19 September 2013
protokoll

Tid och plats

17.00– 21.44 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 109–122

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), 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), Kerstin
Koivisto (Vägv), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Nils-Åke Björklund (M), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP), Kurt Eliasson (S), Ida Legnemark (V), Joakim Malmberg (FP), 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), Thomas Wingren (MP), Anja
Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), GunBritt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S), Sofia Bohlin (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Jan Andersson (M), Pontuz Fritzson (-),
Eva Andersson (S) och Kent Hedberg (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Bertil Myhrberg (M)
För Anna Svalander (FP)
För Patric Cerny (FP)
För Kjell Classon (S)
För Leila Pekkala (S)
För Mehmet Kaplan (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Kerstin Hermansson (C)
För Malin Wickberg (M)
För Micael Svensson (S)
För Heiti Ernits (MP)
För Pirita Isegran (M)
För Per Carlsson (S)
För Robert Hansson (S)
För Anethe Tolfsson (S)

- Annette Nordström (M)
- Bengt Wahlgren (FP)
- Shahin M Zadeh (FP)
- Berndt Holmén (S)
- Cecilia Kochan (S)
- Anita Spjuth (V)
- Ingela Hallgren (KD)
- Cecilia Andersson (C)
- Alfio Franco (M)
- Tomas Gustafson (S)
- Staffan Falk (MP)
- Marie-Louise Hall (M)
- Christer Lundberg (S)
- Maria Oscarson (S)
- Marie Sandberg (S)

För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (-) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Maria Lindgren (M), Lars-Gunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M),
Nancy Kindblad (M), Saveta Olsén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Alexander Andersson (C), Emina Beganovic (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Peter Lund (V),
Gunbritt Johansson (V), Kjell Hjalmarsson (MP) och Anna Grahn (Vägv).
Mattias Karlsson (M) anländer till sammanträdet kl 17.02.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 17.08 och intar sin plats inför behandlingen av § 112.
Patric Cerny (FP) anländer till sammanträdet kl 17.10 och intar sin plats inför behandlingen av § 112.
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.10 och intar sin plats inför behandlingen av § 112.
Camilla Larsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.10.
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.11 och intar sin plats inför behandlingen av § 112.
Olle Hermansson (Vägv) anländer till sammanträdet kl 17.26.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.40.
Monika Hermansson Friedman (M) lämnar sammanträdet kl 18.40.
Leila Pekkala (S) anländer till sammanträdet kl 18.41 och intar sin plats inför behandlingen av § 120.
Maj-Britt Eckerström (C) lämnar sammanträdet kl 18.44. Hon ersätts av Alexander Andersson (C) inför behandlingen av § 120.
Shahin M Zadeh (FP) lämnar sammanträdet kl 20.15.
Eva Axell (S) lämnar sammanträdet kl 20.20.
Pontuz Fritzson (-) lämnar sammanträdet kl 20.51. Ersättare för honom saknas.
Hanna Werner (MP) lämnar sammanträdet kl 20.52. Hon ersätts av Kjell Hjalmarsson (FP) inför § 121.
Per Carlsson (S) lämnar sammanträdet kl 21.21.
Peter Lund (V) lämnar sammanträdet kl 21.23.
Anna Grahn (Vägv) lämnar sammanträdet kl 21.25.

Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		
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stadsjurist
sekreterare
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§ 109
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Yvonne Persson (S) och Ingegerd Nyborg (M) med NilsÅke Björklund (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i
Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås,
fredagen den 27 september 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”.

§ 110
Allmänhetens frågestund

2013-09-18 Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands
län 2013-09-16 om detaljplan för del av
Dammsvedjan, Gässlösa 5:1 (Svedjegatan)
i Borås Stad. Länsstyrelsen beslutar enligt
12 kap plan- och bygglagen (PBL) att inte
pröva kommunens antagandebeslut.
Dnr 2010/KS0263 214

§ 112
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.

(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S), kommunalrådet Tom Andersson (MP) och kommunalrådet
Lena Palmén (S) svarar på inkomna frågor.

