/KS0433 050
B 82

2013-06-04 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Flagga för våra minoriteter!
Dnr 2013/KS0444 105
2013-06-18 Motion av Annette Carlson (M) och Mats
Brandt (M): Det är dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby!
Dnr 2013/KS0471 821
2013-06-18 Motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M) och Hans Gustavsson (KD):
Inrätta en central äldreomsorgsnämnd.
Dnr 2013/KS0472 001
2013-06-18 Motion av Monika Hermansson Friedman
(M) och Eike Jünke (M): För ett hållbart
samhälle. Dnr 2013/KS0473 409
2013-06-18 Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Viltstängsel för ökad trafiksäkerhet.
Dnr 2013/KS0474 512
2013-06-18 Motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson
(C) och Falco Güldenpfennig (KD): Valfrihet för alla. Dnr 2013/KS0475 732
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Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:

sker dels genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och
ersättningar.

2013-05-14 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013-05-27 att utse Åsa Ankarling Civelek (MP) som ny ersättare för
avgångne Kommunfullmäktigeersättare
Richard Klingvall (MP) från och med den
23 maj 2013 till och med den 31 oktober
2014. Dnr 2013/KS0071 102

Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen
för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra
intäkter.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-06, § 213
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

§ 70 2013/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 43,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Frida Edberg (KD), Lindormsgatan 23, 506 44
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Miljö- och konsumentnämnden.
Barbro Almgren (S), Boråsvägen 15, 523 74 Hökerum entledigas från sitt uppdrag som ersättare i AB
Sandhultsbostäder.

§ 71 2013/KS0102 106
Budget och verksamhetsplan 2013 för
Sjuhärads kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 44,
sid B 257)
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den
7 december 2012 godkänt budget och verksamhetsplan
2013 för Sjuhärads kommunalförbund. Direktionen
rekommenderar också medlemskommunerna att godkänna budgeten.
Medlemsavgiften för år 2013 är höjd till 73 kronor/invånare vilket ger ett tillskott i kassan på ca 600 000 kronor. Av dessa avsätts 1 kronor/invånare (200 000 kronor) till särskilda insatser för kommunerna. Resterande
tillskott kommer att finansiera ökade lönekostnader
samt ökad hyreskostnad i de nya lokalerna. Medlemsavgiften för Varbergs och Falkenbergs kommuner ligger
oförändrad på 11 kronor/invånare. Övrig finansiering

Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2013 godkänns.

Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Höja medlemsavgiften till Sjuhärads
Kommunalförbund för 2013 till 73 kr/invånare under
förutsättning att övriga medlemskommuner fattar ett
likartat beslut, samt i övrigt godkänna budget och verksamhetsplan för Sjuhärads Kommunalförbund för 2013.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons
(FP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Morgan Hjalmarssons (FP) yrkande och finner sistnämnda proposition
med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Höja medlemsavgiften till Sjuhärads Kommunalförbund för 2013 till 73 kr/invånare under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar ett likartat
beslut, samt i övrigt godkänna budget och verksamhetsplan för Sjuhärads Kommunalförbund för 2013.

§ 72 2012/KS0621 759
Principbeslut om Sociala investeringar
i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 45,
sid B 295)
Sociala investeringar i Borås syftar till att motverka
långsiktiga ekonomiska och mänskliga negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper
och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i
B 83
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god tid. Att inrätta en ”Social investeringsfond” kan då
vara ett medel att strukturera och finansiera långsiktiga
åtgärder som annars kan vara svårt att få till i ordinarie
årsbudgetar med begränsat utrymme. Detta förutsätter
att det finns pengar att ”sätta av” till en sådan fond utöver de ordinarie budgetramar som tilldelats nämnderna.
Kommunfullmäktige har därför beslutat att ”öronmärka” 20 miljoner kronor i bokslut 2012 ur återbetalningen på 94 miljoner kronor från försäkringsbolaget
AFA. Detta kapital bildar då en grund för kommunens
Sociala investeringsfond. Även framöver beslutar Kommunfullmäktige vid årsredovisningstillfället om ytterligare medel skall öronmärkas och ställas till den Sociala
investeringsfondens förfogande.
Den primära målgruppen för arbetet med Sociala investeringar i Borås är barn- och unga.
Projektförslagen skall komma från en nämnd eller flera
nämnder i samarbete. Utgångspunkten är att de föreslagna åtgärderna visar på nya offensiva grepp. Insatser
som beviljas medel ur fonden skall vara tidsbegränsade
och inte ingå som en del av den löpande verksamheten.
I projektbeskrivningen skall minst följande uppgifter
redovisas.
De inkomna projektförslagen kommer att bedömas och
värderas vid två tillfällen per år. Beredningsgruppen
består av 2 politiker och 1 ersättare från respektive politiskt block samt Stadskansliet som är sammankallande
och leder arbetet. Beredningsgruppens förslag föreläggs
sedan Kommunstyrelsen för beslut. Årligen fastställer
Kommunstyrelsen hur mycket som får användas inom
ramen för avsatta medel.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 253
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Social investeringsfond inrättas i Borås Stad i enlighet
med de principer som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse de politiker och
tjänstemän som skall ingå i beredningsgruppen och ta
fram riktlinjer för det praktiska arbetet.

B 84

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Social investeringsfond inrättas i Borås Stad i enlighet med de principer som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utse de politiker
och tjänstemän som skall ingå i beredningsgruppen
och ta fram riktlinjer för det praktiska arbetet.

