16 Augusti 2012
protokoll

Tid och plats 18.00–21.07 Fullmäktigehuset
Omfattning § 105–115
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 (SD), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Sabina Kitti Ölander (V), Kerstin
Koivisto (Vägv), Karl-Gustav Drotz (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), Kurt Eliasson (S), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Krister
Maconi (SD), Hanna Werner (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Petter
Löberg (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), SvenErik Håkansson (C), Anna-Clara Stenström (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Malin
Wickberg (M), Thomas Wingren (MP), Anja Liikaluoma (S), Micael Svensson (S), Monica
Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Heiti
Ernits (MP), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S),
Sofia Bohlin (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Pontuz Fritzson (SD), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Hamid Fard (FP)
För Leila Pekkala (S)
För Malin Carlsson (S)
För Ninni Dyberg (S)
För Urban Svenkvist (M)
För Sara Andersson (S)
För Torbjörn Dehlin Rångeby (M)
För Kent Hedberg (S)

- Gunnel Romild (FP)
- Cecilia Kochan (S)
- Marie Sandberg (S)
- Leif Grahn (S)
- Alexis Mouschopanis (M)
- Berndt Holmén (S)
- Annette Nordström (M)
- Tord Andersson (S)

För Isabella Demserius (SD) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (SD) saknas ersättare.

Närvarande ersättare

Alfio Franco (M), Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Maria Lindgren (M), LarsGunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M), Nancy Kindblad (M), Alexander
Andersson (C), Mats Brandt (C), Gunilla Hellén Dalevik (FP), Bengt Wahlgren (FP), Hans
Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Eva Axell (S), Tomas Gustafson (S), Emina Beganovic (S), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Anita Spjuth (V), Peter Lund (V), Gunbritt Johansson (V), Olle Hermansson (Vägv)
och Anna Grahn (Vägv).
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Staffan Falk (MP) anländer till sammanträdet kl 18.13.
Urban Svenkvist (M) anländer till sammanträdet kl 18.55 och intar sin plats under behandlingen av § 115.
Dennis Fernholm (SD) anländer till sammanträdet kl 19.15 och intar sin plats inför behandlingen av § 115.
Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 105
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Ellie Blickfors (MP) med
Patric Cerny (FP) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 23 augusti 2012 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”.

2012-07-09	Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län 2012-07-04 om detaljplan
för del av Druvefors, Nejlikan 3 m fl,
Borås Stad. Länsstyrelsen beslutar enligt
12 kap 2 § PBL (1987:10) att inte pröva
kommunens antagandebeslut i enlighet
med vad som anges i 12 kap 1 § PBL.
Dnr 2010/KS0126 214

§ 107

2012/KS0071 102

			 2012/KS0072 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 77,
separat bilaga)

§ 106
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet
ärende som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2012-08-15	Motion av Annette Carlson (M),
Pirita Isegran (M), Annacarin Martinsson (M) och Anne-Marie Ekström (FP):
Fimpa rätt! Dnr 2012/KS0539 459
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:
2012-07-09	Beslut från Länsstyrelsen i Västra
Götalands län 2012-07-04 att utse
Linda Worbin (MP) som ny ersättare för
avgångne Kommunfullmäktigeersättare
Mirjam Jakobsson (MP) från och med
den 20 juni 2012 till och med den 31
oktober 2014. Dnr 2012/KS0071 102

B 134

Kommunfullmäktige beslutar:
Linda Worbin (MP), Rydalsgatan 20, 504 67 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
Aisa Coric (S), Skogshyddegatan 43, 506 31 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.
Maria Frankert (S), Lerbäcksvägen 26, 516 92 Äspered
väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Jesper Wasling (S), Kullagatan 3, 504 58 Borås entledigas
från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för BoråsBorås
TME AB och som ledamot i Stiftelsen för Produktionstekniskt centrum i Borås.
Christoffer Brandt (V), Våglängdsgatan 57, 506 41 Borås
entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås
Tingsrätt.
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Lucas Regnér (FP), Vendelshöjdsgatan 4, 504 55 Borås
entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås
Tingsrätt.

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-18, § 325

Paul Benjamin (M), Lindormsgatan 35, 506 44 Borås
entledigas från sitt uppdrag som nämndeman vid Borås
Tingsrätt.

Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2012 godkänns.