§ 111
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2013-09-18 Motion av Patrik Cerny (FP): Länge leve
kärleken! Dnr 2013/KS0607 700
2013-09-18 Motion av Anna Christensen (M) och
Nils-Åke Björklund (M) om kontrollen av
Borås Stads förskolor.
Dnr 2013/KS0608 710
2013-09-18 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Gå och rösta. Dnr 2013/KS0609 110
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:
2013-05-14 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2013-08-28 att utse Christina
Grossi (MP) som ny ersättare för avgångne
Kommunfullmäktigeersättare Åsa Ankarling Civelek (MP) från och med den 22
augusti 2013 till och med den 31 oktober
2014. Dnr 2013/KS0071 102

§ 113 2013/KS0071 102, 2013/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 77,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Christina Grossi (MP), Hötorget 2, 503 32 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
Björn Bergquist (M), Spadvägen 12, 513 50 Sparsör
väljs till vice ordförande i Arvodesdelegationen t.o.m.
den 31 december 2014.
Till styrelsen för Inkubatorn i Borås AB väljs Kennerth Thulin, Aspegränd 6, 507 31 Brämhult som
ordförande och som ledamöter väljs Karl Gustaf
Rosén, Karantänsgatan 13, 442 35 Kungälv, Jonas
Wollin, Skyttegatan 10, 504 57 Borås, Thord Gustafsson, Erikstorpsvägen 101, 517 37 Bollebygd, Maria Wahlgren, Allén 10b, 518 40 Sjömarken t.o.m.
2014 års verksamhet.
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§ 114 2013/KS0606 101
Svar på enkel fråga av Alexis Mouscho
panis (M) till Ulf Olsson (S); Hur länge
ska vi behöva vänta?
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

§ 115 2008/KS0200 214
Detaljplan för del av Centrum, kvarteret
Trasten 1
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 78,
sid B 541)
Planändringen syftar till att inom Trasten 1 möjliggöra ett nytt bostadshus i 5 våningar inklusive indragen
takvåning samt ett underjordiskt parkeringsgarage i ett
plan. I byggnadens bottenvåning tillåts också kontorsoch butikslokaler.
Planområdet är beläget i Villastaden, på södra sidan
av Övre Kvarngatan i hörnet av kvarteret Trasten där
Andra Villagatan övergår i Nyckelbergsgatan. Planområdets storlek är 912 m2.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu tillstyrkt detaljplanen och har skickat den vidare för antagande i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har tagit del av samtliga synpunkter
på planförslaget och anser att planförslaget behöver
ändras innan antagande. Det är tydligt att det finns
skilda åsikter om hur Villastaden bör förtätas. Styrelsen
vill se en större enighet kring förslaget vilket innebär att
planförslaget behöver arbetas om och anpassas mer till
stadsbilden. Fotavtrycket av byggnaden anser vi behöver minskas för att respektavståndet till angränsande
fastigheter ska öka.

Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19, § 366
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden
för vidare handläggning i enlighet med upprättad skrivelse.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD).
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Kommunfullmäktige

Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Annette Carlson (M), Maj-Britt Eckerström (C), Krister
Maconi (-), Falco Güldenpfennig (KD) och Marie Fridén (M) yrkar att detaljplanen antas.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om
ärendet skall återremitteras och dels om ärendet skall
avgöras idag och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar ja,
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 34, 1
avstår:
Återremittera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning i enlighet med upprättad skrivelse.

§ 116 2013/KS0252 107
Årsredovisning 2012 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 79,
sid B 570)
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2012
på +3 502 000 kronor, jämfört med -674 000 kronor
för 2011. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet
27 125 000 kronor jämfört med 23 623 000 kronor
vid årets ingång. Total balansomslutning uppgår till
102 710 000 kronor.
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på
respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att
ansvarsfrihet beviljas. Kommunstyrelsen tillstyrker
revisorernas förslag.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Kjell Classon (S) och Marie
Fridén (M) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Lennart Andreasson (V)
För Marie Fridén (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M).
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Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19, § 363
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2012.