§ 73 2013/KS0367 206
Justering av Plan- och bygglovtaxan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 46,
sid B 297)
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att justera PBL-taxan. Nämnden anför att efter
några års tillämpning kan det konstateras att vissa delar
av taxan behöver anpassas.
Förändringarna som Samhällsbyggnadsnämnden föreslår är:
• Kostnaden för kommunikation då grannar behöver
tillfrågas i bygglovsärenden har hittills varit orimligt
hög för ärenden av mindre omfattning. Den lägsta
kostnaden föreslås därför sänkas från 2 136 kronor
till 1 228 kronor.
• Beräkningsmodellen för tidsersättning har hittills
byggt på vilket löneintervall berörd handläggare ligger inom. Då prisbeloppet ligger till grund för taxans
övriga delar föreslås att även beräkningen av tidsersättningen baseras på prisbasbeloppet.
I övrigt finns i förslaget hur kostnad skall tas ut för förhandsbesked respektive lämplighetslämplighetsprövning
vid beslut om byggnation.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 261
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
PBL-taxan justeras enligt förslag.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige beslutar:

Plan- och bygglovtaxan justeras enligt förslag.

Fastställa rapporten ”Borås Stads åtgärder för buller
2013-2017 enligt förordning om omgivningsbuller
SFS 2004:675” och skicka rapporten till Naturvårdsverket i enlighet med förordningen.

§ 74 2013/KS0370 425
Rapport om Borås Stads åtgärder för buller 2013-2017
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 47,
sid B 316)
Borås Stad har mer än 100 000 invånare och tillhör
därmed de kommuner som enligt EU-direktiv och
Förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller ha
kartlagt omgivningsbuller inom kommunen senast den
30 juni 2012. Kommunen är ålagd att därefter upprätta
ett åtgärdsprogram som ska fastställas senast 18 juli
2013.
Miljö- och konsumentnämnden har upprättat en rapport om åtgärder för buller som innehåller en rad olika
åtgärder för att minska antalet bullerstörda invånare i
kommunen. Några av de föreslagna åtgärderna innebär
en riktad satsning på bullerminskning för prioriterade
grupper som barn i skolor och förskolor samt äldre.
Satsningen kommer särskilt att ha fokus på de lokaler de
vistas i. Ytterligare åtgärder är trafik- och samhällsplanering där cykelsatsningar och underlättande för alternativ
till biltrafik är nödvändiga inslag. Dokumentet gäller
för perioden 2013-2017.

§ 75 2013/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av
t o m november månad 2012 inneliggande avgivna motioner
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 48,
sid B 324)
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t.o.m. november månad 2012 avgivna motioner.
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 235
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen interpellation av Lennart Andreasson (V)
avskrivs från vidare handläggning.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 265

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar:

Fastställa rapporten ”Borås Stads åtgärder för buller
2013-2017 enligt förordning om omgivningsbuller SFS
2004:675” och skicka rapporten till Naturvårdsverket i
enlighet med förordningen.

Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen interpellation av Lennart Andreasson (V)
avskrivs från vidare handläggning.
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§ 76

2013/KS0377 042

		

2013/KS0392 042

Delårsrapport januari – april 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, separat
bilaga)
Resultatet före extraordinära poster för Borås Stad
beräknas till +71,4 miljoner kronor, dvs 23,6 miljoner
kronor lägre än budgeten för 2013 som ur ett finansiellt
perspektiv är relativt låga 95,0 miljoner kronor.
Förändringen av eget kapital beräknas till +78,2 miljoner kronor då försäljning av mark och tomträtter innebär extraordinära intäkter på f n 6,8 miljoner kronor.

med endast 2 % inklusive stadens intresseandel av
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Sjuhärads Kommunalförbund. Störst positiv avvikelse visar
Borås Lokaltrafik AB, +3,0 miljoner kronor, och Borås
Kommuns Parkerings AB, +1,6 miljoner kronor. Störst
negativ resultatavvikelse visar Räddningstjänstförbundet som i prognosen är 3,3 miljoner kronor sämre än
budget. Även AB Bostäder visar ett försämrat resultat
med 2,2 miljoner kronor och Fristadbostäder med 0,9
miljoner kronor. Borås Energi och Miljö AB förutspår
ett resultat i likhet med fastställd budget.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-03, § 275

Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget till 18,3 miljoner kronor bättre än budget tack vare
något bättre skatteunderlagsutveckling under 2012 och
2013 samt en uppreviderad bedömning av fastighetsavgiften under 2013.

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

Finansnettot beräknas i dagsläget till 30,0 miljoner kronor vilket är 5,0 miljoner kronor sämre än budget. Låga
räntenivåer är orsaken vilket innebär att vår likviditet
ger kommunen lägre ränteintäkter än förväntat.

Utbildningsnämnden erhåller ett utökat Kommunbidrag på 1 500 000 kronor för avtalade lärarlöner utöver
budgeterad löneuppräkning.

Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämn
dernas driftredovisning 59,2 miljoner kronor. För stadsdelsnämnderna innebär prognosen ett resultat på 20,7
miljoner kronor och beror främst på underskott inom
äldreomsorgen för Stadsdelsnämnden norr. För övriga
nämnder är således prognosen 3 8,5 miljoner kronor.
Inom resultatet ingår att nämnderna utnyttjar ca 20
miljoner kronor av sina tidigare ackumulerade överskott.
Detta godkändes i samband med nämndbudgetärendet
och är medtaget i kommunens sammantagna prognosresultat. Kommunens resultat försämras då givetvis med
20 miljoner kronor och Kommunstyrelsen vill poängtera vikten av att inga ytterligare avvikelser sker hos
nämnderna under resten av året.

