21 Mars 2013
protokoll

Tid och plats

18.00–20.53 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 26-38

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Leif Johansson (-), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Sabina Kitti Ölander (V), Hans
Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP),
Nils-Åke Björklund (M), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Kjell Classon (S), Kurt
Eliasson (S), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Joakim
Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M),
Krister Maconi (-), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Petter Löberg (S), Raija
Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Malin Wickberg (M), Thomas Wingren (MP),
Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Monica
Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban
Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Jan Andersson (M),
Pontuz Fritzson (-), Eva Andersson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och Anethe
Tolfsson (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Hamid Fard (FP)
För Kerstin Koivisto (Vägv)
För Ellie Blickfors (MP)
För Leila Pekkala (S)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Hanna Werner (MP)
För Anna-Clara Stenström (M)
För Sofia Bohlin (S)
För Per Carlsson (S)

- Bengt Wahlgren (FP)
- Olle Hermansson (Vägv)
- Staffan Falk (MP)
- Cecilia Kochan (S)
- Ingela Hallgren (KD)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
- Alexis Mouschopanis (M)
- Tord Andersson (S)
- Christer Lundberg (S)

För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Heiti Ernits (MP) saknas ersättare.
Närvarande ersättare

Annette Nordström (M), Alfio Franco (M), Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M),
Lars-Gunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M), Nancy Kindblad (M), Saveta
Olsén (M), Mats Brandt (C), Åke Ekvad (KD), Eva Axell (S), Tomas Gustafson (S), Emina
Beganovic (S), Marie Sandberg (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Anita
Spjuth (V), Peter Lund (V), Gunbritt Johansson (V) och Anna Grahn (Vägv).
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför behandlingen
av § 29.
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Gunnel Romild (FP) anländer till sammanträdet kl 18.10.
Hamid Fard (FP) anländer till sammanträdet kl 18.10 och intar sin plats inför behandlingen
av § 30.
Hanna Werner (MP) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats inför behandlingen av § 31. Därefter tjänstgör Kjell Hjalmarsson (MP) för Heiti Ernits (MP).
Fredrich Legnemark (V) lämnar sammanträdet kl 20.16. Han ersätts av Anita Spjuth (V)
inför § 35.
Ida Legnemark (V) lämnar sammanträdet kl 20.16. Hon ersätts av Peter Lund (V) inför
behandlingen av § 35.
Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 26
Val av justerande ledamöter

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (M) och Ingegerd Nyborg (M) med
Falco Güldenpfennig (KD) som ersättare.

2013-03-08 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2013-03-06 att utse Hans Gustavsson (KD) som ny ledamot för avgångne
Kommunfullmäktigeledamot Karl-Gustav
Drotz (KD) samt att utse Åke Ekvad (KD)
som ny ersättare från och med den 21
februari 2012 till och med den 31 oktober
2014. Dnr 2013/KS0071 102

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.00.
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”.

§ 27
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2013-03-20 Motion av Kerstin Hermansson (C): Landsbygdssäkra politiska beslut.
Dnr 2013/KS0281 106
2013-03-20 Motion av Bengt Wahlgren (FP): Dags att
införa 1%-regeln för konstnärlig utsmyckning
och gestaltning vid nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser i
Borås. Dnr 2013/KS0283 866
B 30

§ 28
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.

Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.
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§ 29 2012/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

§ 31 2013/KS0112 045
Koncernbidrag år 2012 inom koncernen
Borås Stadshus AB

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 17,
separat bilaga)

