20 December 2012
protokoll

Tid och plats

17.00–22.11 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 144–171

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), Kerstin Koivisto (Vägv),
Karl-Gustav Drotz (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP), Kjell Classon (S),
Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Kerstin
Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M), Björn Bergquist (M),
Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (-), Hanna Werner (MP), Lars-Åke Johansson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik
Håkansson (C), Anna-Clara Stenström (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Malin
Wickberg (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), Dennis Fernholm (-), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie
Liljenby Andersson (S), Sofia Bohlin (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Jan Andersson (M), Pontuz Fritzson (-), 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)
För Nils-Åke Björklund (M)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Yvonne Persson (S)
För Petter Löberg (S)
För Micael Svensson (S)
För Heiti Ernits (MP)
För Samir Muratovic (S)
För Sara Andersson (S)

- Gunnel Romild (FP)
- Alexis Mouschopanis (M)
- Hans Gustavsson (KD)
- Cecilia Kochan (S)
- Berndt Holmén (S)
- Eva Axell (S)
- Staffan Falk (MP)
- Maria Oscarson (S)
- Tomas Gustafson (S)

För Leif Johansson (-) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.

Närvarande ersättare

Alfio Franco (M), Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Maria Lindgren (M),
Monica Hermansson Friedman (M), Nancy Kindblad (M), Alexander Andersson (C), Mats
Brandt (C), Bengt Wahlgren (FP), Shahin M Zadeh (FP), Ingela Hallgren (KD), Emina
Beganovic (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Gunbritt Johansson (V), Kjell Hjalmarsson (MP), Olle Hermansson (Vägv) och
Anna Grahn (Vägv).
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Nils-Åke Björklund (M) anländer till sammanträdet kl 17.10 och intar sin plats inför behandlingen av § 148.
Lars-Gunnar Comén (M) anländer till sammanträdet kl 17.26.
Cecilia Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 17.35.
Anna Svalander (FP) lämnar sammanträdet kl 18.17. Hon ersätts av Bengt Wahlgren (FP)
inför behandlingen av § 155.
Maj-Britt Eckerström (C) lämnar sammanträdet kl 18.23. Hon ersätts av Cecilia Andersson (C) inför behandlingen av § 156.
Hamid Fard (FP) anländer till sammanträdet kl 18.40 och intar sin plats inför behandlingen
av § 159.
Thomas Wingren (MP) lämnar sammanträdet kl 20.30. Han ersätts av Kjell Hjalmarsson (MP) under behandlingen av § 167.
Karl-Gustav Drotz (KD) lämnar sammanträdet kl 20.55 Han ersätts av Ingela Hallgren (KD)
under behandlingen av § 167.
Alexis Mouschopanis (M) lämnar sammanträdet kl 21.43.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 144
Val av justerande ledamöter

§ 146
Anmälningsärenden

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bertil
Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP) med Ninni
Dyberg (S) som ersättare.

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2012-11-29 Motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans
Gustavsson (KD): Stärk sverigefinnarnas
ställning i Borås. Dnr 2012/KS0735 130

Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 27 december 2012 kl 15.00.
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”.

2012-12-17 Motion av Ulla-Britt Åsén (SD) om att införa
”klassmorfarsystem” i skolorna i Borås.
Dnr 2012/KS0765 609

§ 145
Allmänhetens frågestund

2012-12-19 Motion av Anna Christensen (M): Fritidsgårdar med profilinriktning.
Dnr 2012/KS0772 827.

(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Lena Palmén (S) och Tom Andersson (MP) svarar på in
komna frågor.

B 182

2012-12-19 Motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C)
och Falco Güldenpfennig (KD): Inför fristående revision. Dnr 2012/KS0771 001

2012-12-19 Motion av Annette Carlson (M), Marie
Fridén (M) och Birgitta Bergman (M): En
grönare stad för framtida generationer!
Dnr 2012/KS0773 331
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Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:
2012-11-09 Meddelande från Krister Maconi att han ej
längre representerar Sverigedemokraterna
(SD) i de politiska uppdrag han besitter.
Dnr 2012/KS0699 101

Nuvarande ersättare Hasse Brännmar (S), Älvegatan 11,
506 40 Borås väljs till ledamot i Kulturnämnden t.o.m.
den 31 december 2014.
Marie Jöreteg (M), Enebacksgatan 6, 506 36 Borås väljs
till ersättare i Stadsdelsnämnden Öster t.o.m. den 31
december 2014.

2012-11-15 Meddelande från Pontuz Fritzson att han
ej längre representerar Sverigedemokraterna
(SD). Dnr 2012/KS0707 101
2012-11-16 Meddelande från Leif Johansson att han ej
längre representerar Sverigedemokraterna
(SD). Dnr 2012/KS0709 101
2012-11-19 Meddelande från Dennis Fernholm att han
ej längre representerar Sverigedemokraterna
(SD). Dnr 2012/KS0715 101

§ 147
Inkomna interpellationer och
enkla frågor
Till dagens sammanträde har två enkla frågor inkommit
som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:

§ 149 2012/KS0775 291
Svar på enkel fråga av Anna Svalander
(FP) till Lena Palmén (S) om tillagningskök på Almås
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.