Kommunfullmäktige

Den beräknade resultatnivån efter finansnetto för Borås
Stad på +71,4 miljoner kronor får anses som godtagbar
med hänsyn till ambitionen att i en uppgång från ett
svårt konjunkturläge värna verksamheterna och samtidigt till viss del frångå våra finansiella mål.
Resultatet är förstärkt med 20,0 miljoner kronor ur
stabiliseringsfonden. I budget 2011 lades en plan att 20
miljoner kronor ur stabiliseringsfonden årligen under
2011-2014 skulle förstärka det finansiella resultatet för
att sedan fasas ut i takt med att skatteunderlagets utveckling på egen hand gör att vi når våra finansiella mål
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Årsprognosen avviker positivt mot budget

B 86

Delårsrapport januari-april 2013 för nämnderna och de
kommunala bolagen godkänns.

Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari-april 2013 för nämnderna
och de kommunala bolagen godkänns.
Utbildningsnämnden erhåller ett utökat Kommunbidrag på 1 500 000 kronor för avtalade lärarlöner
utöver budgeterad löneuppräkning.

§ 77 2013/KS0369 282
Tilläggsinvesteringar inom Textile &
Fashion Center
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 49,
sid B 331)
Kommunfullmäktige fattade 2010 ett principbeslut om
att tillsammans med Högskolan i Borås engagera Borås
Stad i ett samhällsbyggnadsprojekt i kv Simonsland.
Tillsammans med fastighetsägaren Kanico AB skulle
en ny stadsdel skapas och ett centrum för vetenskap,
kultur, innovation och handel utgöra en grogrund för
tillväxt i regionen.
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I principbeslutet förband sig staden att förhyra ca 20
000 m2 för de verksamheter som planerades att flytta
in i det nya centret. Högskolan beräknade för sin del
ett flytt av Textilhögskolan omfattande ca 11 000 m2.
Samlingsnamnet för den s.k. klusterbildningen är nu,
Textile & Fashion Center.
Kommunstyrelsen godkände 2012-03-26 Lokalförsörj
ningsnämndens förslag till 1: a handsförhyrning av
Kanico till en snitthyra 1048 kr/m2 (2010 års pris).
Inhyrningen fördelades på fem olika underavtal; Textilmuseet, Market Place, Proteko, Almåsg ymnasiet och
BSTF AB.
I nu aktuellt ärende redovisar Lokalförsörjningsnämnden tillkommande, och av hyresgästerna begärda kompletteringar, för ca 10 miljoner kronor jämte samlade
projektkostnader under drygt två år på ca 3,5 miljoner
kronor.
Tilläggen fördelas ut i tiden och kommer att innebära
en hyresökning på ca 48 kr/m2 och en snitthyra på
1 158 kr/m2 i 2013 år prisnivå.
Kommunstyrelsen vill konstatera att lokalförsörjningsnämnden lagt ned ett stort arbete i att värdera och
anpassa och brukarnas krav för att hålla kvar rimliga
hyresnivåer.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-03, § 276
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämndens förslag på tilläggsinvesteringar inom Textile & Fashion Center om 13 734 000
kronor godkänns.

§ 78 2013/KS0400 107
Ombyggnad av kvarteret Vulkanus 16,
Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 50,
sid B 333)
Industribyggnader i Borås AB avser, i enlighet med från
bolaget inkommen skrivelse, genomföra ombyggnation
av fastigheten Vulkanus 16 för cirka 110 miljoner
kronor (mnkr), fördelat på 50 miljoner kronor 2013 och
60 miljoner kronor 2014. Bolagets investeringsplan för
2013 har godkänts i samband med Kommunstyrelsens
godkännande av bolagets budget för 2013. Ombyggnationens storlek gör att investeringsbeslutet nu underställs Kommunfullmäktiges yttranderätt i enlighet med
bolagsordningen.
Fastigheten kommer främst att innehålla kommunala verksamheter efter att ombyggnationen är klar,
genom att Sociala omsorgsförvaltningen, Arbetslivs
förvaltningen och Utbildningsförvaltningen flyttar till
lokalerna. Bolagets fastighets- och hyreskalkyl visar att
hyrorna totalt för Borås Stad i princip blir oförändrade
jämfört med om de kommunala verksamheterna fortsatt
att hyra sina befintliga lokaler. Ny hyra 2014 för Borås
Stad blir 15,529 miljoner kronor exklusive flyttkostnader och ytterligare hyresgästanpassning, jämfört med
15,508 miljoner kronor för bedömd nuvarande extern
hyra.
Kommunstyrelsen har redan i budgetbeslutet godkänt
och ställt sig positiv till investeringsplanen i stort.
Eftersom bolagets kalkyl nu visar att stadens totala hyra
påverkas marginellt ställer sig Kommunstyrelsen positiv
till att ombyggnationen genomförs.