Kommunfullmäktige

På grund av jäv deltar inte Anne-Marie Ekström (FP)
och Marie Fridén (M) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Anne-Marie Ekström (FP) tjänstgör Shahin M
Zadeh (FP).
För Marie Fridén (M) tjänstgör Alfio Franco (M).

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen
för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Redigering av de föreslagna principerna utifrån inkomna kommentarer har skett inom områdena;
-	skillnaden mellan medborgardialog och brukardialog har utvecklats
-	information om handboken framgår i principerna
-

ansvaret för medborgardialogen har förtydligats

-

de olika nivåerna för dialog har definierats

Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar
eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få
ett bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut.
Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda behöver mer kunskap om medborgarnas värderingar, prioriteringar och åsikter i en viss fråga. Den kan samtidigt
ge medborgarna mera insikt i kommunens ansvar och
behov av att prioritera, och bidra till ökat förtroende för
kommunen och de förtroendevalda. Det är viktigt att
besluta om medborgardialog tidigt i processen så frågan
är påverkbar. Vid medborgardialog ska boråsaren som
lägsta nivå ha rätten att bli hörda, vilket innebär att vi
efterfrågar boråsarnas synpunkter.

Kommunstyrelsens beslut 2013-09-09, § 376

§ 117 2012/KS0782 106
Borås Stads principer för medborgar
dialog

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Anta ”Riktlinjer för medborgardialog”

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 80,
sid B 604)

Kommunfullmäktige

Under hösten 2011 kartlades förvaltningars och bolags
erfarenheter av medborgardialog under åren 20092011. Av kartläggningen framgår att det sker en hel del
aktiviteter där boråsarna ges möjlighet till dialog och
att framföra synpunkter. Slutsatser av kartläggningen
är att det är stora skillnader i vilken utsträckning man
har dialog med medborgarna. De ”mjuka nämnderna”
har dialog med medborgarna i högre utsträckning och
använder också flera olika metoder i sina dialoger.

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen.
Kommunstyrelsen fastställde i maj 2012 att en politisk
grupp bestående av en representant från varje parti
skulle tillsättas för att ta fram principer för medborgardialog. Denna grupp fick ytterligare ett uppdrag, att ta
fram en handbok för medborgardialog för förtroendevalda och tjänstemän.
Förslaget till principer för medborgardialog har skickats
på en bred remiss.

Anne-Marie Ekström (FP), Tom Andersson (MP) och
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Anta ”Riktlinjer för medborgardialog”.

§ 118 2013/KS0439 106
Beredning för medborgardialog under
Kommunfullmäktige
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 81,
sid B 612)
Kommunstyrelsen vill utveckla medborgardialogen.
Kommunstyrelsen fastställde i maj 2012 att en politisk
grupp bestående av en representant från varje parti
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skulle tillsättas för att ta fram principer för medborgardialog. Denna grupp fick ytterligare ett uppdrag, att ta
fram en handbok för medborgardialog för förtroendevalda och tjänstemän.
Under arbetets gång har det vid flera tillfällen konstaterats att kommunen inte har någon funktion som direkt
har ett uttalat ansvar för demokratifrågor. I samband
med att arbetet med en systematisk medborgardialog
införs föreslås en funktion som har det övergripandet
ansvaret. En funktion som kan vara samordnande när
flera nämnder och/eller styrelser är inblandade eller när
medborgardialogen är övergripande för hela kommunen.
Beredningen ska inför varje år planera vad som ska
genomföras och årligen redovisa detta. På sikt kan andra
demokratifrågor kopplas till beredningen. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ
och direkt folkvalda församlingen. Därför bör också
Kommunfullmäktige ha ansvaret för dialogen med
medborgarna. I beredningen ska Kommunfullmäktiges
presidium finnas representerat och leda arbetet. Därutöver bör en representant från varje parti i Kommunfullmäktige finnas med.
För att stärka den kommunala demokratin har Sveriges
Kommuner och landsting fått uppdraget att utbilda
kommuner kring demokratifrågor. Borås medverkar i
Nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen.