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 18,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Kerstin Koivisto (Vägv), Östra Högåsvägen 7, 507 70
Gånghester entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i Kommunstyrelsen och som ersättare i Borås Stadshus
AB.
Olle Hermansson (Vägv), Vasshalla 11, 507 71 Gånghester väljs till ersättare i Kommunstyrelsen och som
ersättare i Borås Stadshus AB t.o.m. den 31 oktober
2014.
Olle Hermansson (Vägv), Vasshalla 11, 507 71 Gånghester entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Fritids- och folkhälsonämnden.
Sören Garphammar (Vägv), Ekorrgränd 10, 507 32
Brämhult väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden t.o.m. den 31 december 2014.
Malin Björk (V), Rydsgatan 7F, 507 31 Brämhult
entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås
Tingsrätt.
Ulla Stålhammar (V), Riddarebo 5, 504 93 Borås väljs
till nämndeman vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31
december 2014.
Matilda Bengtsson (FP), Lilla Brogatan 11, 503 30
Borås väljs till ersättare i Kulturnämnden t.o.m. den
31 december 2014.

§ 30 2013/KS0282 616
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (FP) till Lena Palmén (S) om ensamkommande flyktingbarn
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att
via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett
annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt Borås
Djurpark AB och BoråsBorås TME AB har strukturella
underskott så måste ca 29,8 miljoner kronor styras till
dessa från andra bolag inom koncernen. Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de
koncernbidrag som skall ligga till grund för varje bolags
årsredovisning. Bolagsrevisorerna har påpekat att slutliga
bolagsresultat ibland blivit bättre än de preliminära resultat som legat till grund för Kommunfullmäktiges bedömning av koncernbidrag. Detta har medfört en beskattning
av oavsiktliga resultat. Kommunstyrelsen föreslår att
Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag därför blir
principiellt och preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar preliminära resultat efter finansiella och extraordinära poster
enligt följande:
Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
			

- 5,5 miljoner kronor
+29,9 miljoner kronor
+58,4 miljoner kronor
-10,6 miljoner kronor
+ 7,8 miljoner kronor
+ 6,0 miljoner kronor
-13,7 miljoner kronor
+72,3 miljoner kronor

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla
totalt 29,8 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta stannar 5,5 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka räntekostnader och återstående 24,3 miljoner kronor lämnas
i koncernbidrag till Borås Djurpark AB och BoråsBorås
TME AB.

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 41
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag
godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

B 31
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag
godkänns.
Kommunfullmäktige godkänner vidtagen åtgärd av Kommunstyrelsen den 4 mars 2013, § 98, se bilaga.

Kommunfullmäktige beslutar:

Björn Bergquist (M) yrkar bifall till Ulf Olssons (S)
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Ulf Olssons (S) yrkande
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag
godkänns.
Kommunfullmäktige godkänner vidtagen åtgärd av
Kommunstyrelsen den 4 mars 2013, § 98.

§ 32 2012/KS0573 009
Uppföljning av Kvalitetspolicyn 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 19,
sid B 63)
I samband med att Kommunfullmäktige, i februari 2010,
antog Kvalitetspolicyn för Borås Stad beslutades att det
årligen skulle fastställas en prioriterad kvalitetsfaktor som
skulle följas upp. För 2012 var det ”kompetens och arbetssätt” dessutom skulle nämnder och bolag fortsätta arbetet
med faktorn ”bemötande och förhållningssätt”.
Under 2013 kommer Kvalitetspolicyn att revideras för att
bättre stämma överens med Vision 2025 och för att tydliggöra det gemensamma förhållningssättet i det systematiska
arbetet med ständiga förbättringar som påbörjats. Kommunfullmäktige har därför inte fastställt någon prioriterad
kvalitetsfaktor för 2013 men uppmanar nämnder och
bolag att fortsätta arbetet med ”bemötande och förhållningssätt”

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-18, § 56
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

B 32

Ärendet läggs till handlingarna.

