20--21 November 2013
protokoll

Tid och plats	20 november 09.00–22.08 Fullmäktigehuset

Lunch och ajournering kl 12.39–13.45
21 november kl 09.00–21.17 Fullmäktigehuset
Lunch och ajournering kl 12.43-14.00

Omfattning

§ 140–147

20 november 2013
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), Sabina Kitti Ölander (V),
Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny
(FP), Nils-Åke Björklund (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Kjell Classon (S), Leila Pekkala (S),
Kurt Eliasson (S), Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Ingegerd Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Krister
Maconi (-), Hanna Werner (MP), 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 (C), Sofia Bohlin (S), Sara Andersson (S), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Kerstin Koivisto (Vägv)
- Olle Hermansson (Vägv)
För Lars Andersson (M)
- Annette Nordström (M)
För Ellie Blickfors (MP)
- Staffan Falk (MP)
För Mehmet Kaplan (V)
- Anita Spjuth (V)
För Joakim Malmberg (FP)
- Gunnel Romild (FP)
För Alexis Mouschopanis (M)
- Alfio Franco (M)
För Heiti Ernits (MP)
- Kjell Hjalmarsson (MP)
För Johan Medelius (M)
- Mattias Karlsson (M)
För Pirita Isegran (M)
- Marie-Louise Hall (M)
För Jan Andersson (M)
- Maria Lindgren (M)
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Lars-Gunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M), Nancy Kindblad (M),
Saveta Olsén (M), Cecilia Andersson (C), Alexander Andersson (C), Mats Brandt (C),
Bengt Wahlgren (FP), Shahin M Zadeh (FP), Ingela Hallgren (KD), Åke Ekvad (KD),
Emina Beganovic (S), Cecilia Kochan (S), Tord Andersson (S), Christer Lundberg (S),
Maria Oscarson (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Peter Lund (V), Lasse Jutemar (MP) och Anna Grahn (Vägv).
Alexis Mouschopanis (M) anländer till sammanträdet kl 09.01 och intar sin plats inför
behandlingen av § 140.
Lars Andersson (M) anländer till sammanträdet kl 09.02 och intar sin plats inför behandlingen av § 140.
Ellie Blickfors (MP) anländer till sammanträdet kl 09.20 och intar sin plats inför behandlingen av budgetdebatten.
Gunbritt Johansson (V) anländer till sammanträdet kl 13.45 och intar sin plats under
behandlingen av budgetdebatten.
Johan Medelius (M) anländer till sammanträdet kl 13.45 och intar sin plats under behandlingen av budgetdebatten.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 15.30.
Pirita Isegran (M) anländer till sammanträdet kl 16.30 och intar sin plats under behandlingen av budgetdebatten.
Kerstin Koivisto (Vägv) anländer till sammanträdet kl 17.05 och intar sin plats under
behandlingen av budgetdebatten.
Maria Lindgren (M) lämnar sammanträdet kl 18.00. Därefter tjänstgör Annette Nordström M) för Jan Andersson (M) under behandlingen av budgetdebatten.
Micael Svensson (S) lämnar sammanträdet kl 19.30. Han ersätts av Eva Axell (S) under
behandlingen av budgetdebatten.
Lars Andersson (M) lämnar sammanträdet kl 20.47. Han ersätts av Alfio Franco (M)
under behandlingen av budgetdebatten.
Hanna Werner (MP) lämnar sammanträdet kl 20.47. Hon ersätts av Staffan Falk (MP)
under behandlingen av budgetdebatten.
Hans Gustavsson (KD) lämnar sammanträdet kl 20.47. Han ersätts av Ingela Hallgren
(KD) under behandlingen av budgetdebatten.
Shahin M Zadeh (FP) lämnar sammanträdet kl 21.18.
Anna Grahn (Vägv) lämnar sammanträdet kl 22.00.
Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		

B 178

stadsjurist
sekreterare

Kommunfullmäktiges protokoll | 20--21 November 2013

21 november 2013
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), 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), Ellie Blickfors (MP), Kjell
Classon (S), Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Ingegerd Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Krister
Maconi (-), Hanna Werner (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), 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), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson
(S), Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Olle Engström (M), Anna Christensen (M),
Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby
Andersson (S), Samir Muratovic (S), Sofia Bohlin (S), Sara Andersson (S), Johan Mede
lius (M), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S) och
Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Hamid Fard (FP)
- Gunnel Romild (FP)
För Kerstin Koivisto (Vägv)
- Olle Hermansson (Vägv)
För Mehmet Kaplan (V)
- Anita Spjuth (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD) - Ingela Hallgren (KD)
För Joakim Malmberg (FP)
- Bengt Wahlgren (FP)
För Monica Johansson (C)
- Cecilia Andersson (C)
För Heiti Ernits (MP)
- Staffan Falk (MP)
För Pirita Isegran (M)
- Alfio Franco (M)
För Jan Andersson (M)
- Marie-Louise Hall (M)
För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
För Pontuz Fritzson (-) saknas ersättare