Kommunfullmäktige

Anne-Marie Ekström (FP), Tom Andersson (MP) och
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:

§ 119 2009/KS0255 119
Svar på motion av Anders Österberg (S);
Övervakning i garagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 82,
sid B 613)
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2009-03-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att AB Bostäder i Borås ges i uppdrag att installera kameror i garagen på Hässleholmen.
Motionären vill ha en övervakning i garagen på grund
av de bilbränder som skett på Hässleholmen.
Motionen har varit remitterad till AB Bostäder som
avstyrker motionen.
Såväl motionären som AB Bostäder eftersträvar att öka
tryggheten. Kommunstyrelsen delar denna uppfattning, ser positivt på att AB Bostäder prioriterat att jobba
aktivt för att öka tryggheten i sitt bostadsbestånd, och
förutsätter att bolaget fortsätter att göra detta under
affärsmässiga principer. Kommunstyrelsen finner att
bolaget själva får besluta och prioritera sina resurser
utifrån bedömda behov.

Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19, § 364
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

Inrätta en beredning för medborgardialog under
Kommunfullmäktige.
Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i
förrättning enligt § 9 i ”Bestämmelser om ersättning
till förtroendevalda”.

§ 120 2012/KS0271 702
Svar på motion av Joakim Malm
berg (FP); Låt krogarna ha öppet senare!

Beredningen ska årligen följa upp och återrapportera
resultatet av sitt arbete till Kommunfullmäktige.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 83,
sid B 615)
Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 mars 2012 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt
Fritids- och folkhälsonämnden att korrigera riktlinjerna
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för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till klockan 03.00.
Motionen skickades på remiss till samtliga stadsdelsnämnder, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Brottsförebyggande rådet i Borås och
lokala Brottsförebyggande rådet i respektive stadsdel.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2012,
efter omröstning, att ärendet skulle återremitteras till
Kommunstyrelsen för en bredare remissomgång.
Motionen remitterades då till Samhällsbyggnadsnämnden, Anonyma Alkoholister AA Into Action Borås Stad,
Kamratföreningen Länkarna, LP-stiftelsen, IOGT/
NTO, KRIS, MHF, Polisen, Åklagarkammaren i Borås,
Södra Älvsborgs Sjukhus, Svenska Kyrkan, Kvinnojouren Borås, Brottsofferjouren, Föreningsrådet i Borås,
Pensionärsrådet, Hemgården, Utväg, Västtrafik och
Borås Lokaltrafik.
I Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering, fastställda av Kommunfullmäktige den 20 december 2012,
framgår under avsnittet serveringstider, att servering
av alkoholdrycker inte får pågå längre än till kl. 01.00,
om kommunen inte beslutar annat. Borås Stad beviljar
utsträckt tid för servering längst till kl. 02.00. Detta
under förutsättning att polismyndigheten och Miljöförvaltningen tillstyrker och att Borås Stad inte befarar
olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller
särskild risk för människors hälsa.
Riktlinjer för alkoholservering stämmer väl överens med
Borås Stads Drogpolitiskt program som har reviderats
av Fritids- och folkhälsonämnden och är ute på remiss. Programmet bygger på tre långsiktiga nationella
mål. Ett av målen är att tillgången på bl.a. alkohol ska
minska.
Kommunstyrelsen anser att den utsträckta tiden för
alkoholservering enligt Riktlinjer för alkoholservering –
längst till kl. 02.00 – är tillräcklig.

Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19, § 360
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 1, 3 avstår
på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP)
till förmån för sitt yrkande i andra hand.