Josefina Klemetz (KD), Marklandsgatan 65, 507 45
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen
för AB Bostäder i Borås.

Kommunfullmäktige

Lotta Löfgren Hjelm (M), Getapelsvägen 8, 513 32 Fristad väljs till ersättare i Tekniska nämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Jonas Garmarp (M), Skolgatan 17, 503 33 Borås väljs
till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Oliver Öberg (M), Fjällgatan 17, 504 61 Borås väljs till
ersättare i Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31 december
2014.
Anna-Clara Stenström (M), Trandareds Ring 48, 507 61
Borås har ansökt om att få kvarstå som ledamot i Kommunfullmäktige trots flytt till Trollhättans kommun
fr.o.m. den 1 september 2012.
Fullmäktige medger, med stöd av 4 kap 8 § kommunallagen, att Anna-Clara Stenström (M) kvarstår som ledamot
i Kommunfullmäktige t.o.m. den 31 oktober 2014.

§ 108 2012/KS0261 106
Budget och verksamhetsplan 2012 för
Sjuhärads kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 78,
sid B 401)
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har den
26 januari 2012 godkänt kommunförbundets budget och
verksamhetsplan 2012 för Sjuhärads kommunalförbund.
Direktionen rekommenderar också medlemskommunerna
att godkänna budgeten.
Budgetförslaget baseras på en medlemsavgift på 70 kr per
invånare (per den 1/7 2010). Varbergs avgift ändras i samband med nytt avtal till 11 kronor/invånare och år. Falkenberg träder in som ny medlemskommun från 2012-01-01
till samma avgift som Varberg. Övrig finansiering sker dels
genom statsbidrag, regionala tillväxtmedel och ersättningar.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna bedrivs inom ramen för de
nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.

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

Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna Sjuhärads kommunalförbunds budget och
verksamhetsplan för år 2012.

§ 109 2010/KS0169 016
Risk- och sårbarhetsanalys för Borås
Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 79,
sid B 414, separat bilaga)
Under varje mandatperiod ska kommunen göra en riskoch sårbarhetsanalys. En inventering och analys av risker
och sårbarheter är nödvändig för att utveckla förmågan att
hantera olyckor och kriser.
Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys är en process som
syftar till att:
• Öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare
och verksamhetsansvariga.
• Ge underlag för planering och åtgärder som minskar
risker och sårbarhet.
• Stödja den fysiska planeringen.
• Ge underlag för information och kommunikation till
kommuninvånare och anställda.
Kommuner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och
ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser.
Kommunen har också ett geografiskt områdesansvar på
lokal nivå, vilket innebär den ska verka för att olika aktörer inom kommunen samverkar och uppnår samordning
i planerings- och förberedelsearbetet för att förebygga och
hantera extraordinära händelser. Kommunen bör därför ha
en bild av risker och sårbarheter inom kommunens geografiska område, vilket med tiden kommer innebära att olika
samhällsviktiga aktörer utanför den egna organisationen
behöver bli delaktiga i arbetet med analysen.
En reviderad analys har tagits fram för Borås Stad. Nytt
för denna gång är att kommuners och landstings arbeten
med risk- och sårbarhetsanalyser omfattas av föreskrifter
från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. FöreB 135

Kommunfullmäktiges protokoll | 16 Augusti 2012

skrifterna reglerar årlig rapporteringen och kan ses som en
utvecklingsprocess.

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-04, § 303
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Risk- och sårbarhetsanalysen godkänns. Borås Stads
nämnder, bolag och förbund ges i uppdrag att använda
den som planeringsunderlag.
Kommunstyrelsen svarar för årlig uppföljning av risk- och
sårbarhetsanalysen och rapporterar resultatet till berörd
myndighet.
Samtliga bolag och nämnder ges i uppdrag att ta fram egna
verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser som underlag inför nästa generations kommunövergripande analys.
Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med beaktande av
risk- och sårbarhetsanalysen ta fram ett nytt dokument
för kommunens samlade förebyggande och förberedande
säkerhetsarbete.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Risk- och sårbarhetsanalysen godkänns. Borås Stads
nämnder, bolag och förbund ges i uppdrag att använda
den som planeringsunderlag.
Kommunstyrelsen svarar för årlig uppföljning av risk- och
sårbarhetsanalysen och rapporterar resultatet till berörd
myndighet.
Samtliga bolag och nämnder ges i uppdrag att ta fram
egna verksamhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser
som underlag inför nästa generations kommunöver
gripande analys. Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att med beaktande av
risk- och sårbarhetsanalysen ta fram ett nytt dokument
för kommunens samlade förebyggande och förberedande
säkerhetsarbete.