Närvarande ersättare

Maria Lindgren (M), Lars-Gunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M),
Nancy Kindblad (M), Saveta Olsén (M), Alexander Andersson (C), Mats Brandt (C), Shahin M Zadeh (FP), Åke Ekvad (KD), Emina Beganovic (S), Cecilia Kochan (S), Tord Andersson (S), Maria Oscarson (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Peter Lund (V), Gunbritt Johansson (V), Kjell Hjalmarsson
(MP) och Lasse Jutemar (MP).
Monica Johansson (C) anländer till sammanträdet kl 10.10 och intar sin plats under
behandlingen av budgetdebatten.
Anna Grahn (Vägv) anländer till sammanträdet kl 10.50.
Kerstin Koivisto (Vägv) anländer till sammanträdet kl 10.55 och intar sin plats under
budgetdebatten.
Camilla Larsson (S) lämnar sammanträdet kl 12.40.
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Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 14.00 och intar sin plats
under behandlingen av budgetdebatten.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 14.05.
Joakim Malmberg (FP) anländer till sammanträdet kl 14.10 och intar sin plats under
behandlingen av budgetdebatten.
Shahim M Zadeh (FP) lämnar sammanträdet kl 14.30.
Pirita Isegran (M) anländer till sammanträdet kl 15.40 och intar sin plats under behandlingen av budgetdebatten.
Raija Leppänen (S) lämnar sammanträdet kl 16.07. Hon ersätts av Eva Axell (S) under
behandlingen av budgetdebatten.
Mattias Karlsson (M) anländer till sammanträdet kl 16.40.
Cecilia Andersson (C) lämnar sammanträdet kl 16.45.
Petter Löberg (S) lämnar sammanträdet kl 16.50. Han ersätts av Emina Beganovic (S)
under behandlingen av budgetdebatten.
Micael Svensson (S) lämnar sammanträdet kl 16.50. Han ersätts av Marie Sandberg (S)
under behandlingen av budgetdebatten.
Åke Ekvad (KD) lämnar sammanträdet kl 17.00.
Mats Brandt (C) lämnar sammanträdet kl 17.00
Annette Nordström (M) anländer till sammanträdet kl 17.10.
Yvonne Persson (S) lämnar sammanträdet kl 17.32. Hon ersätts av Cecilia Kochan (S)
under behandlingen av budgetdebatten.
Hamid Fard (FP) anländer till sammanträdet kl 17.45 och intar sin plats under behandlingen av budgetdebatten.
Gunnel Romild (FP) lämnar sammanträdet kl 18.30.
Maj-Britt Eckerström (C) lämnar sammanträdet kl 18.33. Hon ersätts av Alexander Andersson (C) under behandlingen av budgetdebatten.
Ingela Hallgren (KD) lämnar sammanträdet kl 19.00.
Ellie Blickfors (MP) lämnar sammanträdet kl 19.00. Hon ersätts av Kjell Hjalmarsson
(MP) under behandlingen av budgetdebatten.
Olle Hermansson (Vägv) lämnar sammanträdet kl 19.45
Hanna Werner (MP) lämnar sammanträdet kl 19.50 Hon ersätts av Lasse Jutemar (MP)
under behandlingen av budgetdebatten.
Björn Bergquist (M) lämnar sammanträdet kl 19.50. Han ersätts av Annette Nordström
(M) under behandlingen av budgetdebatten.
Anna Grahn (Vägv) lämnar sammanträdet kl 20.15.
Maria Lindgren (M) lämnar sammanträdet kl 20.50.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		
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§ 140
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Bertil Myhrberg (M)
med Seija Noppa (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i
Kommunstyrelsens stora sessionssal i stadshuset, Borås,
fredagen den 29 november 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”.