§ 33 2013/KS0140 107
Nya ägardirektiv och bolagsordningar
för de kommunala bolagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 20,
sid B 70)
Ägardirektiv och bolagsordningar för stadens bolag behöver ändras av två olika anledningar.
Dels infördes den 1 januari 2013 nya regler i kommunallagen som berör ägarstyrningen av de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen har från årsskiftet fått en förstärkt
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. I kommunallagens (KL) 6 kap 1 a § framgår att Kommunstyrelsen i
årliga beslut ska pröva om den verksamhet som bolaget
har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet och utförs
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Den
förstärkta uppsiktsplikten har medfört att KL även ställer
nya krav på innehållet i bolagsordningen
Styrdokumenten behöver även ändras till följd av att Kommunfullmäktige i budget 2012 gav Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att slutföra arbetet med en klimatkompensationsfond. Kommunstyrelsen tog den 4 februari
2013 beslut om att införa Miljö- och konsumentnämndens
förslag till Klimatkompensation för resor med bil och flyg
fr.o.m. budget 2014 för nämnder/förvaltningar och bolag.
Bolagen ges ansvaret att följa reglerna för klimatkompensationsfonden genom en ny skrivning i ägardirektiven.
Dessutom föreslås att självkostnadsprincipen och principen att inte driva bolagen med vinstsyfte ska framgå
tydligare än i befintliga styrdokument. Till detta läggs en
definition av självkostnadsprincipen, i vilken framgår möjligheten till skälig avkastning på ägarens nedlagda kapital
i enlighet med de avkastningskrav Kommunfullmäktige
årligen fastställer
I några bolagsordningar framgår inte lokaliseringsprincipen tydligt. Detta föreslås bli förtydligat i bolagsordningarnas § 4.
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Kommunstyrelsens beslut 2013-02-18, § 74

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-18, § 82

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

Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår
på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv fastställs i enlighet
med upprättade förslag för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB,
Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i
Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås Lokaltrafik AB,
Inkubatorn i Borås AB, BSTF AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadsbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Toarpshus och
AB Sandhultsbostäder, samt att bolagen rekommenderas
att i bolagsstämma fastställa de nya ägardirektiven och
bolagsordningarna.

Borås Stad köper del av fastigheten Rogsås 1:1 av Inger
Berggren och dödsboet efter Stig Berggren för 5 300 000
kronor.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för ett
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad köper ej del av fastigheten Rogsås
1:1 av Inger Berggren och dödsboet efter Stig Berggren.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Krister Maconi (-) och Marie Fridén (M)
yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.

Ny bolagsordning och nya ägardirektiv fastställs i
enlighet med upprättade förslag för Borås Stadshus
AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås
Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Borås
Lokaltrafik AB, Inkubatorn i Borås AB, BSTF AB, AB
Bostäder i Borås, Fristadsbostäder AB, Viskaforshem
AB, AB Toarpshus och AB Sandhultsbostäder, samt att
bolagen rekommenderas att i bolagsstämma fastställa
de nya ägardirektiven och bolagsordningarna.

Ulf Olsson (S), Olle Hermansson (Vägv) och Thomas
Wingren (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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”.

§ 34 2013/KS0144 252
Förvärv av del av fastigheten Rogsås 1:1
mellan Kinnarumma och Viskafors

Omröstning, se voteringslista nr 1.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 21,
sid B 142)

Kommunen köper ej del av fastigheten Rogsås 1:1.

Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 35:

Mellan Kinnarumma och Viskafors ligger en virkesrik och
obebyggd skogsfastighet samlat i ett skifte om cirka 80
hektar. Kommunen äger i huvudsak all mark som gränsar
till ovanstående fastighet. Förvärvet ger kommunen ett
mer sammanhängande markområde, vilket skapar ytterligare möjligheter för attraktiv bytesmark. Förvärvet bidrar
samtidigt till en effektivare skogsskötsel.

§ 35 2013/KS0130 107
AB Fristadbostäders nybyggnation av
två hyreshus i trä, Åsbovägen i Fristad

Kommunen har efter gängse budgivning blivit erbjuden
att förvärva del av fastigheten Rogsås 1:1 till en köpeskilling om 5 300 000 kronor. Tillträde och betalning sker
senast två veckor efter att pågående lantmäteriförrättning
vunnit laga kraft.