§ 110 2012/KS0213 739
Sammanställning av det sociala innehållet i vård- och omsorgsboenden i Borås
Stad 2011
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 80,
sid B 423)
Kommunfullmäktige har beslutat om en årlig uppföljning
av det sociala innehållet på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnden Öster har lämnat en redovisning för
2011.
Uppgifterna i sammanställningen är hämtade från nationella undersökningar, bl a Kommunens kvalitet i korthet
och Öppna jämförelser.

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-18, § 334
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna den upprättade redovisningen av det sociala
innehållet på vård- och omsorgsboende

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna den upprättade redovisningen av det sociala
innehållet på vård- och omsorgsboende.

§ 111 2011/KS0774 008
Grafiska regler för Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 81, sid
B 427)
Vissa verksamheter i Borås Stad har enligt de grafiska reglerna möjligheter till profilering genom egna, verksamhetsunika grafiska regler. Det är verksamheter som på grund
av sin målgrupp eller sitt behov av marknadsföring anses
behöva en egen profil. Sådana verksamhetsunika regler
ska granskas av Stadskansliets informationsavdelning och
godkännas av Kommunstyrelsen.
Brygghuset har nu skapat grafiska riktlinjer för sin verksamhet. Brygghuset finns inte med bland de verksamheter
som Borås Stads grafiska regler anger ha möjlighet till

B 136
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egen grafisk profil. Skälet till detta får dock sökas i att
Brygghuset inte fanns när reglerna skrevs. En analog til�lämpning av skrivningen i reglerna gör det skäligt att även
Brygghuset bör ha en egen grafisk profil.
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att
komplettera de grafiska reglernas uppräkning av verksamheter med egen profil genom att lägga till Brygghuset.

4.
5.
6.

stärker varumärket Borås och ger goodwill för hållbart samhälle och kan stärka invånarnas stolthet
kan kompetenshöja staden – politiker och tjänstemän
lyfts av stort projekt inklusive miljökompetens
lokalt näringsliv gynnas av aktiviteten– oavsett vilka
som får del av anbudsupphandlingar.

Det råder fortfarande osäkerheter kring vissa aspekter som
är av intresse för Borås Stad att fortsätta följa.

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-18, § 331
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Brygghuset läggs till i de grafiska reglernas uppräkning av
verksamheter med egen grafisk profil.

Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Brygghuset läggs till i de grafiska reglernas uppräkning av
verksamheter med egen grafisk profil.

§ 112 2005/KS0673 422
Insatser för att sanera förorenade
sediment i Viskan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 82,
sid B 432)
Länsstyrelsen förhörde sig redan i september 2005 om
Borås Stads inställning till att åta sig huvudmannaskapet för det fortsatta arbetet med att få Viskans sediment
sanerade.
Därefter har Borås Stad hållit i både ett slutförande av
huvudstudie av sediment i Viskan nedströms Borås (Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna), samt en
följande Riskvärdering av förorenade sediment i Viskan.
Fördelarna som kan ses med att vara huvudman är:
1. en förhandlingsfördel – en ansvarsutredning är påbörjad av Länsstyrelse/Naturvårdsverk
2. möjlighet att påverka styrning och Borås-anpassa
projektets inriktning
3. bra med kostnadskontroll oavsett omfattning av
insatta medel

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-18, § 351
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Borås Stad vill vara huvudman för insatser kring att sanera
förorenade sediment i Viskan under förutsättning att
rimliga premisser gäller för insatsen. Berörda myndigheter
informeras som beslutet.

Kommunfullmäktige

Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Krister
Maconi (SD) och Karl-Gustav Drotz (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stad vill vara huvudman för insatser kring att sanera förorenade sediment i Viskan under förutsättning att
rimliga premisser gäller för insatsen. Berörda myndigheter
informeras om beslutet.