Kommunstyrelsens beslut 2013-06-03, § 279
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämndens förslag på tilläggsinvesteringar inom Textile & Fashion Center om 13 734 000
kronor godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Industribyggnader i Borås AB godkänns att genomföra
den planerade ombyggnationen av kvarteret Vulkanus
16 för 110 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Industribyggnader i Borås AB godkänns att genomföra den planerade ombyggnationen av kvarteret
Vulkanus 16 för 110 000 000 kronor.
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§ 79 2009/KS0557 139
Svar på motion av William Petzäll (SD);
Kommunens integrationsarbete skall
ersättas av assimileringsfrämjande verk
samhet

Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden
som tillstyrker motionen i sak men föreslår att Borås
Stad ansluter sig till nätverket Svenska kommuner mot
diskriminering och rasism.

I motionen föreslås att ta ett principbeslut om att
anamma assimileringsprincipen istället för integrationsprincipen

Arbetslivsnämnden anser att det är viktigt att ha samarbete med andra kommuner och därigenom effektivisera
arbetet mot rasism. Det finns ett nationellt nätverk
Svenska kommuner mot diskriminering och rasism
som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.
Nätverkets organisation är snarlik den internationella
koalitionen som Unesco startat 2004. Borås Stad skulle
kunna nå syftet med att förstärka arbetet mot rasism
och diskriminering genom att börja samverka och ha
erfarenhetsutbyte med andra svenska kommuner.

Motionen har varit remitterad till den politiska arbetsgruppen för integration som inkommit med ett yttrande.

Kommunstyrelsen anser att Borås Stad ska ansluta sig
till det nationella nätverket mot diskriminering och
rasism.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 51,
sid B 335)
William Petzäll (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 september 2009 inlämnat rubricerad motion.

Kommunstyrelsen delar arbetsgruppens uppfattning.
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 238
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 237
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

Motionen avslås.
I beslutet deltar inte Krister Maconi (-).

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

§ 80 2009/KS0587 139
Svar på motion av Anders Österberg (S);
Förstärkt arbete mot rasism och diskriminering
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 52,
sid B 337)
Anders Österberg ( S) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 september 2009 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås går med i den internationella koalitionen av städer mot rasism.
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Krister Maconi (-) yrkar avslag på motionen.
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Krister Maconi:s (-)
avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun
fullmäktige beslutat enligt Krister Maconi:s (-) avslagsyrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 1:
Motionen är besvarad.
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§ 81 2009/KS0657 050
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Värna om seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala upp
handlingen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 53,
sid B 339)
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 oktober 2009 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stad snarast skaffar sig
rutiner för att följa upp att våra entreprenörer och
leverantörer lever upp till de ursprungliga avtalskraven
under hela avtalsperioden, samt att Kommunstyrelsen
regelbundet informeras om hur kontrollen fortlöper.
Efter att motionen inlämnats har en arbetsgrupp, med
representanter från ekonomistyrning på Stadskansliet,
upphandlingsavdelningen på Tekniska förvaltningen
och Redovisningsservice på Servicekontoret, arbetat
fram rutiner i syfte att förbättra och kvalitetssäkra leverantörskontrollen inom Borås Stad.
Rutiner har nu skapats för att kvalitetssäkra leverantörskontrollen. Bland annat har ett avtal med ett kreditupplysningsföretag upphandlats. I avtalet ingår tjänster
som möjliggör dels ordinära kreditupplysningar, men
även löpande bevakning av leverantörer, integrering med
stadens upphandlingsverktyg samt möjlighet att göra
enklare upplysningar, s k ”gröntljusfråga”
De rutiner som nu införts är tillräckliga för de flesta av
Borås Stads leverantörer. Motionären nämner även problemen med den grova organiserade brottsligheten och
den helt svarta sektorn. För att kunna komma till rätta
med detta problem hjälper troligen inte rutinerna ovan.
Kommunstyrelsen avser inom kort besluta om en arbetsgrupp som ska arbeta i syfte att ”förebygga brottslighet i
samband med upphandling”.
Kommunstyrelsen delar motionärens åsikt om vikten att
värna om seriösa företags konkurrenskraft i den kommunala upphandlingen. Kommunstyrelsen bedömer
att med de rutiner som införts, och med en arbetsgrupp
som verkar mot brottslighet i samband med upphandlingar har åtgärder vidtagits i enlighet med motionärens
intentioner. Arbetsgruppen tillsätts av och avrapporterar
till Kommunstyrelsen. Beträffande upphandlingsavdelningens arbete med att kontrollera avtalsleverantörer
lämnar Kommunstyrelsen frågan om att få regelbunden
information utan åtgärd. Upphandlingsavdelningen
tillhör numera Tekniska nämnden och eventuell avrapportering bör ske dit.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 260
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

§ 82 2009/KS0678 629
Svar på motion av William Petzäll (SD);
Förbud mot klädedräkterna nikab och
burka i skolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 54,
sid B 341)
William Petzäll (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15/10 2009 lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta:
• Att det i Borås stads skolor ska vara förbjudet att
ikläda sig nikab eller burka.
• Att uppdra till kommunförvaltningens olika organ,
inklusive skolorna själva, att verkställa beslutet.
Motionen har varit remitterad till Kommundelnämnderna, Utbildningsnämnden samt till ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen anser att kommunen ska agera i
enlighet med gällande lagstiftning och den vägledning
som ges från nationella myndigheter.
Skolverket har 2003 gett ut ett PM, om hur frågan om
att burka/nikab i skolan ska hanteras. Skolverkets rekommendation är att man bör försöka komma fram till
lösning genom samtal. Därefter har riksdagen lagstiftat
om ett förbud mot diskriminering i skolan.
Med anledning av lagstiftningen om ett förbud mot
diskriminering i skolan har Skolverket tagit fram ”Allmänna råd för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Allmänna råd och kommentarer ska användas för
att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns
och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att
förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
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Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i beslut
2010-11-30 konstaterat att det strider mot diskrimineringslagstiftningen att utestänga en elev från undervisning bara för att hon bär nikab, utan att ta hänsyn till
de specifika förutsättningarna för deltagandet.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 243
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 1, 1
avstår, på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