§ 150 2012/KS0776 315
Svar på enkel fråga av Marie Fridén (M)
till Tom Andersson (MP) om pendelparkeringar
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.

De enkla frågorna får ställas.

§ 151 2012/KS0568 612
Bildningsstaden Borås
§ 148 2012/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 101,
sid B 521, separat bilaga)

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 107,
separat bilaga)

Stadsnämnden Norr har utarbetat ett förslag till en övergripande utvecklingsstrategi, Bildningsstaden Borås, har
utarbetats.

Kommunfullmäktige beslutar:

Förslaget har varit remitterat till övriga stadsdelsnämnder,
Utbildningsnämnden och Ungdomsrådet.

Gunilla Sandström (M), Tegnérgatan 7A, 503 43 Borås
entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i Överförmyndarnämnden.

Strategin anger inriktning och ambitionsnivå för de olika
utbildningsnivåerna och kompletteras med en mer detaljerad utvecklingsplan som utvärderas och förnyas årligen

Wiwi Roswall (M), Humlevägen 12, 513 35 Fristad väljs
till vice ordförande i Överförmyndarnämnden t.o.m. den
31 december 2014.

Strategin ersätter nu gällande skolplan och omfattar skolväsendet från förskola till och med gymnasiet.

Nuvarande ersättare Marie Sandberg (S), Börshult, Fridhem, 504 91 Sandhult väljs till ledamot i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m. den 31 december 2014.

B 183
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Kommunstyrelsens beslut 2012-10-24, § 506

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-24, § 495

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

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

Fastställa strategin Bildningsstaden Borås, med förändringen att värdegrund som utvecklingsområde omfattar
alla skolformer.

Ny lydelse av § 1 a) i Bestämmelser för utdelning av
minnesgåva till Borås Stads anställda och kommunala
förtroendevalda m.fl. antas.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Malin Carlsson (S), Per Carlsson (S), Anna Svalander (FP),
Sven-Erik Håkansson (C), Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S) och Staffan Falk (MP) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Ny lydelse av § 1 a) i Bestämmelser för utdelning av
minnesgåva till Borås Stad anställda och kommunala
förtroendevalda m.fl. antas.

Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa strategin Bildningsstaden Borås, med förändringen att värdegrund som utvecklingsområde omfattar
alla skolformer.

§ 153 2012/KS0607 006
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 104,
sid B 527
Kommunstyrelsens beslut 2012-10-24, § 494

§ 152 2012/KS0056 105
Revidering av Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och kommunala förtroendevalda
m fl
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 103,
sid B 526)
I Borås Stads bestämmelser för utdelning av minnesgåva
regleras utdelning till anställd med minst 25 års tjänstgöring i kommunen och som kan anses ha fullgjort minst
20 arbetstimmar eller motsvarande arbetsinsats per vecka
under 40 veckor per år.
Som en följd av ett EU-direktiv trädde år 2002 en ny
lag i kraft, 2002:293 om förbud mot diskriminering av
deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbe
gränsad anställning.
I samband med revideringen föreslås också att lägga till
texten om beslutet från 1993 gällande 25 års tjänstgöring
som anställd med mer än 20 år i samband med avgång i
pension.

B 184

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Sammanträden skall hållas följande dagar 2013:
24 januari, 21 februari (allmänhetens frågestund), 21
mars, 25 april, 23 maj (årsredovisning och allmänhetens
frågestund), 19 juni, 22 augusti, 19 september (allmänhetens frågestund), 24 oktober, 20 och 21 november (budget) och 19 december (allmänhetens frågestund).
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 23 maj med början kl 13.00, den 21
februari, den 19 september och den 19 december med
början kl 17.00 och i övrigt med början klockan 18.00.
Budgetsammanträdet den 20 november startar kl 09.00.
Budgetsammanträdet den 21 november startar kl 09.00.
Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i
Borås Tidning.
Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen
skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder
som Kommunfullmäktige beslutat om.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Sammanträden skall hållas följande dagar 2013:
24 januari, 21 februari (allmänhetens frågestund), 21
mars, 25 april, 23 maj (årsredovisning och allmänhetens
frågestund), 19 juni, 22 augusti, 19 september (allmänhetens frågestund), 24 oktober, 20 och 21 november (budget)
och 19 december (allmänhetens frågestund).
Sammanträdena skall hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås den 23 maj med början kl 13.00, den
21 februari, den 19 september och den 19 december med
början kl 17.00 och i övrigt med början klockan 18.00.

närmare med avseende på förekomst av tarmbakterier innan man går vidare. I övrigt anser nämnden att det troligen
är möjligt att anlägga en badplats vid Stora Häljasjön.
Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens bedömning. Det är den verksamhetsansvariga nämnden som måste prioritera sina resurser utifrån bedömda
behov. Det bör dock finnas möjligheter, som nämnden
själv påpekar, att involvera föreningar och byalag i skötsel
och drift av mindre badplatser. I utredningen om en ev.
badplats vid Stora Häljasjön är det därför viktigt att diskussioner förs med lokala föreningar och byalag om de är
villiga att vara delaktiga i planering, drift- och underhåll
av en badplats.