Kommunfullmäktige

Joakim Malmberg (FP), Patric Cerny (FP) och Alexis
Mouschopanis (M) yrkar att ärendet återremitteras.
Ida Legnemark (V) yrkar att motionen avslås.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar i första hand; för att de
unga som berörs av beslutet ska få möjlighet att uttrycka
sin åsikt återremiss av motionen till Ungdomsrådet.
Dessutom bör följande grupper få möjlighet att yttra sig:
Studentkåren, Krögare (organisation), Ordningsvakter
(bolag) och Taxibolag.
I andra hand bifall till motionen.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till motionen samt
bifall till Morgan Hjalmarssons återremissyrkande.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på motionen.
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels om
ärendet skall avgöras idag och dels om ärendet skall
återremitteras och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
öljande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 34:
Ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag
respektive bifall till motionen och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering
begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill avslå motionen röstar ja, den det ej vill
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat
bifalla motionen”.
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 46 röster mot 24:
Motionen avslås.
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§ 121 2012/KS0334 809
Svar på motion av Ida Legnemark (V);
HBTQ- kompetens i idrottsföreningar –
för alla ungdomars hälsa och lika värde
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 84,
sid B 628)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 12 april 2012 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Fritids- och folkhälsonämnden
får i uppdrag att ta fram åtgärder för ökad HBTQkompetens i Borås idrottsföreningar – för alla ungdomars hälsa och lika värde.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och Ungdomsrådet som båda tillstyrker
motionen.

§ 122 2013/KS0414 700
Svar på interpellation av Annette Carl
son (M) till kommunalrådet Lena Pal
mén (S); Borås Stad måste göra mer för
våldsutsatta kvinnor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2013, nr 85,
sid B 631)
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har avgivit svar på
rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Yvonne Persson (S)

Ingegerd Nyborg (M)

Justeringen som påbörjades kl 14.00 avslutades kl 14.15

Kommunstyrelsens beslut 2013-08-19, § 361

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 27 september 2013

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

Per-Olof Höög (S)
ordförande

Motionen bifalles
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att i samarbete med övriga berörda nämnder ta fram åtgärder för
ökad HBTQ-kompetens i Borås föreningar – för alla
ungdomars hälsa och lika värde.

Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V), Morgan Hjalmarsson (FP), Falco
Güldenpfennig (KD), Anne-Marie Ekström (FP), Annette Carlson (M), Cecilia Andersson (C) och Staffan
Falk (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att i
samarbete med övriga berörda nämnder ta fram åtgärder för ökad HBTQ-kompetens i Borås föreningar
– för alla ungdomars hälsa och lika värde.
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 110 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 110 Allmänhetens frågestund

”8 september 2013

”Frågor till kommunfullmäktige i Borås
20130919

Byttorpsklint Äldreomsorg
Utifrån hur arbetssituation, personaltäthet och dumpade ej avtalsenliga löner på boendet.
Borås Stad har upphandlat avtal som bidragit till detta.
• Vilket ansvar anser sig ni politiker ha i frågan?
• Hur kan ni åtgärda dessa brister.
Barnomsorg för skiftarbetande
• Anser ni politiker att omsorgen som tillhandahålles
på oregelbunden arbetstid tillgodoses.
• Har arbete påbörjats för att hitta bättre lösningar? (Att få sig helgtid fungerar inte då allmänna kommunikationer inte går att nyttja).
• Anser ni politiker att det är tillräckligt med ett Nattis
utifrån hur det är beläget?
B-M & Thomas Lundell”

Vi har observerat att trafiksituationen vid södra torget
inte är löst på bästa sätt. Vi tycker att det är farligt för
fotgängare där med all trafik som där passerar. Bus�stationen där ligger nära gågatan vilket innebär att det
befinner sig mycket folk i området. Vad kan kommunen
göra för att där öka trafiksäkerheten?
Matej Golian, Maximiliano Fernandez och
Sonja Brandt, studerande vid Fristads folkhögskola.

Många människor kommer att bli pensionärer de kommande åren och behovet av personal inom äldreomsorgen kommer att öka. Vad kan kommunen göra för att
det skall bli mer attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen? Vad kan kommunen göra för att öka kompetensen
för de som arbetar inom äldreomsorgen? Hur ser Borås
stad på möjligheten till vidareutbildning och karriärvägar för de som arbetar inom omsorgen av äldre?
Hur ska kommunen göra det mer attraktivt att arbeta
inom äldreomsorgen?
Stina Andersson, studerande vid Fristads folkhögskola

Hur arbetar Borås stad med de motioner som kommer
in så de inte blir liggande?
Fredrik Arestav, studerande vid Fristads folkhögskola

Hur vill kommunen förbättra för cyklister i Borås?
Ronny Skoglund, lärare vid Fristads folkhögskola”
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Bilaga till § 110 Allmänhetens frågestund