I motionen föreslås att Borås Stad inte förnyar avtalet
med Migrationsverket för mottagande av invandrare/
flyktingar och att flykting- och invandrarmottagning
till kommunen stoppas helt.
Motionen har varit remitterad till Socialnämnden.
Kommunstyrelsen anser att det finns fördelar med att
mottagandet av nyanlända sker genom avtal. Borås Stad
kan planera bosättningen och samverka med andra i
etableringsprocessen. Borås Stads överenskommelse med
Staten genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
m fl gäller tills vidare.

Mot beslutet reserverar sig Krister Maconi (-).
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 257
Kommunfullmäktige

Krister Maconi (-) yrkar bifall till motionen.
Ida Legnemark (V) och Tomas Gustafson (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Krister Maconi:s (-)
yrkande och finner förstnämnda proposition med över
vägande 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 Kommun
fullmäktige beslutat enligt Krister Maconi:s (-) yrkande”.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen avslås.
I beslutet deltar inte Krister Maconi (-)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 66 röster mot 1, 1
avstår:
Motionen avslås.

§ 83 2010/KS0588 133
Svar på motion av William Petzäll (SD);
Att säga upp avtal med Migrationsverket
om mottagande av nyanlända
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 55,
sid B 344)
William Petzäll (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 19 augusti 2010 inlämnat rubricerad
motion.
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§ 84 2010/KS0852 027
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD);
Höjda kunskapskrav i svenska språket
för personal inom äldreomsorgen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 56,
sid B 346)
Pontuz Fritzson (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 november 2010 inlämnat rubricerad motion.

I motionen föreslås att
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda direktiv
om att fortbilda äldreomsorgspersonal med bristande
kunskaper i svenska språket.
• ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utfärda direktiv
om att kraven på svenskkunskaper skall höjas vid
nyanställningar inom äldreomsorg.
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Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna
och Centrala pensionärsrådet.
I Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2011:12, Grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre framgår att de som ska arbeta
med stöd och hjälp till äldre personer ska ha tillräckliga
kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå,
tala, läsa och skriva svenska. Dessa kunskaper kan
nås genom godkänd kurs i det gymnasiegemensamma
ämnet svenska eller svenska som andraspråk i vård och
omsorgsprogrammet eller genom annan motsvarande
gymnasieutbildning. När den arbetssökande saknar
godkänt betyg enligt ovanstående ska den sökande
genomföra ett svenska test.
Stadsdelsförvaltningen Öster har ett avtal med Vuxenutbildningen på Björkäng, som genomför detta test. Resultatet av genomfört test ska visa om den arbetssökande
har goda kunskaper i svenska för att förstå, tala, läsa och
skriva svenska för att arbeta i Borås Stads äldreomsorg.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 240
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden som båda avslår
motionen.
Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens och Kulturnämndens uppfattningar i frågan och
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 256
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen avslås.
I beslutet deltar inte Krister Maconi (-).

Kommunfullmäktige

Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

Motionen avslås.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

§ 86 2011/KS0380 805
Svar på motion av Olle Hermansson
(Vägv); Observatorium på Navets tak
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 58,
sid B 353)
Olle Hermansson (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 28 april 2011 inlämnat rubricerad
motion.

§ 85 2011/KS0197 805
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD):
Indraget stöd till kulturföreningar för
invandrare
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 57,
sid B 350)
Pontuz Fritzon (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 24 februari 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att alla former av ekonomiskt stöd
till de föreningar vars huvudsakliga verksamhet och
syfte är att upprätthålla olika invandrargruppers etniska
eller kulturella identitet dras in.

I motionen föreslås att Borås astronomisällskap stöttas med ett bidrag på 300 000 kronor att användas
till inrättande och byggnation av ett observatorium
på Navets tak, vilket skulle bli ett dragplåster och en
turistattraktion samt bidra till att bredda kunskaperna
om astronomi.
Motionen har varit remitterad till Sjuhärads Kommunalförbund.
Borås Astronomisällskap har i skrivelse inkommen
2013-03-11 förklarat projektet inaktuellt. Föreningen
har tagit fram verkliga kostnader för projektet och dessa
har visat sig bli mycket stora, cirka 1,5 miljoner kronor. Förutom den höga kostnaden framför föreningen
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även nackdelen med att ha ett observatorium inne i en
stadskärna med en ljusförorenad himmel. Sammantaget
förklarar Astronomisällskapet sitt ställningstagande
med att nackdelarna överväger fördelarna.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Lena Palmén (S) och Staffan Falk
(MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 258
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Borås Stad utreder förutsättningarna för införandet
av en social investeringsfond.

Motionen avslås.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

§ 87 2011/KS0788 759
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig
(KD); Inrätta en social investeringsfond
för ungas utveckling och hälsa
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 59,
sid B 355)
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD)
har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16
november 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås stad utreder förutsättningarna för införandet av en social investeringsfond
Stadskansliet har utrett frågan med stöd av en referensgrupp med representanter från partierna i Kommunstyrelsen. Resultatet av utredningen är att Kommunstyrelsen i ett parallellt ärende föreslår Kommunfullmäktige
att Borås Stad inrättar en Social investeringsfond.