Budgetsammanträdet den 20 november startar kl 09.00.
Budgetsammanträdet den 21 november startar kl 09.00.

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-24, § 507

Annonser med uppgift om tid och plats skall införas i
Borås Tidning.

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

Ärendelistan skall dessutom införas i Borås Tidning.

Motionen bifalles.

De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund vid behandling av årsredovisningen
skall även i tillämpliga delar gälla för övriga frågestunder
som Kommunfullmäktige beslutat om.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stad utreder möjligheten att iordningställa en
badplats vid Stora Häljasjöns strand vid Mulleängen i
Gånghester.

§ 154 2010/KS0514 822
Svar på motion av Kerstin Koivisto
(Vägv); Utreda möjligheten att iordningställa en badplats vid ”Mulleängen” i
Gånghester i Stora Häljasjön
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 105,
sid B 528)
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 juni 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder möjligheten att
iordningställa en badplats vid Stora Häljasjöns strand vid
Mulleängen i Gånghester.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som förstår att det finns boende i Gånghester
som önskar sig en badplats i närområdet. Det är många
invånare, såväl i Borås tätort som i ytterområdena som
efterfrågar badplatser på närmare håll till bostaden. Tyvärr
kan inte alla önskemål infrias.
Motionen har också remitterats till Miljö- och konsumentnämnden som anser att vattenkvaliteten bör kontrolleras

§ 155 2012/KS0393 312
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson
(FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig
(KD); Förstärk infrastrukturen på Viared
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 106,
sid B 532)
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att
ge Tekniska nämnden i uppdrag att påbörja arbetet med
att bygga ett nytt nät av gång- och cykelvägar till och från
industriområdet Viared.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen anser att motionen tar upp viktiga utvecklingsfrågor för vårt mest betydande verksamhetsområB 185
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de. För att det skall bli långsiktigt hållbart krävs en satsning
på alternativa färdsätt till bilismen. Av Tekniska nämndens
svar framgår dock med önskad tydlighet att nämnden
redan har det uppdrag som efterfrågas i motionen
Kommunstyrelsen anser att motionen tar upp viktiga utvecklingsfrågor för vårt mest betydande verksamhetsområde. För att det skall bli långsiktigt hållbart krävs en satsning
på alternativa färdsätt till bilismen. Av Tekniska nämndens
svar framgår dock med önskad tydlighet att nämnden
redan har det uppdrag som efterfrågas i motionen.

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-24, § 514
Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är bifallen.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Tom Andersson (MP) och Morgan
Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

Verksamhetsområde är det geografiska område inom
vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall
ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås Stad
sker, så behöver även verksamhetsområdet utökas. Under
2012 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt rum
och dessa behöver nu formellt införlivas i verksamhets
området. Att fastigheter som är anslutna till en allmän
VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att Vattentjänstlagen skall gälla.
De fastigheter som har anslutits och föreslås införlivas i
verksamhetsområdet framgår av bilaga.

Kommunstyrelsens beslut 2012-12-03, § 593
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ny VA-taxa, att gälla från och med den 1 januari 2013,
samt utökning av verksamhetsområde VA fastställs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar:
Tekniska nämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med
att bygga ett nytt nät av gång- och cykelvägar till och från
industriområdet Viared.

Ny VA-taxa, att gälla från och med den 1 januari 2013,
samt utökning av verksamhetsområde VA fastställs.

§ 157 2012/KS0349 403
Borås Stads miljömål 2013-2016
§ 156 2012/KS0720 346
Ny VA-taxa 2013 samt utökning av verksamhetsområde VA
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 122,
separat bilaga)
Borås Energi och Miljö AB har sedan den 1 januari 2011
ansvar för kommunens VA-verksamhet. Bolaget föreslår
nu i enlighet med bilagda handlingar:
1.	att ny VA-taxa antas att gälla från och med 1 januari
2013
2. en utökning av verksamhetsområde VA
Förslaget till ny VA-taxa innebär sammanfattningsvis en
höjning av brukningsavgifterna med 5 %, en höjning av
anläggningsavgifterna med 30 % samt förändring av skrivningar avseende påminnelse- och inkassohantering

B 186

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 108,
sid B 537, separat bilaga)
Miljömål för Borås Stad visar kommunens ambitioner
inom miljöområdet och konkretiserar miljöpolicyn. Miljömålen redovisar en handlingsplan för arbetet med mål,
etappmål och åtgärder för åren 2013 – 2016. Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för
att i samarbete med näringsliv, invånare, organisationer
och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. Områdena är
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och
etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå och
etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. För
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respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som
har huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet.
Förslaget till Borås Stads miljömål för år 2013 – 2016 har
varit på remiss. Ett trettiotal remissinstanser har besvarat
remissen och gett synpunkter på hur förslagen till nya
miljömål kan förbättras ytterligare.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 579
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Borås Stads Miljömål 2013-2016 antas.

Kommunfullmäktige

Tom Andersson (MP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette
Carlson (M) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stads Miljömål 2013-2016 antas.