” Allmänhetens frågestund 2013-09-19
Denna vecka är utnämnd till ”Den Europeiska
Trafikantveckan”. Kampanjen går ut på att motivera
medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik
i så stor utsträckning som möjligt, samt att uppmuntra
de europeiska städerna att, på olika sätt, underlätta för
invånare att använda dessa alternativ.
Borås Stad uppmuntrar elevdemokrati. Ett lagråd på
Tullengymnasiet uppmärksammade någonting som de
upplevde som problematiskt. Elever som åkte buss blev
försenade därför att det inte fanns plats på bussarna.
Bussarna var alltid fulla med elever från alla stadens
gymnasieskolor.
Busschaufförer som jag talade med bekräftade problemet. En facklig företrädare kommenterade att små
förändringar i skolornas starttider skulle underlätta
busschaufförernas arbetsmiljö. Bussarna skulle kunna
hålla tiderna bättre och busschaufförerna skulle utsättas
för mindre stress.

Lärarna på Tullengymnasiet uppmanade eleverna att
lämnat hemmet tidigare. Eleverna menade att det inte
hjälpte. Även de tidigare bussarna vara fulla.
Under ett samtal med Ulf Olsson uppkom förslaget att
Tullengymnasiet skulle senarelägga skolans starttid med
tio minuter. På så sätt skulle eleverna vara i stan några
minuter efter den mest intensiva rusningstrafiken. Tul�lengymnasiets ledning nappade på förslaget. Enligt min
uppfattning är det betydlig färre bussåkande elever som
är försenade på grund av överfulla bussar sedan ändringen infördes.
Under sommaren fick en kollega möjlighet att testa
Västtrafik gratis i två veckor. Bussåkandet gick över
förväntan och hon bestämde sig för att åka buss till jobbet. Hon vill vara på jobbet kl. 8:00. Resan var mycket
obekväm. Bussarna var överfyllda med skolelever som
skulle börja skolan kl. 8:00. Jag är glad att skolelever
använder kollektivtrafiken. Det är viktigt att de blir
vana bussåkare.
Hur ska Borås Stad arbeta för att göra bussåkandet mer
tilltalande för samtliga resenärer, förbättra arbetsmiljön
för busschaufförerna och främja Borås Stads enastående
miljöprofil?
Alison Lind”
lesson.se@gmail.com
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 111 Anmälningsärenden

Bilaga till § 111 Anmälningsärenden

2013-09-19

”Motion; Kontrollen av Borås Stads För
skolor

”Motion; Länge leve kärleken!

Föräldrar med barn i de alternativt bedrivna förskolorna
kan känna sig trygga som Borås Stad har ett kontrollsystem där de regelbundet inspekterar och dessutom kräver
in skriftlig information av dessa.

Att träffa en partner och bli förälskad hör till det bästa
som händer i livet. Att sedan leva i en stabil och levande
kärleksrelation när den första förälskelsen har lagt sig
kan vara svårare.
Vi vet att goda relationer leder till bättre hälsa och
ökade livschanser. Genom förebyggande arbete kan vi
hjälpa människor att undvika destruktiva situationer,
relationer som tar slut i onödan och att familjer splittras.
Som en förebyggande insats vill jag att Borås Stad ska
börja erbjuda PREP-kurser till alla par som så önskar.
PREP är friskvård i parrelation, och är en kurs som
ger verktyg för varaktig kärlek. Det är en strukturerad
metod och den bäst utvärderade parrelationskursen som
finns tillgänglig i Sverige. De par som deltar i kursen lär
sig nya sätt att hantera konflikter och nya sätt att kommunicera. Kursen har genomförts i kommunal regi med
goda resultat i flera svenska kommuner.
PREP-kursen skulle t ex kunna erbjudas i samarbete
med våra familjecentraler, mödravårdscentraler, förskolor, bibliotek och vårdcentraler. En avgift på samma
nivå som den som tas ut av andra organisationer som
anordnar kursen bör betalas av deltagarna.
Jag föreslår Kommunfullmäktige besluta:
• Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att
erbjuda PREP-kurser.
Patric Cerny (FP)”