§ 88 2011/KS0846 624
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD)
och Dennis Fernholm (SD); Slumpmässiga drogtester i skolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 60,
sid B 357)
Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD) har
vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Kommunfullmäktige beslutar att slumpmässiga drogtester kan få förekomma i kommunens skolor för att i ett
tidigt stadium stoppa och förhindra drogproblem.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden, Fritids- och Folkhälsonämnden,
Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet Samtliga
remissinstanser avstyrker motionen
Kommunstyrelsen menar att slumpmässiga drogtester
inte är rätt väg i det förebyggande arbetet mot droger.
Borås Stad har handlingsplan vid misstanke eller medgivande om drogmissbruk, för grundskolan och gymnasieskolan.
Skolinspektionen säger nej till slumpvisa drogtester
i skolan och Borås Stad bör följa Skolinspektionens
rekommendationer.

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 244
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 254
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen bifalles.
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Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
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Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 242

Krister Maconi (-) yrkar bifall till motionen.

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

Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Krister Maconi:s (-)
avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar
ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun
fullmäktige beslutat enligt Krister Maconi:s (-) avslagsyrkande”.

Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige

Krister Maconi (-) och Kerstin Koivisto (Vägv) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 1:
Motionen avslås.

§ 89 2012/KS0232 609
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD)
och Krister Maconi (SD); Införa skolksms i kommunens skolor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 61,
sid B 360)
Pontuz Fritzson (SD) och Krister Maconi (SD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Borås stads alla skolor måste erbjuda föräldrar och/eller
vårdnadshavare att få sms om deras barn inte är närvarande vid en lektion.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet.
Samtliga nämnder har svarat att funktionen redan finns
och används i 7-9 skolor och gymnasieskolan. Stadsdelsnämnderna har bedömt att behovet av smsfunktionen är
litet i de yngre skolåren.
Kommunstyrelsen konstaterar att funktionen finns och
används för de äldre eleverna. Kommunstyrelsen menar
att det är varje nämnds ansvar att utifrån de behov som
finns, besluta om funktionen även ska användas i de
yngre skolåren.

§ 90 2012/KS0287 119
Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD);
Bevakning av Hässleholmen, Norrby och
Hulta
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 62,
sid B 363)
Pontuz Fritzson (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 april 2012 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får uppdrag att
utreda möjligheten till ett försöksprojekt med ordningsvakter på Norrby, Hässleholmen och Hulta, att uppdra
åt Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till medfinansiärer bland andra aktörer, att uppdra åt Kommunstyrelsen att utvärdera projektet efter sex månader, att
vid positivt resultat permanenta projektet i Borås Stad.
Stadsdelsnämnd Öster, Stadsdelsnämnd Väster och
Fritids- och folkhälsonämnden har yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen anser att det är de brottsförebyggande och främjande insatserna som ska prioriteras på
Hässleholmen, Norrby och Hulta. Därmed är det inte
aktuellt att starta ett försöksprojekt med patrullerande
ordningsvakter på Hässleholmen, Norrby och Hulta.
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-20, § 259
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på
förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
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Kommunfullmäktige

Avslutning

Fredrich Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S)
önskar Kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och
tjänstemän en riktigt skön och behaglig sommar.

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktiges förste vice ordföranden Bertil
Myhrberg (M) önskar ordföranden en riktigt god och
skön sommar.

Motionen avslås.
I beslutet deltar inte Krister Maconi (-).

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Anne-Marie Ekström (FP)

Justeringen som påbörjades kl 14.00 avslutades kl 14.20
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 28 juni 2013
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden

Bilaga till § 69 Anmälningsärenden
2013-06-19

”Motion ; Ställ högre krav vid
livsmedelupphandling
Borås står inför en ny livsmedelsupphandling. Syftet
med att handla upp stora kvantiteter livsmedel till offentliga verksamheter är att få god och näringsrik mat
till ett så lågt pris som möjligt. Men det finns många
fler värden som kommunen har möjlighet att främja vid
en livsmedelsupphandling.
Sjuhärad och Västra Götaland har en bred produktion
både av råvaror och förädlade livsmedel. Våra bönder
och producenter står för ett stort mervärde, utöver de
varor de producerar. Svenska bönder står för världens
bästa djurhållning och miljöskydd vid livsmedelsproduktion. De skapar arbetstillfällen, en företagsam
landsbygd och tillväxt i de gröna näringarna. Svenskt
jordbruk ser till att vi kan fortsätta ha öppna landskap
och en biologisk mångfald. Då vi köper närproducerat
bidrar vi till att utsläpp vid transporter minskar.
De krav som ställs vid matproduktion i Sverige hör till
de tuffaste i världen, och Sverige ligger långt före t ex
andra EU-länder i djurhållning och miljölagstiftning.