§ 158 2011/KS0851 003
Arkivregler för Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 109,
sid B 552 )
Gällande Arkivreglemente för Borås Stad skrevs delvis
om i samband med den nya nämnd- och förvaltningsorganisationens införande i januari 2011. Ursprungligen är
Arkivreglementet utarbetats 1971 med viss ändring 1985.
Då reglementet i sina grunder är föråldrat har Kulturnämnden den 8 december 2011 godkänt ett nytt förslag
till arkivreglemente och översänt det till Kommunstyrelsen för fastställelse av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till samtliga
nämnder och bolag.
Kulturnämnden har också den 14 juni 2012 önskat göra
en mindre justering av sitt eget förslag från december
2011.
Kommunstyrelsen tillstyrker Kulturnämndens förslag
och den komplettering som nämnden gjort beträffande
arkivansvaret för IT-system. De frågor som i övrigt har

väckts anser Kommunstyrelsen att Kulturnämnden genom
Stadsarkivet bör kunna hanteras som löpande verkställighetsfrågor snarare än att ställningstaganden stadfästs i
arkivreglerna.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 541
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Arkivregler för Borås Stad fastställs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Arkivregler för Borås Stad fastställs.

§ 159 2012/KS0390 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS t.o.m den 30
juni 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 110,
sid B 560 )
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Från och med den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, den skall samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvården. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen,
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Till Socialstyrelsen och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden/Stadsdels-nämnden rapportera alla gynnande
beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut
enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för
beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen
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för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till Socialstyrelsen och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden/
Stadsdelsnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen
för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-05, § 523
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 161 2012/KS0177 107
Ny bolagsordning för AB Sandhultsbostäder
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 112,
sid B 566)
I befintlig bolagsordning för AB Sandhultsbostäder anges
att det i bolaget skall finnas lägst 150 aktier och högst
600 aktier. Detta skulle innebära ett nominellt belopp på
10 000 kronor per aktie eftersom aktiekapitalet i bolaget
är 1 500 000 kronor. Varje aktie har dock ett nominellt
belopp på 100 kronor, vilket innebär att det i bolaget finns
15 000 aktier.
Den felaktighet som finns i bolagsordningen härrör från
ombildningen från stiftelseform till bolagsform. I det
förslag till bolagsordning som ingick i Kommunfullmäk
tiges beslut vid ombildningen till bolag angavs att varje
bostadsbolag skulle ha 10 000 aktier. För AB Sandhultsbostäder behövdes dock inget nytt aktiebolag bildas. I
stället använde Borås Stad ett befintligt aktiebolag, och i
detta bolag var det nominella aktievärdet 100 kronor.
Kommunstyrelsen föreslår därför att bolagsordningen
för AB Sandhultsbostäder ändrar lydelsen i § 7 enligt
följande:
Befintlig lydelse
§ 7 Antal aktier

§ 160 2012/KS0678 102
Ombud för Borås Stad på bolagsstämma
för Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 111,
sid B 565)

I bolaget skall finnas lägst 150 aktier och högst 600 aktier.
Föreslagen lydelse
§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000
aktier.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-05, § 542
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller
den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås
Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2012
för Borås Stadshus AB.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-05, § 528
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ny bolagsordning fastställs för AB Sandhultsbostäder i
enlighet med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa den nya
bolagsordningen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller
den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås
Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2012
för Borås Stadshus AB.

Kommunfullmäktige beslutar:
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§ 162 2012/KS0637 805
Reviderade föreningsbidrag 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 113,
sid B 568)
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner de reviderade och anpassade föreningsbidragen att gälla från 1 januari 2013. Förslaget till
reviderade föreningsbidrag bedöms av nämnden att kunna
rymmas inom befintlig budgetram.
Nämnden har under året arbetat med att se över det
nuvarande bidragssystemet. Många av bidragen är inte förändrade sedan 1996 och vissa bidrag är otidsenliga. Målet
med förändringsarbetet är enligt nämnden att anpassa
bidragssystemet till dagens och morgondagens förutsättningar för föreningslivet
De förändringar som föreslås är bl a att höja den bidragsberättigade åldern från 4-20 år till 6-20 år. Motivet som
nämnden framför är att motverka tidig organisering och
specialisering i unga år. Ett riktat stöd kan istället komma
i fråga för ”samhällsnyttig” verksamhet såsom vattenvana
och simskola. Ett ökat stöd till föreningar som certifierar
sin verksamhet inom Säker och Trygg förening föreslås
också.
Kommunstyrelsen är i huvudsak positiv till förslaget. Den
mest påtagliga förändringen är att man föreslår en höjning
av den bidragsberättigade åldern. Om detta bidrar till att
spontanidrotten får större utrymme är detta bra samtidigt
som stöd ändå kan utgå till föreningar som erbjuder vad
nämnden beskriver som samhällsnyttig verksamhet. Det
återstår att vara tydlig med vad som faller in under detta
begrepp. Kommunstyrelsen konstaterar att den generella
miniminivån på antal medlemmar för att få föreningsbidrag har sänkts från 20 till 15 medlemmar. Detta bör
gynna de mindre föreningarna. Vad gäller ungdomsföreningar har ribban sänkts från 225 till 150 aktiviteter och
det krävs endast 25 bidragsgrundande medlemmar för att
komma ifråga för verksamhetsbidrag

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 566
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till reviderade och
anpassade föreningsbidrag att gälla från den 1 januari
2013 godkänns.