Tillsynen av de fristående förskolorna sker vartannat år,
områdeschefen i den stadsdel det gäller åker då fysiskt
ut till förskolan och gör ett tillsynsbesök. Man kollar då
ex: försäkringar, lokaler, personal, m m.
Däremot kontrollsystemet för de i Borås Stad i egen
regi bedrivna förskolor har inte samma administrativa
upplägg.
Kvalitetskontrollen görs genom att de kommunala förskolorna får fylla i en ”rapport” som de sedan skickar in
till utvecklingsenheten som sammanställer dessa. Detta
sker 4 gånger per år och det är olika områden alla gångerna. Den sammanställda rapporten går sedan ut till
berörda nämnder där de kommunalt drivna förskolorna
ligger för beslut och godkännande.
Man har i Borås Stad tillsatt ”eckers-pedagoger” till de
kommunala förskolorna, detta är ett sätt att få kvalitetskontroll. I Stadsdel Öster finns det 3 personal som åker
ut till 28 kommunalt drivna förskolor för att kontrollera
lokaler, lek, barngrupper, m m. Detta innebär att det
tar 3 år innan alla kommunalt drivna förskolor får en
genomgång i Stadsdel Öster.
Detta är inte bra att man har två olika administrativa
upplägg baserad på vem som bedriver förskolorna. Borås
Stads invånare skall enligt lag behandlas lika och detta
vore tillämpligt även för de som bedriver alternativa
förskolor. För till syven och sist är det föräldrarna som
vill veta att deras barn behandlas lika enligt Kommunallagen. Borås Stad skall ha likformade riktlinjer för
samtliga förskolor, oberoende om vem det är som är
utförare.
Därför föreslås: Att Kommunstyrelsen i Borås Stad utreder frågan och återkommer till Kommunfullmäktige
med likformade riktlinjer av kontrollen som är lika för
de alternativa förskolorna som de i egen regi bedrivna.
Borås september 2013
Anna Christensen
Nils-Åke Björklund”
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Bilaga till § 111 Anmälningsärenden
2013-09-19

”Motion; Gå och rösta!
Under 2014 har vi allmänna val till kommun, landsting
och riksdag. För att valresultatet ska vara representativt
för Borås befolkning krävs att så många som möjligt går
och röstar. Ett val är dessutom ett utmärkt tillfälle att
skapa intresse för utvecklad deltagardemokrati och för
att öka kunskaperna om samhället.
Borås har under flera tidigare val bedrivit ett målmedvetet arbete för att öka valdeltagandet. Detta har gett
resultat, och vid valet 2010 hade Borås ett valdeltagande
som låg 2 % över riksgenomsnittet. Men valdeltagandet
är fortfarande lågt i vissa delar av kommunen och i vissa
grupper.
Folkpartiet liberalerna vill att Borås Stad även inför valet 2014 ska bedriva ett arbete för att alla boråsare ska gå
och rösta. Vi anser att kommunen inför ett val bör nå ut
till alla invånare för en bredare demokratisk förankring.
För att öka valdeltagandet i Borås vill Folkpartiet att
valnämnden får i uppgift att kartlägga var valdeltagandet är lägst i kommunen och sedan arbeta för att fler går
och röstar i dessa områden.
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Reklam såsom affischering på bussar och i radio kan
vara viktiga delar i en informationskampanj, men vi
tror ännu mer på personliga möten. Exempel på hur
ett projekt för att få fler att gå och rösta skulle kunna
utformas är:
• Valambassadörer inom våra största språkgrupper utses
och utbildas, och informerar sedan om det svenska
valsystemet och den svenska demokratin i samarbete med invandrarföreningarna, SFI, bibliotek och
genom andra mötesplatser.
• Partierna bjuds in till lämpliga mötesplatser och får
informera och svara på frågor om sin politik.
• Politiker med god förankring i de områden där
valdeltagandet är lågt kan i samarbete med radio och
tidningar låta sig intervjuas.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge Valnämnden i uppgift att utarbeta en strategi
för att höja valdeltagandet i Borås, enligt motionens
intentioner.
Morgan Hjalmarsson
Folkpartiet liberalerna”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 112 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
”2013-09-18
Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Olsson (S)