§ 113 2011/KS0395 055
Riskvärdering av förorenade sediment i
Viskan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 83,
sid B 443)
Borås Stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland har
genomfört en riskvärdering för olika alternativ att rena
Viskan. I riskvärderingen har för- och nackdelar med olika
åtgärdsalternativ vägts mot varandra. Riskvärderingen
visar att ett åtgärdsa lternativ 4a som innebär muddring av
samtliga områden med föroreningar kopplade till textil
industrins verksamhet med deponering i norra Djupasjön
är den bästa åtgärden.
B 137
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I tabellen nedan redovisas en kort beskrivning och omfattning för de olika åtgärdsalternativen.
ÅtgärdsNoll-alternativet alternativ1

Åtgärdsalternativ 2

Åtgärdsalternativ 3

Åtgärdsalternativ 4

Åtgärdsalternativ 4a

Beskrivning

Ingen åtgärd
genomförs

Efterbehandling
av sediment
områden med
pågående
spridning av di
oxiner och andra
föroreningar från
textilindustrin

Efterbehandling
av områden med
risk för erosion
och ökad sprid
ning vid hög
vattenföring

Efterbehandling
av samtliga om
råden där föro
renade sediment
medför risker för
miljön

Efterbehand
ling av samtliga
områden med
föroreningar
kopplade till
textilindustrins
verksamhet

Efterbehandling
som i 4 men med
deponering i
norra Djupasjön

Omfattning

-

Muddring av
Rydboholmsdammarna samt
ett område strax
uppströms dessa

Muddring av
Rydboholms
dammarna, ett
område strax
uppströms dessa,
inloppet till Gut
tasjön samt de
södra delarna av
Djupasjön

Muddring av
Muddring av
samtliga del
samtliga delom
områden utom
råden
norra delarna av
Djupasjön och de
norra delarna av
Guttasjön

Riskvärderingen har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fritids- och folkhälsonämnden,
Tekniska nämnden, Miljöförvaltningen, Borås Energi och
Miljö, Viskans Vattenråd, Marks kommun och Varbergs
kommun.
Viskan bör saneras. Nollalternativ är inte ett acceptabelt
alternativ. Åtgärdsalternativ 4a utsågs vid riskvärderingsprocessen som Borås huvudalternativ med åtgärdsa lter
nativ 3 som reservalternativ, men Borås Stad önskar så
långtgående sanering som möjligt och helst alternativ 4
eller 4a.

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-18, § 352
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Viskan bör saneras. Nollalternativ är inte ett acceptabelt
alternativ. Borås Stad önskar så långtgående sanering som
möjligt som även är långsiktigt hållbar och sker med en
teknik som inte medför framtida risker. Berörda myndigheter informeras om beslutet. Riskvärderingen läggs
därefter till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Tom Andersson (MP), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Krister
Maconi (SD) och Karl-Gustav Drotz (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

B 138

Muddring av
samtliga delom
råden men med
deponering i
Djupasjön

Kommunfullmäktige beslutar:
Viskan bör saneras. Nollalternativ är inte ett acceptabelt
alternativ. Borås Stad önskar så långtgående sanering som
möjligt som även är långsiktigt hållbar och sker med en
teknik som inte medför framtida risker. Berörda myndigheter informeras om beslutet. Riskvärderingen läggs
därefter till handlingarna.

§ 114 2010/KS0162 822
Svar på motion av Lennart Andreasson (V); En badplats i Viskan, invid
Skatehallen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 84,
sid B 445)
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 februari 2010 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att en enklare badplats
anläggs i Viskan invid Skatehallen. Motionären menar att
detta är en lämplig plats att anlägga en badplats på eftersom ungdomarna då ges möjlighet till naturlig svalka efter
sin framfart i ramperna.
Kommunstyrelsen menar att det är den verksamhetsansvariga nämnden för kommunens badplatser som är bäst
lämpad att avgöra var det skall finnas badplatser i Borås.
Ytterst är det givetvis en budget- och prioriteringsfråga
som nämnden har att väga mot andra angelägna behov. I
det här läget ser Fritids- och folkhälsonämnden inget behov av en badplats och Kommunstyrelsen gör heller ingen
annan bedömning.
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Kommunstyrelsens beslut 2012-06-18, § 341

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-18, § 346

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

Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Motionen avslås.

Kommunfullmäktige

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

Motionen förklaras besvarad.
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: Motionen avslås.
Vidare reserverar sig Krister Maconi (SD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.