Kommunfullmäktige

Cecilia Andersson (C), Hans Gustavsson (KD) och Lena
Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till reviderade och
anpassade föreningsbidrag att gälla från den 1 januari
2013 godkänns.

§ 163 2011/KS0134 290
Nybyggnad av förskola på Hestra
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 114,
sid B 579)
Lokalförsörjningsnämnden har den 23 oktober 2012 för
Kommunstyrelsen redovisat ett förslag till ny förskola på
Hestra. Stadsdelsnämnden Väster har den 5 november
tillstyrkt förslaget. Kommunstyrelsen delar de båda nämndernas uppfattning och tillstyrker att den nya förskolan
byggs.
Investeringsutgiften är beräknad till 31,2 miljoner kronor.
I Kommunstyrelsens förslag till budget för 2013 har
utgiften för projektet angivits till 29,7 miljoner kronor i
enlighet med Lokalförsörjningsnämndens budgetförslag.
Projektet har alltså en större utgift än vad som redovisas
för Kommunfullmäktige i samband med budgeten. Kommunstyrelsens uppfattning är att detta medför att styrelsen
inte kan ta beslut om anslag till projektet utan anslaget
blir en fråga för Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden har utformat sitt förslag så
att nämnden begär 29,7 miljoner kronor i anslag nu och
dessutom tar i anspråk 1,5 miljoner kronor av ett annat
anslag. Effekten av denna uppdelning blir att den totala
omslutningen för investeringsbudgeten inte påverkas även
om utgiften för den nya anläggningen blir högre än vad
som anges i budgeten. Kommunstyrelsen accepterar detta
förfarande.
Men faktum kvarstår att utgiften för projektet överstiger
det som anges i budgeten även om Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en finansiering enligt ovan. Kommunstyrelsen har alltså inte något bemyndigande att ta
det slutliga anslagsbeslutet utan sänder ärendet vidare till
Kommunfullmäktige för beslut.
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Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 567
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av
kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämndens förslag till nybyggnad av
Hestra förskola för en utgift på 31,2 miljoner kronor
godkänns.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP) till
förmån för sitt eget yrkande att ärendet återremitteras till
Lokalförsörjningsnämnden för projektering av en förskola
bestående av sex enheter.

Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att ärendet återremitteras
till Lokalförsörjningsnämnden.

lösningen är inte lämplig för verksamhet som vänder sig
till personer med demenssjukdom. Den ombyggda anläggningen kommer att kunna användas endast för personer
med somatisk sjukdom.
Kommunstyrelsen anser att i princip skall inriktningen
för en genomgripande ombyggnad med förväntad användning under många år skall vara att planlösningarna går
att använda på ett flexibelt sätt. Det skall vara möjligt
att växla användningsområdet beroende på den framtida
utvecklingen av efterfrågan på olika former av vård- och
omsorgsboende.
Mot bakgrund av att Stadsdelsnämnden Öster visat på att
det är lämpligt att öka antalet demensplatser i den intilliggande enheten Sanderökroken 1 är Kommunstyrelsen
beredd att tillstyrka förslaget. Det är alltså inte något
problem med fördelningen av platser i ett kort perspektiv
vilket motiverar detta ställningstagande.

Falco Güldenpfennig (KD) och Lennart Andreasson (V)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet
skall avgöras idag och dels om ärendet skall återremitteras
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Lokalförsörjningsnämndens förslag till nybyggnad av
Hestra förskola för en utgift på 31,2 miljoner kronor
godkänns.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 568
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller Lokalförsörjningsnämndens förslag.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

§ 164 2012/KS0440 287
Ombyggnad av äldreboende, Sanderö
kroken 2

att

i princip godkänna upprättat förslag till ombyggnad
samt

att

uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att fatta
erforderliga följdbeslut inom ramen för de principer
som redovisats i framställan.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 115,
sid B 589)
Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett förslag till
ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Sanderökroken
2. Stadsdelsnämnderna Väster och Öster har tillstyrkt
förslaget. Väster är ansvarig för driften av boendet och
Öster har ett ansvar för det totala utbudet av platser i
kommunen.
Lokalförsörjningsnämnden har i sin skrivelse beskrivit
behovet av en ombyggnad. Nämnden har vidare framhållit
att ökningen från 21 lägenheter till 24 ger förutsättningar
för en bättre driftsekonomi räknat per plats.
Stadsdelsnämnden Öster redovisar en synpunkt att det
framlagda förslaget i en aspekt i princip inte är bra. PlanB 190

§ 165 2012/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av
inneliggande avgivna motioner
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 116,
sid B 600)
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t.o.m. maj månad 2012 avgivna motioner.
För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.
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Kommunstyrelsens beslut 2012-12-19, § 540
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Nya avgifter inom taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel godkänns.

Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen interpellation av Fadi Moussa (S) avskrivs från
vidare handläggning.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Nya avgifter inom taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel godkänns.

Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen interpellation av Fadi Moussa (S) avskrivs från
vidare handläggning.

§ 167 2012/KS0665 709
Riktlinjer för alkoholservering
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 118,
sid B 611 )

§ 166 2012/KS0069 041
Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 117,
sid B 608)
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslag om nya avgifter inom taxa för
ansökan och tillstånd enligt alkohollagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Nämnden anför att det är viktigt att verksamheten håller
en fortsatt hög kvalitet beträffande utredningar i samband
med ansökningar om alkoholtillstånd och tillsyn. Då
verksamheten helt skall finansieras genom avgifter menar
nämnden att det är nödvändigt att höja dessa för att möta
kostnadsutvecklingen samt att Svenljunga kommun inte
längre kommer att köpa några tjänster från verksamheten.
Motsvarande kostnadsminskning går inte att göra fullt ut
med en begränsad personalstyrka.
Kommunstyrelsen bedömer att avgiftshöjningen är relativt hög men nödvändig för att upprätthålla kvaliteten i
verksamheten. I genomsnitt är höjningen ca 7 % och ger
verksamheten ca 125 tkr i ökade intäkter.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 564

Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat ett förslag till
Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering. Riktlinjerna
ersätter nuvarande Riktlinjer för serveringstillstånd som
gäller t. o. m. 2012.
Varje kommun beslutar om förutsättningarna för tillstånd
för alkoholservering och provsmakning. Kommunen ska
informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tillämpningen
och bedriva tillsyn av efterlevnaden.
Alkohollagen ger enskild kommun ett visst utrymme för
sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna anger vilka lokala
hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.
Borås Stads riktlinjer innehåller tillämpningsanvisningar
för alkoholservering och provsmakning, serveringstider,
olägenheter och eventuella villkor vid tillstånd för alkoholservering.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 561
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP) till
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Fastställa Borås Stads Rikt
linjer för alkoholservering utom stycket om ”Servicetider ”.

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

Ida Legnemark (V), Cecilia Andersson (C), Hanna Werner
(MP), Krister Maconi (-) och Tomas Gustafson (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att under punkt 2 i riktlinjerna ”Serveringstider” ändras tidpunkten ”till kl 02.00”
till ” till kl 03.00”.
Patric Cerny (FP), Birgitta Bergman (M), Annette Carlson
(M) och Eike Jünke (M) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons (FP) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Morgan Hjalmarssons
(FP) yrkande och finner 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 Morgan Hjalmarssons (FP) yrkande”.

02.00 ska särskild återhållsamhet iakttagas. Den utsträcka
serveringstiden kan beviljas under vissa förutsättningar
och prövotider tillämpas i stor utsträckning för uppföljning av verksamheten. Tillståndsenheten på Fritids- och
folkhälsoförvaltningen handlägger ansökningar om serveringstillstånd och Fritids- och folkhälsonämnden beslutar
om serveringstillstånd och eventuella ingripande enligt
alkohollagen.
Kommunstyrelsen anser att nuvarande Riktlinjer för
serveringstillstånd stämmer väl överens med Borås Stads
drogpolitiska handlingsprogram, där det bl. a. framgår
att det långsiktiga förebyggandet arbetet för att minska
skador av alkoholkonsumtion måste fortsätta. Det lokala
handlingsprogrammet ansluter till de nationella och internationella målen.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 562

Omröstning, se voteringslista nr 1.

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

Kommunfullmäktige beslutar med 46 röster mot 25:

Motionen förklaras besvarad.

Fastställa Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering.

Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M) och Marie Fridén (M) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande att bifalla motionen.

§ 168 2012/KS0271 702
Svar på motion av Joakim Malmberg
(FP); Låt krogarna ha öppet senare!

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 119,
sid B 616)

Patric Cerny (FP) yrkar bifall till Morgan Hjalmarssons
(FP) yrkande.

Joakim Malmberg (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 mars 2012 inlämnat rubricerad motion.

Annette Carlson (M), Joakim Malmberg (FP), Eike Jünke
(M) och Birgitta Bergman (M) yrkar bifall till motionen.

I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar åt
Fritids- och folkhälsonämnden att korrigera riktlinjerna
för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till klockan 03.00.
Motionen har varit remitterad till samtliga stadsdelsnämnder, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, Brottsförebyggande rådet i Borås och lokala
Brottsförebyggande rådet i respektive stadsdel. Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen, medan övriga
remissinstanser avstyrker motionen.
I Borås Stads Riktlinjer för serveringstillstånd, fastställda
av Kommunfullmäktige, framgår under avsnittet särskilda
serveringstider att vid alkoholservering fram till klockan
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Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att ärendet återremitteras
för en bredare remissomgång.

Ida Legnemark (V), Hanna Werner (MP), Krister Maconi
(-) och Tomas Gustafson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer 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.
Följande 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.
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Kommunfullmäktige beslutar med 33 röster mot 38:
Ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för en bredare remissomgång.