Dessa krav finns för att svenska konsumenter efterfrågar
det. Det gör också att Sveriges bönder inte kan konkurrera med enbart priset.
Svenska konsumenter har genom sina krav på matproduktion visat att de sätter stort värde på de mervärden
som svenskt jordbruk tillför. Det är därför rimligt att
dessa krav ligger till grund vid kravställning i den offentliga upphandlingen.
Genom att ställa krav vid upphandlingen så att lokala
producenter stimuleras att lämna anbud, säkerställer
kommunen att högkvalitativ mat serveras i våra verksamheter. Genom att ställa krav medverkar man också
till en företagsam landsbygd, livskraftiga gröna näringar, bibehållna öppna landskap och att djuren behandlas
väl. Det är faktorer som är minst lika viktiga ur ett
samhällsperspektiv.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
• Borås Stad inför nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade
livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Kerstin Hermansson
Alexander Andersson
Centerpartiet”
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Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

2013-06-19

2013-06-19

”Motion; Flagga för våra minoriteter!

”Motion; Det är dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby!

Flaggor har under lång tid varit viktiga för människors
identitetsskapande. Olika flaggor som hissas tillsammans symboliserar vänskap och tolerans.
Förutom att flagga med den svenska flaggan vid 18
olika högtidsdagar under året hissar Borås Stad våra
nordiska grannländers flaggor vid respektive lands
nationaldag. Vi flaggar också då vi har offentliga
delegationer på besök från andra länder. Flaggdagarna
täcker ett brett område där de flesta bemärker kungliga födelse- eller namnsdagar, men också dagar som
Nobeldagen, internationella kvinnodagen, juldagen och
Gustaf Adolfsdagen är flaggdagar.
För att Borås Stads officiella flaggning ska bli mer
mångfaldsinriktad och inkluderande föreslår Folkpartiet liberalerna att de erkända nationella minoriteternas
(judar, romer, samer sverigefinnar och tornedalingar)
respektive högtidsdagar, i den mån de har sådana, uppmärksammas med deras flaggor.
Det skulle också öka kunskapen om våra minoriteter
om deras högtidsdagar markerades med en särskild
flaggdag.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Revidera Borås Stads flaggrutiner, och införa officiell
flaggning vid våra erkända nationella minoriteters
högtidsdagar i den mån de har sådana.
Morgan Hjalmarsson (FP)”
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Kommundelsnämnden Norrby var förutseende och
investerade i stadens första näridrottsplats då en konstgräsplan anlades vid Norrby Fritidsgård. Bredvid
konstgräsplanen finns en liten basketbollytasamt en
skateramp. Vi boende på Norrby ser varje dag, året runt
hur barn och unga använder sig av vad näridrottsplatsen
har att erbjuda.
Många näridrottsplatser har nu byggts runt om i staden,
och Norrby näridrottsplats känns inte längre så modern.
Gräset börjar bli slitet och utbudet av redskap och utrustning är mycket spartanskt i jämförelse med de nyare
näridrottsplatserna.
Det är, enligt vår uppfattning, nu dags att uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby. Viktigt i det arbetet är att
göra stadsdelens barn och unga delaktiga i planeringen
av hur det ska ske.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att:
Genom att låta barn och unga vara delaktiga uppdatera
näridrottsplatsen på Norrby till en standard som är
jämförbar med stadens övriga näridrottsplatser.
Annette Carlson (M)
Mats Brandt (C)”
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Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

2013-06-19

2013-06-19

”Motion Inrätta en central
äldreomsorgsnämnd

”Motion; För ett hållbart samhälle

Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Med det
följer nya och komplexa utmaningar för kommunens
äldreomsorg. För att trygga en god och värdig äldreomsorg och möta framtidens behov behövs nya lösningar.
Kommunen kan genom en effektiv organisation göra
mycket för att vår service ska vara lättillgänglig och för
att resurserna ska användas på bästa sätt.
I Borås Stad ligger idag ansvaret för bedömning och
utförande inom äldreomsorgen på stadsdelarna, medan
samordning och frågor av mer organisatorisk karaktär
ligger under kommungemensamt stadsdel Öster. Uppdelningen mellan stadsdelarna gör att äldreomsorgen ser
olika ut i olika delar av vår kommun. Våra tre stadsdelar
har var och en valt sitt sätt att arbeta. Viktig specialkompetens kan finnas i en stadsdel men inte i en annan.
Personalen förväntas ha en bredd i sina kunskaper som
kan vara svår att upprätthålla. Olika förutsättningar
beroende på var i kommunen man bor skapar också en
osäkerhet bland brukarna. Flera aktörer försvårar samverkan med sjukvården och andra externa kontakter.
För att effektivisera äldreomsorgen och förbättra servicen föreslår vi att stadsdelarnas äldreomsorg och de
kommungemensamma verksamheterna flyttas till en
äldreomsorgsnämnd med tillhörande förvaltning. Det
skulle innebära ett bättre användande av resurserna och
en mer enhetlig service för våra invånare.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Inrätta en central äldreomsorgsnämnd.
Patric Cerny (FP)
Anna Christensen (M)