§ 141
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2013-11-18 Motion av Kerstin Hermansson (C):
Giftfri vardag kräver handling.
Dnr 2013/KS0728 050
2013-11-19 Motion av Annette Carlson (M), Birgitta
Bergman (M) och Marie Fridén (M):
Praktik på gymnasiets alla program.
Dnr 2013/KS0730 618
2013-11-19 Motion av Falco Güldenpfennig (KD):
Kultursatsning i grundskolan.
Dnr 2013/KS0732 862
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2013-11-18 Länsstyrelsens beslut 2013-11-15 om överklagande av Kommunfullmäktige i Borås
Stads beslut att anta detaljplan för del av
Dammsvedjan, på fastigheten Gässlösa 5:1.
Dnr 2010/KS0263 214

§ 142
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.

§ 143 2013/KS0071 102, 2013/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr
100, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Tomas Gustafson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
Ellie Blickfors (MP), Kärraholm, Stjärnhult, 516 95
Målsryd entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Arbetslivsnämnden.
Nuvarande ersättare Lasse Jutemar (MP), Göllingstorp Solhäll, 515 92 Kinnarumma väljs till ledamot i
Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31 december 2014.
Arash Bolouri (MP), Sparregatan 15, 503 36 Borås
väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Sümeyya Gencoglu (MP), Kärragårdsvägen 13, 507
33 Brämhult entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden.
Per Flensburg (MP), Tärby, Norra Esstorp 7, 513 96
Fristad väljs till ledamot i Utbildningsnämnden
t.o.m. den 31 december 2014.
Ulf Sjösten (M), Skogslindgatan 21, 507 32 Brämhult entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Namnberedningen och som ersättare i Valnämnden.
Nuvarande förtroendvald revisor Gerd Jansson (S),
Sjönäsgatan 14, 506 49 Borås väljs till vice ordförande i Andra revisionsgruppen och förtroendevald
revisor i Revisorskollegiet t.o.m. 2014 års verksamhet.
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Tomas Gustafson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås
väljs till förtroendevald revisor i Andra revisionsgruppen, lekmannarevisorersättare i styrelsen för
AB Bostäder i Borås, Klätterrosen Holding AB och
Klätterrosen AB samt som revisorsuppleant i Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund t.o.m. 2014 års
verksamhet.
Louise Enhager (S), Fjällvägen 1 A, 507 71 Gånghester väljs till lekmannarevisor i Borås Lokaltrafik AB
t.o.m. 2014 års verksamhet.
Susanne Karlander (FP), Storegårdsgatan 14, 507 52
Borås väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden t.o.m. den 31 december 2014.
Karl-Gustav Drotz (KD), Getholmsgatan 50 B, 504
46 Borås väljs till ledamot i styrelsen för Borås Elnät
AB t.o.m. 2014 års verksamhet.

§ 144 2013/KS0731 055
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (FP)
till Lena Palmén (S) om konsulter i LSSverksamheten
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 145 2013/KS0069 041
Budget 2014
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, två
separata bilagor)
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 5 002,5 miljoner kronor. Mellan 2013 och
2014 ökar nettokostnaderna med 163,3 miljoner kronor.
Tillsammans med avskrivningar på 193,0 miljoner kronor blir verksamhetens nettokostnader 5 195,5 miljoner
kronor en ökning jämfört med budget 2013 på 3,5 %.
Skatteunderlaget enligt 2013 års taxering, dvs de
beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2012, har
räknats upp med Sveriges kommuners och landstings
bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de
beräknade inkomstökningarna åren 2013 och 2014.
Detta innebär att hänsyn även tagits till beräkningar
av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats
på 21,06 % beräknas då de totala skatteintäkterna bli
4 109,6 miljoner kronor.
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De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft
är budgeterade till 1 104,6 miljoner kronor. Summan
inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-utjämning,
regleringsbidrag, samt den kommunala fastighetsavgiften.
Finansnettot är budgeterat till 33,0 miljoner kronor
vilket är en minskning med 2,0 miljoner kronor jämfört
med 2013.
Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 51,6 miljoner kronor. Då några extraordinära
intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets
resultat också 51,6 miljoner kronor.
Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 370,0 miljoner kronor. Efter avskrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av
anläggningstillgångarna med 177,0 miljoner kronor.
Omsättningstillgångarna beräknas minska med 77,0
miljoner kronor. Sammanlagt beräknas tillgångarna öka
med 100,0 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-23, 463
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att	i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- stadskansliet
- kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrigt
Fritids och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

11 000 000
4 300 000
60 850 000
97 950 000
4 800 000
0
30 100 000
143 200 000
37 100 000
0
33 400 000
142 750
58 100
19 900
147 600
458 700