Hur länge ska vi behöva vänta?
99 stycken. Så många är de motioner ligger på hög och
väntar på att bli utredda. En anmärkningsvärt hög siffra
som även Borås Tidning har uppmärksammat.
Antalet har dessutom ökat markant sedan 2012 då det
enbart var 44 stycken. Som oppositionspolitiker tycker
jag att detta är bekymmersamt. Hur länge ska vi egentligen behöva vänta på att våra förslag behandlas?
Med anledning av ovanstående ställer jag följande
frågor:
• Ser du, Ulf Olsson, några problem med att det i dagsläget finns 99 stycken obesvarade motioner?
• Vad anser du vara en rimlig tid för behandling av
motioner?
• Hur kommer det sig att så många motioner har blivit
liggandes under den här mandatperioden?
• Kommer du att vidta några åtgärder för att minska
den växande högen av obesvarade motioner?
Alexis Mouschopanis (M)”
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Voteringar

Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 september 2013 klockan 18:26:25.
7 Detaljplan för del av Centrum, kv Trasten 1 (Nr 78)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

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

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

X

Hans Gustavsson

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

X

Frånv

X
Annette Nordström

X

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

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

Berndt Holmén

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

Cecilia Kochan

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Ingela Hallgren

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

Cecilia Andersson

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

Yvonne Persson

(S)

2:a

X

Petter Löberg

(S)

1:a

X
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Avst

Bengt Wahlgren

X

X

X
Anita Spjuth

X
X

Kvitt

Kommunfullmäktiges protokoll | 19 September 2013

Ledamöter

Parti

Krets

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

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

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

X

Sara Andersson

(S)

1:a

X

Johan Medelius

(M)

3:e

Pirita Isegran

(M)

2:a

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

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

Tomas Gustafson

X

X
Staffan Falk

X

X
Marie-Louise Hall

X
X
X

Maria Oscarson

X
X
35

34

1

3

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 september 2013 klockan 20:49:04.
12 Svar på motion av Joakim Malmberg (FP); Låt krogarna ha öppet senare (Nr 83)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Annette Nordström

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

(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

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

X

(VÄG)

1:a

X

(KD)

3:e

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Alexander Andersson

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

Bengt Wahlgren

X

Hans Gustavsson

X

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

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

(KD)

1:a

Ingela Hallgren

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

Cecilia Andersson

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Sara Degerman-Carlsson

X
Berndt Holmén

Anita Spjuth

X

X
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

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
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Frånv

X

Annette Carlson

Kerstin Koivisto

Avst

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Alexis Mouschopanis

(M)

3:e

X

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

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

Ersättare

Ja

Nej

Frånv

Kvitt

X

Tomas Gustafson

X

X

(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

Pirita Isegran

(M)

2:a

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

Robert Hansson

(S)

2:a

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

SUMMA:

Avst

Staffan Falk

X

X
Marie-Louise Hall

X

X
Maria Oscarson

X
X
36

34

0

3

0
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Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 19 september 2013 klockan 20:50:56.
12 Svar på motion av Joakim Malmberg (FP); Låt krogarna ha öppet senare (Nr 83) 2

Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

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

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

Alexander Andersson

Anna Svalander

(FP)

3:e

Bengt Wahlgren

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

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Ingela Hallgren

X

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

Cecilia Andersson

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

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

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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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X
Annette Nordström

X

X
X

X
X
X

X
X
Berndt Holmén

Anita Spjuth

X

X
X

X
X

Kvitt

Kommunfullmäktiges protokoll | 19 September 2013

Ledamöter

Parti

Krets

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

X

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

Birgitta Bergman

(M)

2:a

Urban Svenkvist

(M)

3:e

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

Pirita Isegran

(M)

2:a

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

Robert Hansson

(S)

2:a

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

Tomas Gustafson

X

X
X
X
X
Staffan Falk

X

X
Marie-Louise Hall

X
X
X

X
Maria Oscarson

X
X
46

24

0

3

0
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