Fristadbostäder AB har för avsikt att uppföra två hyreshus
centralt i Fristad på Åsbovägen, och underställer beslutet
Kommunfullmäktige i enlighet med gällande bolagsordning och ägardirektiv.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 22,
sid B 146)

B 33
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Bolagets budget för 2013 har i tidigare ärende godkänts av
Kommunstyrelsen, däribland en investering och limithöjning på 35 miljoner kronor avseende nybyggnation, och
avkastningskrav och finansiella mål har fastställts av Kom
munfullmäktige.
Bolaget har i nybyggnadsprojektet haft ett miljö- och hållbarhetsperspektiv som utgångspunkt, med målsättningen
att bygga trähus som energimässigt ligger i framkant, och
inspirera till både klimatsmart och rationellt trähusbyggande. Byggnationen avser 2 hus om vardera 21 lägenheter.
Kommunstyrelsen delar bolagets uppfattning om att det
finns ett stort behov av fler hyreslägenheter i centrala
Fristad, och är positiva till föreslagen nybyggnation.
Kommunstyrelsen ser också positivt på bolagets tydliga
miljö- och hållbarhetsperspektiv i projektet. Investeringens
storlek och stora inverkan på bolagets finansiella ställning gör att Kommunstyrelsen vill betona vikten av att
investeringskalkylen kan hållas, och att bolaget verkar för
att nå ökad lönsamhet och stärkt soliditet framöver.

§ 36 2011/KS0498 866
Svar på motion av Björn Bergquist (M);
Skulptera Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 23,
sid B 153)
Björn Bergquist (M ) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
utreda hur Borås Stad skall vidareutvecklas som Skulpturstad och därigenom fortsatt inneha en ledande ställning i
Sverige inom den offentliga konstens område.
Motionen har varit remitterad till Kulturnämnden och
dessutom har KRO Sjuhärad (Konstnärernas Riksorganisation) utan uppmaning inkommit med en skrivelse.

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

Kommunstyrelsen ser positivt på motionen. Kulturnämndens vilja att ta fram ett övergripande strategi eller
policydokument är då ett bra sätt att manifestera och få
uthållighet i kommunens ambition att fortsatt vara en
skulpturstad av internationell rang. De återkommande
skulpturbiennalerna och de mångfacetterade skulpturerna
i vår stadskärna förstärker givetvis den bilden. Ett strategidokument som anger den fortsatta färdriktningen är
ett sätt att ytterligare kommunicera kommunens vilja och
ambitioner inom detta område.

Fristadbostäder AB godkänns att i enlighet med från bolaget inkomna handlingar bygga 2 hyreshus vid Åsbovägen i
Fristad för totalt 81,4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 42

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-18, § 68

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

Kerstin Hermansson (C) och Björn Bergquist (M) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Fristadbostäder AB godkänns att i enlighet med från
bolaget inkomna handlingar bygga 2 hyreshus vid Åsbovägen i Fristad för totalt 81,4 miljoner kronor.

B 34

Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Borås
Stad skall vidareutvecklas som Skulpturstad och därigenom fortsatt inneha en ledande ställning i Sverige
inom den offentliga konstens område.
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§ 37 2012/KS0601 311
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C); Minska genomfartstrafiken i centrum!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 24,
sid B 156)
Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har
den 20 september 2012 inlämnat rubricerade motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
ge Kommunstyrelsen i uppgift att utreda möjligheterna för
en ny väg enligt motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö - och Konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden och samtliga stadsdelsnämnder
Kommunstyrelsen anser att motionens syfte ”att göra det
lättare att färdas mellan norra och östra Borås och minska
biltrafiken i centrum” är lovvärd.

Kommunstyrelsens beslut 2013-02-04, § 50
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen bifalles.