000
000
000
000
000
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Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnd Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

214 400 000
648 400 000
5 500 000
57 150 000
893 400 000
25 250 000
1 101 150 000
39 350 000
971 100 000

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar
intill ett belopp på högst 5 000 000 kr per ärende
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal
utveckling
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag med högst 3 000 000 kr för IKTutveckling inom Stadsdelsnämndernas skolverksamhet
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag med högst 1 000 000 kr till hållbarhetscertifiering av nedre Norrby

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig
grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2014-2016, varvid anslag i budgeten
för år 2014 beviljas i enlighet med vad som särskilt
markerats

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till
stadsdelsnämnderna

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och
besluta om anslag till de projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättningen att
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad
som avsatts i budgeten

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig
personal på vakanta tjänster samt

att fastställa skattesatsen för år 2014 till 21:06 %.
att fastställa nedanstående taxor och avgifter:
Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt
LSS, bilaga A
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2014 förutom
renhållningstaxan och VA-taxan som läggs fram
som särskilda ärenden
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014 ha
rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under 2014.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2014, med totalt 100 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2014, för förmedling till kommunens bolag
med totalt 800 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter
för sammanlagt högst 5 000 000 kr

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år
2014
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Krister
Maconi (-), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig
(KD).

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens budgetförslag.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderata Samlingspartiets alternativa budgetförslag i sin helhet.
Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Folkpartiet
liberalernas alternativa budgetförslag i sin helhet.
Ulla-Britt Åsén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas alternativa budgetförslag i sin helhet.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens budgetförslag.
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
budgetförslag.
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Centerpartiets
alternativa budgetförslag i sin helhet.
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Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas alternativa budgetförslag i sin helhet.

Lokalförsörjningsnämnden

Anna Grahn (Vägv) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
budgetförslag.

- övrigt

- fastighetsförvaltning

0
30 100 000

Fritids och folkhälsonämnden

Thomas Wingren (MP), Lennart Andreasson (V), Sara
Andersson (S), Per Carlsson (S), Yvonne Persson (S),
Lena Palmén (S), Kerstin Koivisto (Vägv), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Staffan Falk (MP), Hanna
Werner (MP), Sofia Bohlin (S), Leila Pekkala (S),
Robert Hansson (S), Fredrich Legnemark (V) och LarsÅke Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
budgetförslag.

- fritid och folkhälsa

- persontransporter

58 100 000

Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Annacarin Martinsson (M), Anna Christensen (M), Nils-Åke
Björklund (M), Malin Wickberg (M), Seija Noppa (M),
Lars Andersson (M), Alfio Franco (M), Marie Fridén
(M), Alexis Mouschopanis (M), Ingegerd Nyborg (M),
Björn Bergquist (M), Eike Jünke (M) och Johan Medelius (M) yrkar bifall till Moderata Samlingspartiets
alternativa budgetförslag i sin helhet.

Miljö- och konsumentnämnden

19 900 000

Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Anne-Marie
Ekström (FP) och Bengt Wahlgren (FP) yrkar bifall till
Folkpartiet liberalernas alternativa budgetförslag i sin
helhet.

-kommungemensam verksamhet

Sven-Erik Håkansson (C), Maj-Britt Eckerström (C),
Monica Johansson (C) och Alexander Andersson (C)
yrkar bifall till Centerpartiets alternativa budgetförslag
i sin helhet.

-stadsdelsverksamhet

Sara Degerman-Carlsson (KD) och Hans Gustavsson
(KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas alternativa
budgetförslag i sin helhet.
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive
avslag på Kommunstyrelsens förslag och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
att	i driftbudgeten bevilja nämnderna följande
kommunbidrag (kr)
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet

11 000 000
4 300 000

Kommunstyrelsen
- stadskansliet

60 850 000

-kommungemensam verksamhet

97 950 000

Valnämnden

4 800 000

143 200 000

- föreningsbidrag

37 100 000

Servicenämnden

0

Samhällsbyggnadsnämnden

33 400 000

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m

142 750 000

Kulturnämnden

147 600 000

Utbildningsnämnden

458 700 000

Arbetslivsnämnden

214 400 000

Sociala omsorgsnämnden

648 400 000

Överförmyndarnämnden

5 500 000

Stadsdelsnämnd Norr
-stadsdelsverksamhet

57 150 000
893 400 000

Stadsdelsnämnd Väster
-kommungemensam verksamhet

25 250 000
1 101 150 000

Stadsdelsnämnd Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

39 350 000
971 100 000

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig
grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 2014-2016, varvid anslag i budgeten
för år 2014 beviljas i enlighet med vad som särskilt
markerats
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och
besluta om anslag till de projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättningen att
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad
som avsatts i budgeten
att fastställa skattesatsen för år 2014 till 21:06 %.
att fastställa nedanstående taxor och avgifter:
Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt
LSS, bilaga A
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2014 förutom
renhållningstaxan och VA-taxan som läggs fram
som särskilda ärenden
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014 ha
rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsva-
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rande belopp på de lån som förfaller till betalning
under 2014.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2014, med totalt 100 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2014 ha
rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder
under 2014, för förmedling till kommunens bolag
med totalt 800 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter
för sammanlagt högst 5 000 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar
intill ett belopp på högst 5 000 000 kr per ärende
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal
utveckling

Svenkvist (M), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M)
och Marie-Louise Hall (M) till förmån för Annette
Carlson (M) med fleras tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras tilläggsyrkande
avslås.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP),
Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP), Anna
Svalander (FP), Patric Cerny (FP) och Joakim Malmberg (FP) till förmån för Morgan Hjalmarsson (FP) med
fleras tilläggsyrkande.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag med högst 3 000 000 kr för IKT-utveckling inom Stadsdelsnämndernas skolverksamhet

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Ulla-Britt Åsén (SD) tilläggyrkande
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag med högst 1 000 000 kr till hållbarhetscertifiering av nedre Norrby

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till
stadsdelsnämnderna
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig
personal på vakanta tjänster samt
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för
år 2014
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall
respektive avslag till Annette Carlson (M) med fleras
tiläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Annette Carlson (M) med fleras tilläggsyrkande
avslås.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Bertil
Myhrberg (M), Eike Jünke (M), Nils-Åke Björklund
(M), Lars Andersson (M), Ingegerd Nyborg (M), Annette Nordström (M), Annacarin Martinsson (M),
Alexis Mouschopanis (M), Seija Noppa (M), Marie
Fridén (M), Malin Wickberg (M), Olle Engström (M),
Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban

Ulla-Britt Åsén (SD) tiläggsyrkande avslås.
Mot beslutet reserverar sig Ulla-Britt Åsén (SD) till
förmån för sitt tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Kerstin Hermansson (C) med fleras
tiläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Kerstin Hermansson (C) med fleras tilläggsyrkande
avslås.
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson (C),
Alexander Andersson (C), Sven-Erik Håkansson (C) och
Monica Johansson (C) till förmån Kerstin Hermansson
(C) med fleras tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall respektive avslag till Falco Güldenpfennig (KD) med fleras
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Falco Güldenpfennig (KD) med fleras tilläggsyrkande avslås.
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfennig (KD),
Hans Gustavsson (KD) och Sara Degerman-Karlsson
(KD) till förmån Falco Güldenpfennig (KD) med fleras
tilläggsyrkande.

§ 146
Föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar:
Ärende 11 (nr 105) skall behandlas vid dagens sammanträde.
Sammanträdet skall därefter avslutas.

§ 147 2012/KS0514 737
Översyn av kostverksamheten
i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr
105, sid B 737)
Stadsdelsnämnden Väster har ett ansvar för de övergripande kostfrågorna för stadsdelsnämnderna. Av denna
anledning fick nämnden ett uppdrag av Kommunfullmäktige i budget 2011 att utreda en lokal tillagning av
mat i kommunens olika verksamheter.
I utredningsarbetet har köken inom stadsdelarna och
utbildningsförvaltningen kartlagts med fokus på antal
portioner, produktionskapacitet och bemanning för att
hitta möjlighet att laga mat så nära gästen som möjligt. Undersökning av hur organisationen kring maten
på särskilt boende/korttid och hemtjänsten har också
utförts.
Kostutredningen har remitterats till stadsdelsnämnderna, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden,
Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet, samt Centrala
pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen är av samma uppfattning som remissinstanserna att inriktningsförslagen i rapporten är
bra och förutsätter att verksamheterna arbetar i denna
inriktning. De leder till flera positiva effekter när det
gäller matkvalitet och då främst utifrån ett brukarperB 186