§ 169 2010/KS0489 020
Svar på motion av Anders Österberg (S)
och Lena Palmén (S); Borås – en stad i
arbete
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 120,
sid B 619)
Anders Österberg (S) och Lena Palmén (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2010 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att man metodiskt stärker kommunen
och ger fler möjlighet – med tanke på den höga arbetslösheten – att prova välfärdsjobb. Motionärerna anser att
främst fyra saker behöver göras i Borås.
1 Kartlägga vilken kompetens som behövs inom tre till
fem år.
2 Kompetensinventering för att ta reda på nuvarande
kompetensnivå.
3 Rusta och utbilda för framtida behov.
4 Skaffa fram kompetensutvecklingsplatser för arbetslösa
och väcka intresse för välfärdsjobb.
Stadskansliet utarbetade följande förslag till svar. Förslaget
har varit remitterat till samtliga nämnder. Av remissinstanserna har sex nämnder tillstyrkt, fyra har avslagit och
tre har avstått från att yttra sig. En sammanställning av
remissvaren redovisas i bilaga.
Borås Stad har redan idag en god bild av vilket rekryteringsbehov och vilka kompetenser som framtiden kräver.
Här utgör den personalekonomiska redovisningen ett
utmärkt verktyg där uppgifter om såväl rekryteringsbehov
som pensionsavgångar kartläggs och redovisas årligen.
Information om aktuell tillgång, behov av arbetskraft och
kompetens finns, liksom en prognos tio år framåt i tiden.
I den personalekonomiska redovisningen redovisas även
genomförda och/eller pågående kompetensutvecklingsinsatser.
Det ökade antalet pensionsavgångar kommer att medföra behov av rekryteringar inom bland annat vård och
omsorg, vissa lärarkategorier samt personal inom kök och
lokalvård. Fram till år 2021 kommer dessutom pensionsavgångarna bland chefer att vara hög, inte minst inom
skola och barnomsorg samt vård och omsorg.

I den allt hårdare konkurrensen om arbetskraft är det
av stor vikt att Borås Stad utmärker sig som en attraktiv
arbetsgivare. Parallellt med att kontinuerligt inventera
kompetens och framtida kompetensbehov är det också
värdefullt att Borås Stad visar upp vad ett arbete inom
kommunen innebär.
För att motverka inflödet av felaktiga kompetenser är
det viktigt att arbeta med kompetensbaserad rekrytering
likväl som att ge elever/studenter på våra utbildnings- och
praktikplatser en bra hand- och vägledning som bidrar till
väl underbyggda omdömen efter avslutad praktiktid. Att
kvalitetssäkra rekryteringsprocessen likväl som de praktikoch utbildningsplatser inom vård och omsorg som erbjuds
bidrar till att Borås Stad kan vara en attraktiv arbetsgivare
vilket ger ökade möjligheter att klara konkurrensen om
framtida arbetskraft.

Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 549
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår på
förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vad införandet av en kompetensutvecklingsmodul skulle innebära
av förbättring angående kartläggning och inventering av
anställdas kompetens.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att erbjuda fast anställning till alla med godkänd
examen från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram
samt att erbjuda heltid som grundtjänst till huvuddelen av
Borås Stads anställda.
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att med stöd av statens arbetsmarknadspolitik lösa
delar av generationsväxlingen, minska arbetslösheten och
öka intresset för välfärdsjobb.
Kommunstyrelsen med stöd från berörda nämnder ges i
uppdrag att kvalitetssäkra praktik- och utbildningsplatser.
Motionen förklaras besvarad.

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) yrkar att beslutsmeningarna 1 till 4
utgår.
Ulf Olsson (S) yrkar att beslutsmening 2 utgår.
Lena Palmén (S) och Tomas Gustafson (S) yrkar bifall till
Ulf Olssons (S) yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, dels till Ulf Olssons( S) yrkande
och dels till Annette Carlsons (M) yrkande och finner
Ulf Olssons (S) yrkande med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Ulf Olssons (S) yrkande är
huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer
ordföranden proposition på bifall till dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Annette Carlsons (M) yrkande
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.

(C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta
Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Johan Medelius (M),
Pirita Isegran (M) och Jan Andersson (M).

§ 170
Föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga ärenden på föredragningslistan skall behandlas på dagens sammanträde.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Annette Carlsons (M) yrkande skall vara motförslag i
huvudomröstningen.

§ 171 2012/KS0209 615
Svar på motion av Birgitta Bergman (M),
Pirita Isegran (M) och Annette Carlson
(M); Ett rikare kulturliv för alla!