Kommunstyrelsens beslut 2013-03-04, § 97
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses för hela mandatperioden kommunalrådet Ulf Olsson med kommunalrådet Annette Carlson
som ersättare.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest
ekonomisk förening utses för hela mandatperioden
kommunalrådet Ulf Olsson (S) med kommunalrådet
Annette Carlson (M) som ersättare.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP)		

Ingegerd Nyborg (M)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.20
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 28 mars 2013.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ge Kommunstyrelsen i uppgift att utreda möjligheterna
för en ny väg enligt motionens intentioner.

§ 38 2013/KS0166 106
Ombud till föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 25,
sid B 163)
I samband med beslutet under 2011 att ingå medlemskap
i Kommuninvest ekonomisk förening valde Kommunfullmäktige ombud till föreningsstämman 2012. Då detta inte
gjordes för hela mandatperioden behöver förnyat beslut
göras.
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Anmälningsärenden

Bilaga till § 27 Anmälningsärenden

Bilaga till § 27 Anmälningsärenden

”Motion; Landsbygdssäkra
politiska beslut

”Motion; Dags att införa 1 %-regeln för
konstnärlig utsmyckning och gestaltning
vid nyproduktion eller renovering av offentliga byggnader och platser i Borås

Centerpartiet i Borås strävar efter en hållbar tillväxt i hela
kommunen. Vi vill att alla invånare ska ha god tillgång till
service, att näringslivet i hela kommunen ska blomstra och
att människor ska kunna bosätta sig var de vill. Centerpartiet och alliansregeringen har infört så kallad landsbygdssäkring vid regeringsbeslut för att de politiska konsekvenserna av ett beslut ska synliggöras för landsbygden. Nu
tycker vi det är dags att vi gör detta även i Borås Stad!
Vision 2025 slår fast att stad och land utvecklas hand i
hand. Ett målområde i visionen är att Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande. Vidare säger visionen att
människors engagemang och initiativkraft skapar starka,
attraktiva tätorter och en levande landsbygd. Konsekvenserna av politiska beslut är ofta annorlunda på landsbygden och i staden. Centerpartiet vill öka fokus på landsbygden genom att landsbygdssäkra de politiska besluten innan
beslut fattas.
Konsekvenserna av beslut som berör landsbygdens befolkning kan gälla alla områden som t ex levnadsförhållanden,
trivsel och hälsa, företagande och jobb, kompetens, boende, tjänster, infrastruktur, tillgänglighet och förbindelser.
Landsbygdsperspektivet kan enkelt vävas in i den kommunala beslutsprocessen genom frågor som: Innebär
beslutet att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden, innebär beslutet att det skapas fler eller färre jobb på
landsbygden? Eller andra typer av frågor som är viktiga på
den kommunala agendan i ett längre perspektiv.
En långsiktigt hållbar landsbygd är positivt för hela kommunens utveckling.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en checklista för att landsbygdssäkra de politiska besluten som
tas i kommunen innan besluten fattas.
För Centerpartiet Borås
Kerstin Hermansson (C)”
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Att konstnärligt gestalta och smycka den offentliga miljön
är en viktig angelägenhet i samband med stadsplaneringsoch stadsbyggnadsfrågor. Borås Stad har under de senaste
åren uppmärksammats för framstående insatser i sådana
sammanhang.
Kulturnämnden har ett uppdrag när det gäller konstnärlig utsmyckning och gestaltning av offentliga byggnader
och platser i Borås, men regler och finansieringsnormer
är knappast tydliga. I flera jämförbara kommuner, t.ex.
Gävle, Kristianstad, Lund och Skellefteå har man infört
bestämmelsen att 1 % av produktionskostnaden skall
reserveras för konstnärlig utsmyckning och gestaltning vid
nybyggnad eller mer omfattande renovering av kommunala byggnader, den s.k. 1%-regeln, som föreslogs redan 1937
av dåvarande ecklesiastikministern Arthur Engberg (S).
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag
att	anslag till konstnärlig utsmyckning och gestaltning
vid nybyggnad eller renovering av offentliga byggnader
och platser i Borås, skall ingå i produktionskalkylen.
Summan kan variera beroende på objektets art (byggnad, torgmiljö, parkmiljö) och kostnadsnivå, men för
en produktionskostnad mellan 10 miljoner och 250
miljoner kronor bör riktmärket vara 1% av denna
produktionskostnad.
Borås 2013-03-19
Bengt Wahlgren
Folkpartiet liberalerna”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor

Bilaga till § 28 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till Kommunalrådet Lena
Palmén angående ensamkommande
flyktingbarn
Den senaste tiden har de ensamkommande flyktingbarnens situation uppmärksammats i Borås eftersom de inte
fått den stöd och den hjälp till introduktion som de har
rätt till. Flera lärare har slagit larm efter att elever hänvisats till ordinarie undervisning i år 8 och 9 utan att ha fått
någon språkintroduktion.
I gårdagens BT kunde vi läsa att Lena Palmén medger att
det funnit brister i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och att CFL, Centrum för flerspråkigt lärande,
startade för att komma till rätta med det.
Med anledning av detta vill jag ställa några enkla frågor:
Tar CFL emot ensamkommande flyktingbarn?
Finns det något samarbete mellan CFL och Borås Stads
organisation vad gäller de ensamkommande flyktingbarnen?
Hur snabbt kan de ensamkommande flyktingbarnen få
tillgång till studiehandledning?
Hur lång tid kan en elev vara utan varken introduktionsstöd eller studiehandledning?
Anna Svalander, Folkpartiet”
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Bilaga

Bilaga till § 31 Koncernbidrag år 2012
inom koncernen Borås Stadshus AB
Underlag inför Kommunfullmäktiges behandling av
ärende:

Felen i ärendehantering och beslutsordning rättas nu till
genom att Kommunfullmäktige tar ställning till de av
Borås Stadshus AB föreslagna slutliga koncernbidragen,
som finns med i dagens handlingar som en separat bilaga
till ärende 118.

18 Koncernbidrag år 2012 inom koncernen Borås Stadshus AB
Kommunstyrelsen har den 4 februari 2012 beslutat att
föreslå Kommunfullmäktige besluta att dels godkänna ett
förslag till preliminära koncernbidrag och dels delegera
rätten att fastställa de slutliga koncernbidragen till Kommunstyrelsen. Tanken var att det ärendet skulle ha hanterats av Kommunfullmäktige på februarisammanträdet. Så
blev nu inte fallet och ärendet når Kommunfullmäktige
först nu i mars.
Däremellan har Kommunstyrelsen varit för snabba i sin
handläggning och hunnit fastställa de slutliga koncernbidraget. Det skedde den 4 mars, § 98. Vid det tillfället
hade Kommunstyrelsen alltså inte hunnit få sin delegation
formellt och fattade alltså sitt beslut utan formell behörighet.
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Därför yrkar jag nu att Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag
godkänns
Kommunfullmäktige godkänner vidtagen åtgärd av
Kommunstyrelsen den 4 mars 2013, § 98.
Ulf Olsson (S)
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Votering
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 21 mars 2013 klockan 20:16:51.
9 Förvärv av del av fastigheten Rogsås 1:1 mellan Kinnarumma och Viskafors (Nr 21)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

X

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

Kerstin Koivisto

(VÄG) 1:a

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

Leila Pekkala

(S)

2:a

Kurt Eliasson

(S)

3:e

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

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(-)

3:e

X

Hanna Werner

(MP)

1:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Avst

Frånv

Kvitt

X

X
Olle Hermansson

Staffan Falk

X

X
X

Cecilia Kochan

X

Ingela Hallgren

X
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Ledamöter

Parti

Krets

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(M)

3:e

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(-)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Sara Andersson

(S)

1:a

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

Pontus Fritzson

(-)

2:a

X

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:
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Ersättare

Ja

Alexis Mouschopanis

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X

X
Kjell Hjalmarsson

Tord Andersson

X

X
X

35

36

0

2

0
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