spektiv men även ur ett miljö- och medarbetarperspektiv.
Kommunstyrelsen vill ändå föreslå Kommunfullmäktige att besluta att huvudinriktningen för kostverksamheten inom särskilt boende/korttid ska vara att laga mat
på avdelningen och ett sådant ställningstagande ska
göras vid ny- eller ombyggnad. Kommunstyrelsen anser
att det är viktigt att maten lagas så nära gästen som
möjligt, få känna doften eller att delta utifrån sina egna
förutsättningar kan vara viktiga vardagshändelser att
öka livskvaliteten för boende på särskilda boenden.
Kommunfullmäktige har beslutat att Borås Stad skall
undersöka möjligheterna att införa valfrihet för måltider
som levereras hem till våra äldre och sjuka i enlighet
med motionärens intentioner.
Kommunen prövar i något område samt utvärderar
erfarenheterna.
Stadsdelsförvaltningen Väster, kommungemensam kost
har i sin översyn av kostverksamheten tagit hänsyn till
kommunfullmäktiges beslut och undersökt möjligheterna till ökad valfrihet vid hemleveranser men kommit
fram till att med alltmer ökade kostnader inom äldreomsorgen krävs ännu tydligare fokus på prioriteringar
och de personer som är i störst behov av kommunens
hjälp. I skedet vid biståndsbedömning bör andra alternativ till kommunens matdistribution övervägas mer
noggrant än vad som görs idag. De alternativ som beskrivits tidigare i utredningen kan i första hand diskuteras med brukaren utifrån vilka behov som finns.
Kommunstyrelsen föreslår att Stadsdelsnämnden Väster
får uppdraget att undersöka om det är möjligt att införa
ett system där måltider levereras från restauranger hem
till personer med biståndsbedömd matdistribution.
Den föreslagna inriktningen för matdistribution i Borås
Stad innebär i princip att helt sluta hantera varm matdistribution med motivering att det kan frigöra resurser
till att öka möjligheten för de olika alternativen till
matdistribution.

Kommunstyrelsens beslut 2013-10-07, § 439
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Inriktning för kostverksamheten inom förskolan och
skolan ska vara att vid ny- eller ombyggnation av större
enheter planera för tillagningskök samt att fortsätta
utveckla de befintliga mottagningsköken.
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Inriktning för kostverksamheten på gymnasieskolan ska
vara att alla större kommunala gymnasieskolor har ett
tillagningskök.
Inriktning för kostverksamheten inom särskilt boende/
korttid ska vara att laga mat på avdelningarna. Ställningstagande ska göras vid ny- eller ombyggnad.
Inriktning för matdistributionen i Borås Stad ska utgå
utifrån individens behov varför det ska finnas ett antal
alternativa lösningar.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband
med övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang inom
kommunen.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
Om inte ovanstående alternativ fungerar för brukaren
erbjuds färsk kyld mat från upphandlad leverantör som
första alternativ. Det finns individuella behov som ger
stöd för varm matdistribution.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att undersöka
om det är möjligt att införa ett system där måltider levereras från restauranger hem till personer med biståndsbedömd matdistribution.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att ansvara för
de övergripande kostfrågorna för alla nämnder. Följande
tillägg görs i stadsdelsnämndernas reglemente § 3 ”särskilda uppdrag för stadsdelsnämnd Väster” – ansvar för
de övergripande kostfrågorna för alla nämnder.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån
för Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Inriktning för
kostverksamheten inom förskolan och skolan ska vara
att vid ny- eller ombyggnation av större enheter planera
för tillagningskök samt att fortsätta utveckla de befintliga mottagningsköken.
Inriktning för kostverksamheten på gymnasieskolan ska
vara att alla större kommunala gymnasieskolor har ett
tillagningskök.
Inriktning för kostverksamheten inom särskilt boende/
korttid ska vara att laga mat på avdelningarna. Ställningstagande ska göras vid ny- eller ombyggnad.

Inriktning för matdistributionen i Borås Stad ska utgå
utifrån individens behov varför det ska finnas ett antal
alternativa lösningar.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband
med övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
• Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att undersöka
om det är möjligt att införa ett system med matcheckar/matkort där måltider levereras från restauranger
hem till personer med biståndsbedömd matdistribution.
• Möjlighet att, om kvaliteten kan säkerställas, serveras
varm mat från kommunens kök.
Om inte ovanstående alternativ fungerar erbjuds färsk
kyld mat från upphandlad leverantör.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att ansvara för
de övergripande kostfrågorna för alla nämnder. Följande
tillägg görs i stadsdelsnämndernas reglemente § 3 ”särskilda uppdrag för stadsdelsnämnd Väster” -ansvar för
de övergripande kostfrågorna för alla nämnder

Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till reservationen
i Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) 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”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 34:
Inriktning för kostverksamheten inom förskolan och
skolan ska vara att vid ny- eller ombyggnation av
större enheter planera för tillagningskök samt att
fortsätta utveckla de befintliga mottagningsköken.
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Inriktning för kostverksamheten på gymnasieskolan
ska vara att alla större kommunala gymnasieskolor
har ett tillagningskök.
Inriktning för kostverksamheten inom särskilt boende/korttid ska vara att laga mat på avdelningarna.
Ställningstagande ska göras vid ny- eller ombyggnad.
Inriktning för matdistributionen i Borås Stad ska
utgå utifrån individens behov varför det ska finnas
ett antal alternativa lösningar.
• Färdiglagad mat som handlas i affären i samband
med övriga inköp.
• Hänvisning eller ledsagning till restaurang inom
kommunen.
• Möjlighet att få delta i matlag.
• Hjälp med matlagning i hemmet.
Om inte ovanstående alternativ fungerar för brukaren erbjuds färsk kyld mat från upphandlad leverantör som första alternativ. Det finns individuella
behov som ger stöd för varm matdistribution.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att undersöka om det är möjligt att införa ett system där målti-
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der levereras från restauranger hem till personer med
biståndsbedömd matdistribution.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att ansvara
för de övergripande kostfrågorna för alla nämnder.
Följande tillägg görs i stadsdelsnämndernas reglemente § 3 ”särskilda uppdrag för stadsdelsnämnd
Väster” -ansvar för de övergripande kostfrågorna för
alla nämnder.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP)
Bertil Myhrberg (M)
Justeringen som påbörjades kl 14.00 avslutades kl 14.25
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 29 november 2013
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 141 Anmälningsärenden
2013-11-20

”Motion; Giftfri vardag kräver handling
De senaste åren har larmrapporterna om farliga ämnen
i kläder, mat och kosmetika duggat tätt. Många som
försöker undvika farliga ämnen, för sina barn eller egen
del, vet att det inte är lätt.
Forskningen visar allt tydligare att den ökande användningen av farliga kemikalier och mixen av de ämnen vi
utsätts för är skadlig för vår hälsa och miljö. Ett exempel
är hormonstörande ämnen som kan återfinnas i såväl
schampo som tandkräm. Det här är helt ohållbart. Centerpartiet i Borås vill öka takten i arbetet att avgifta vardagen för vuxna och barn. Vi vill fasa ut giftiga ämnen i
vardagen och stärka utvecklingen av giftfria alternativ.
Farliga ämnen finns i nästan allt som vi kommer i
kontakt med. De finns i kläderna vi har på oss, elektroniken vi ständigt är nära, möblerna vi vilar i, maten vi
äter, vattnet vi dricker, golvmattor som vi går på eller
leksaker som våra barn leker med. Endast för en bråkdel

av kemikalierna finns fullgod information om deras påverkan på hälsa och miljö. I normalfallet testas ämnena
dessutom ett och ett och inte utifrån att de flesta av oss
utsätts för en cocktail av olika ämnen varje dag.
Barn är ibland särskilt utsatta på förskolan. Det kan
bero på att problemmaterial som skumgummi och
mjukgjord PVC är särskilt vanliga där. Det är extra
oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn
spenderar på förskolan. Barn är också känsligare och
påverkas mer än vuxna.
Som förälder och konsument kan man inte vara expert
själv. Man måste kunna räkna med att det vi köper inte
är farligt.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Inventera förekomsten av produkter och material som
innehåller miljögifter i Borås Stads förskolor, och vid
behov ersätta dem med miljövänliga alternativ.
• Använd krav på giftfria produkter i all offentlig upphandling.
Kerstin Hermansson
Centerpartiet Borås”
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Bilaga till § 141 Anmälningsärenden