Kommunfullmäktige

§ 115 2011/KS0660 809
Svar på motion av Heiti Ernits (MP),
Ida Legnemark (V), Sofia Bohlin (S) och
Anna Grahn (Vägv); Inför mobila gatukonstväggar i Borås

Ida Legnemark (V), Per Carlsson (S), Fredrich Legnemark (V), Lena Palmén (S), Hanna Werner (MP), Thomas
Wingren (MP), Heiti Ernits (MP) och Micael Svensson (S)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 85,
sid B 448)

Pirita Isegran (M), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Krister Maconi (SD) och Annacarin
Martinsson (M) yrkar bifall till reservationen i Kommun
styrelsen.

Heiti Ernits (MP), Ida Legnemark (V), Sofia Bohlin (S)
och Anna Grahn (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 22 september 2011 inlämnat rubricerad
motion.

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.

I motionen föreslås att Borås Stad skall etablera ett koncept med ”mobila gatukonstväggar”.

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”.

Motionen har varit remitterad till ett antal nämnder samt
Ungdomsrådet och Brottsförebyggande rådet. Av remissinstanserna tillstyrker 5 st motionen medan 3 instanser
föreslår att motionen avslås. Sammanställning av inkomna
remissvar redovisas i bilaga.
Kommunstyrelsen är i grunden positiv till att olika konstformer får ta sina egna uttryck. Det stärker den konstnärliga friheten. Gatukonst eller graffiti är en konstform som är
fri till sitt uttryck och form och kanske därför lett till stora
konflikter i samhället där den inte varit önskad i stadsrummet. Kommunstyrelsen är väl medveten om problemet med
”klotter” och de stora saneringskostnader detta medför. I
det avseendet är Tekniska nämndens farhågor värda att ta
på allvar. Kommunstyrelsen är ändå beredd att se positivt
på initiativet och om Kulturnämnden prioriterar att ta
fram ett koncept med mobila gatukonstväggar kommer
detta att följas med stort intresse. Rimligtvis bör detta ske
under en prövotid för att därefter utvärdera effekterna.

Omröstning, se voteringslista nr 1.

Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 35:
Motionen avslås.
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Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP)		

Ellie Blickfors (MP)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.15.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 24 augusti 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden

Bilaga till § 106 Anmälningsärenden

”Fimpa rätt!
Vi människor skräpar ner. Det har vi alltid gjort. För att
minska nedskräpningen har det satts upp papperskorgar
på lämpliga platser i Borås. Men trots att vi har papperskorgar möts vi ändå av den tråkiga synen av cigarettfimpar på stadens gator. I dagsläget finns det få askkoppar där
rökare kan fimpa sina cigaretter. I Göteborg har man satt
upp papperskorgar kombinerat med askkopp. Detta ger
rökarna bra förutsättning att fimpa rätt.
För att minska antalet felaktigt fimpade fimpar föreslår vi
Kommunfullmäktige besluta att:
Ge i uppdrag åt Tekniska nämnden att snarast sätta upp
askkoppar på stadens alla papperskorgar.
Annette Carlson (M)
Pirita Isegran (M)
Annacarin Martinsson (M)
Anne- Marie Ekström (FP)”

Bild: Papperskorg med askkopp i Göteborg
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 augusti 2012 klockan 21:05:59.
13 Svar på motion av Heiti Ernits (MP) Ida Legnemark (V), Sofia Bohlin (S) och Anna Grahn (Väg);
Inför mobila gatukonstväggar i Borås (Nr 85)
Ledamöter
Per-Olof Höög

Parti

Krets Ersättare

Ja

Nej

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(SD)

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

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

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Kerstin Koivisto
Karl-Gustav Drotz

Sara Degerman-Carlsson

X

Gunnel Romild

X

X

Cecilia Kochan

X

(KD)

1:a

X

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

(SD)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

X

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
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Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(M)

3:e

X

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

Krets Ersättare

Ja

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

Marie Sandberg

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

Leif Grahn

X

Micael Svensson

(S)

1:a

Nej

Frånv

Kvitt

X
X
X

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

(SD)

3:e

X

Heiti Ernits

(MP)

2:a

X

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

X
Berndt Holmén

X

Torbjörn Dehlin Rångeby

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(SD)

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:

Avst

Annette Nordström

X
X

Tord Andersson

X
X
X
35

37

0

1

0
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