I Borås har samtliga partier antagit miljömålen för
2013-2016 där det framgår att staden ska verka för ett
mer hållbart samhälle. I enlighet med Vision 2025 ska
Borås även arbeta för en hållbar utveckling och för en
mer livskraftig landsbygd.
Runt om bland Borås skolor har eleverna tävlat om att
minska matsvinnet. Men att tänka klimatsmart och
hållbart är inget man lär sig över en natt eller av en enda
tävling. Det är en pågående process som bör hållas vid
liv. Vi vill därför att elever i Borås Stads grundskolor ges
tillfälle att gå på studiebesök med fokus på hållbarhetsfrågor.
Genom dessa studiebesök kan skoleleverna få en bättre
förståelse för hur man skapar ett hållbart samhälle. För
att fånga begreppet hållbarhet bör barn och unga ges
tillfälle att lyfta frågor som berör exempelvis matens
ursprung, vatten, energi och att få diskutera olika områden ur ett miljöperspektiv samt kretsloppstänkande.
Med en ännu högre ambition för hållbarhetsfrågor tar
staden ytterligare ett steg mot att förverkliga både miljömålen och visionen Borås 2025.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att inventera vilka
möjligheter det finns till studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
• Stadsdelsnämnderna arbetar fram ett program för
studiebesök med hållbarhetsfokus för elever i grundskolan.
• Det avsätts medel för ovanstående åtgärder.
Monika Hermansson Friedman (M)
Eike Jünke (M)”

Hans Gustavsson (KD)”
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Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

2013-06-19

2013-06-19

”Motion; Viltstängsel för ökad
trafiksäkerhet

”Motion; Valfrihet för alla

Längs med Nya Varbergsvägen från Svedjeskolan och
cirka 900 meter väster ut saknas det viltstängsel. Under
de senaste åren har ett flertal allvarliga trafikolyckor
med vilt inträffat vid Transåssjön - ofta med älg eller
råddjur. Hittills har olyckorna begränsats till mer eller
mindre svåra personskador, men risken för att en dödsolycka inträffar går inte att bortse från. Ett viltstängsel
borde därför snarast upprättas.
Trafikverket är väghållare och ansvarig för säkerheten
för den berörda vägen, men då jag anser att det är brådskande förslår jag att Borås Stad själva omgående vidtar
åtgärder.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Borås Stad uppmanar Trafikverket att genomföra
en åtgärdsvalsstudie på den berörda sträckan för att
säkerställa att de kända viltstråken får viltstängsel.
• Borås Stad finansierar åtgärdsvalsstudien om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.
• Borås Stad finansierar ett viltstängsel och dess upprättande längs med den berörda sträckan om Trafikverket ej har möjlighet att bekosta det själva.
Falco Güldenpfennig (KD)”

Det var år 2009 som sexpartimajoriteten i Borås Kommunfullmäktige tog beslut om att lägga ut delar av
hemtjänsten på entreprenad enligt Lagen om valfrihet
(LOV). Syftet var att öka valfriheten för den enskilde
i valet av utförare, samt att öka mångfalden av aktörer
inom hemtjänsten.
Tack vare beslutet har idag våra äldre över 65 år möjlighet att välja den hemtjänstutförare som hon eller han
anser passar bäst.
När LOV infördes startade man med en hanterlig del
av verksamheten i form av hemtjänstens service- och
omvårdnadsinsatser för personer från 65 års ålder och
uppåt. Alliansen tycker nu att det är hög tid att ta nästa
steg. Vi vill att personer även under 65 år ska ges möjligheten att välja utförare av insatser i det egna hemmet.
Om man är över eller under 65 år ska inte vara avgörande för huruvida man har inflytande över sin egen
vardag. Möjligheten att själv få välja utförare ska inte
vara avhängigt vilken ålder man har.
Därför föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
Ge möjligheten för personer under 65 år att själva få
välja insatser i det egna hemmet enligt Lagen om valfrihet (LOV).
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 juni 2013 klockan 18:36:50.
15 Svar på motion av Anders Österberg (S); Förstärkt arbete mot rasism och diskriminering (Nr 52)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Per-Olof Höög

(S)

3:e

X

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Ja

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Mats Brandt

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

Gunnel Romild

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

Cecilia Kochan

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Björn Bergquist

(M)

3:e

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Seija Noppa

(M)

2:a

X
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Nej

Avst

Frånv

X

Anita Spjuth

X

X
X

Ingela Hallgren

Annette Nordström

X

X
X

X
X

Ulla-Britt Gustavsson

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

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

Ja

Avst

Frånv

Kvitt

X
X

Eva Axell

Tomas Gustafson

X

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

Emina Beganovic

X

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Nej

X
Staffan Falk

X
X
X

Alfio Franco

X

X

67

1

0

5

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 juni 2013 klockan 19:14:35.
17 Svar på motion av William Petzäll (SD); Förbud mot klädedräkterna nikab och burka
i skolan (Nr 54)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

X

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Mats Brandt

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

Gunnel Romild

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

Cecilia Kochan

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

Björn Bergquist

(M)

3:e

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X
Anita Spjuth

X
X
X

X
X

Ingela Hallgren

X

X
Annette Nordström

X
X
X
X

Ulla-Britt Gustavsson

X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

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

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

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

Emina Beganovic

X

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
Eva Axell

Tomas Gustafson

X

X

X
Staffan Falk

Alfio Franco

X

X
X

66

1

1

5

0
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Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 juni 2013 klockan 19:39:32.
23 Svar på motion av Pontuz Fritzson (SD) och Dennis Fernholm (SD); Slumpmässiga drogtester i
skolan (Nr 60)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

X

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Mats Brandt

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

Gunnel Romild

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

Cecilia Kochan

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

Björn Bergquist

(M)

3:e

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X
Anita Spjuth

X
X
X

X
X

Ingela Hallgren

X

X
Annette Nordström

X
X
X
X

Ulla-Britt Gustavsson

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

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

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

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

Emina Beganovic

X

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
Eva Axell

Tomas Gustafson

X

X

X
Staffan Falk

Alfio Franco

X

X
X

67

1

0

5

0
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