Bilaga till § 141 Anmälningsärenden

2013-11-20

2013-11-20

”Motion; Praktik på gymnasiets
alla program

”Motion; Kultursatsning i grundskolan

Idag erbjuds det 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande
på de yrkesförberedande programmen. Däremot saknas
det oftast möjligheter till praktik på de högskoleförberedande programmen. Moderaterna föreslår därför att det
införs en veckas obligatorisk praktik för de elever som
läser högskoleförberedande program på gymnasiet.
För eleven innebär praktik en möjlighet att få pröva det
yrke man länge drömt om, att komma i kontakt med
arbetslivet innan man tagit examen och en chans att få
knyta värdefulla kontakter. Praktik ger många nyttiga insikter om hur kunskaperna man får med sig från
skolan kan användas i yrkeslivet. Att gymnasieskolorna
involverar näringslivet i undervisningen ger dessutom
många positiva effekter för skolorna i stort.
Genom att införa en veckas obligatorisk praktik för de
högskoleförberedande programmen ger vi även dessa
elever chansen att få lära sig vad det innebär att vara på
en arbetsplats och förutsättningar att tillskansa sig en
referens inför framtida jobbsökande.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Utbildningsnämnden i uppdrag att införa en
veckas obligatorisk praktik på de högskoleförberedande programmen.
Annette Carlson (M)
Birgitta Bergman (M)
Marie Fridén (M)”

Kristdemokraterna vill att elever i större utsträckning
ska ges möjligheten att besöka exempelvis teatrar, dansoch operaföreställningar, museum och andra kulturella
arrangemang på skoltid.
Skolans bildningsuppdrag handlar inte bara om att lära
ut algebra, geografiska platser eller politiska system.
Bildningsuppdraget innefattar också att förmedla det
själsliga och kreativa. Att förstå samhällsfenomen på ett
djupare plan och att kunna bearbeta tankar samt idéer
är också en del av bildningsuppdraget. En utökad kulturverksamhet i stadens grundskolor är därför önskvärt.
En bärande tanke i folkbildningstraditionen är att alla
ska ges samma möjligheter och förutsättningar. Vissa
barn växer upp i hem där kulturella aktiviteter är vanliga inslag, medan andra kanske aldrig kommer i kontakt
med det kulturella utbudet. Genom att låta elever under
skoltid besöka exempelvis Borås Textilmuseum, Stadsteatern eller Operan i Göteborg kan både integration
och jämlikhet förbättras.
Kulturell stimulans är berikande, utvecklande och lägger grunden för nya infallsvinklar. Men det är inte alltid
lätt att ta till sig och förstå kulturella inslag. Att redan i
unga år ges möjligheten att komma i kontakt med olika
arrangemang lägger grunden för ett framtida intresse.
Utan kulturella inslag riskerar vi att bli historielösa och
att kunskap om vårt kulturarv går förlorad.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Stadsdelsnämnd Norr i uppdrag att utreda möjligheten att utöka och fördjupa kulturella aktiviteter i
stadens grundskolor.
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 142 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
”2013-11-20

Enkel fråga till kommunalråd
Lena Palmén (S)
För snart 20 år sedan kom lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med lagen är att
människor med funktionsnedsättningar ska få det stöd
som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv
som möjligt.
Det kan ske genom exempelvis personlig assistans, ledsagare eller stödfamilj.
I ”Kalla fakta” (2013-11-10) kunde vi se hur privata
konsulter tjänar miljonbelopp på att lära kommuner hur
de kan dra in hjälpen för personer med funktionsnedsättning.
1.	Visste du att kommuner anlitar jurister för att avslå
och begränsa insatser istället för att ge bästa tänkbara stöd till dem som behöver det?
2.	Anlitar Borås stad inom LSS-verksamheten idag
företaget Kommunlex AB eller annat liknande företag med samma förhållningssätt som framgår i tv
programmet Kalla Fakta?
3. Hur vill du att vi i staden säkerställer att personer
med funktionsnedsättning får ett korrekt och värdigt
bemötande?
Patric Cerny (FP)”
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 21 november 2013 klockan 21:13:16.
11 Översyn av kostverksamheten i Borås Stad (Nr 105)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Per-Olof Höög

(S)

3:e

BertilMyhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X
X

Eike Jünke

(M)

2:a

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

X

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

X
Alexander Andersson

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

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kjell Hjalmarsson

Anita Spjuth

X

X
X
X

KerstinHermansson

(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

X

Krister Maconi

(-)

3:e

X

Annette Nordström

Lasse Jutemar

X

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a

Cecilia Kochan

X

Petter Löberg

(S)

1:a

Emina Beganovic

X

B 192

Frånv

X

Morgan Hjalmarsson

Ida Legnemark

Avst

X
X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Raija Leppänen

(S)

1:a

Eva Axell

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-ErikHåkansson

(C)

1:a

X

Frånv

Kvitt

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X
X

Malin Wickberg

(M)

3:e

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

X

Micael Svensson

(S)

1:a

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Marie Sandberg

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

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

X
Staffan Falk

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:

Avst

Marie-Louise Hall

X
X

35

34

0

4

0
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