Huvudomröstning

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 121,
sid B 636)

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Ulf Olssons (S) yrkande röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt Annette Carlsons (M) yrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 33, 3
avstår:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda vad införandet av en kompetensutvecklingsmodul skulle innebära av
förbättring angående kartläggning och inventering av
anställdas kompetens.
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att undersöka möjligheten att med stöd av statens arbetsmarknadspolitik lösa
delar av generationsväxlingen, minska arbetslösheten och
öka intresset för välfärdsjobb.
Kommunstyrelsen med stöd från berörda nämnder ges i
uppdrag att kvalitetssäkra praktik- och utbildningsplatser.
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Bertil Myhrberg (M), AnneMarie Ekström (FP), Hamid Fard (FP), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M),
Ingela Hallgren (KD), Cecilia Andersson C), Bengt
Wahlgren (FP), Patric Cerny (FP), Nils-Åke Björklund
(M), Lars Andersson (M), Hans Gustavsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd
Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson
(M), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson
(C), Anna-Clara Stenström (M), Seija Noppa (M), Marie
Fridén (M), Malin Wickberg (M), Monica Johansson
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Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M) och Annette
Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 23 februari 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande
kultur för personer med funktionsnedsättningar.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden,
Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Funktionshinderrådet och Ungdomsrådet.
Funktionshinderrådet har inte lämnat något svar, Ungdomsrådet avstyrker motionen och samtliga övriga remissinstanser tillstyrker motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2012-11-19, § 565
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Pirita Isegran (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar.
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Avslutning
Ordföranden Per-Olof Höög (S) tillönskar ledamöter,
ersättare och tjänstemän En riktigt God Jul och Ett Gott
Nytt År!
Kommunfullmäktiges förste vice ordföranden Bertil
Myhrberg (M) tillönskar ordföranden en likaledes God Jul
och ett Gott Nytt År!
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Anne-Marie Ekström (FP)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.30.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 28 december 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 145 Allmänhetens frågestund

”Fråga till Kommunfullmäktiges politiker:
För ett par år sedan byggdes och renoverades Asklandaskolan i Fristad om. Då hade den dåvarande rektorn och
personalen synpunkter på att det politikerna planerade
skulle innebära att skolan blir för liten. Detta ignorerades
av bestämmande politiker och samma dag skolan stod
färdigt var den för liten.
Hur kan man få göra så med våra skattepengar? Det finns
ju information om antal barn och vart de bor att hämta
och kunna planera för framtiden! Har ni inget ansvar att
tänka framåt? Vi invånare i Fristad känner oss väldigt
besvikna och det tycks vara så att ni endast tänker på
innevarande budgetår!!!! Vi vill inte få svaret att ni inte
satt vid makten då och inte kan stå för detta. Nu har ni
makten och har vetat ett par år hur många barn som finns
i varje årskull och vart de bor!!
Konsekvensen av detta har nu blivit att Asklandaskolan
inte rymmer de barn som hösten 2013 ska börja i förskoleklass. Ett nytt upptagningsområde har hastigt verkats
fram och ca 10 barn bryts upp från sina andra vänner och
får börja på Gula skolan. För att ta sig till Gula skolan
behöver man ta sig över en järnväg med både bevakad
och obevakad övergång samt en hårt trafikerad riksväg
42. Detta löser verksamhetsansvarig Lars Bengtsson och
nämnden i Norr med att ALLA barnen får skolskjuts! Är
det rimligt att lägga pengar på skolskjuts istället för att
lösa situationen på Asklandaskolan? Att dela på dessa barn
känns för oss föräldrar obeskrivligt nonchalant. Att våra
barns relationer och kamrater från förskolan ignoreras
totalt. Denna förändring innebär att vår dotter är ensam
från sin förskola att få börja på Gula skolan, hon ska helt
utan kända kamrater få starta om. Vilken trygghet får vårt
barn?
I läroplanen står det att den enskildes välbefinnande skall
prägla verksamheten, verksamheten skall motverka kränkande behandling. Detta struntar ni helt i och flyttar på
våra barn som om de vore ett klädlager!!!!!
FN:s Barnkonvention säger att: alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets
bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör
barn.
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Vid större förändringar MÅSTE ni lära er att planera och
genomföra förändringar på längre sikt och inte stressa
fram beslut så barnen blir lidande! Nu får ni stå ert kast
och lösa Asklandaskolans situation! Våra barn skall inte bli
lidande för att er planering är under all kritik!
Med vänlig hälsning
Carolina Carlsson och Tommy Säll”
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Bilaga till § 145 Allmänhetens frågestund
”För att vindkraft ska byggas på ett miljömässigt hållbart sätt som inte förstör för människor och natur så har
Energimyndigheten tagit fram ett förslag till områden där
vindkraft är lämpligt att bygga, så kallade ”områden av
riksintresse för vindbruk”.
Naturligtvis kan man säkert bygga vindkraft i andra
områden än de som är allra bäst lämpade, men pga av den
stora miljömässiga påverkan moderna vindkraftverk har,
tycker vi att en nationell planering för att minimera denna
påverkan är klok. Då minskade CO2-utsläpp är något som
berör alla i Sverige är det klokt att planeringen görs med
stora penseldrag på nationell nivå för att sedan förankras
på lokal nivå, till exempel i kommunerna. Planering för
vindkraft bör med andra ord i första hand lokaliseras till
de områden som Energimyndigheten tycker är lämplig, då
många faktorer som är påverkade av vindkraft sträcker sig
över kommungränserna, t.ex. varken Sveriges energibehov,
kraftledningsnät, landskapsbild eller fågelsträck följer
några kommungränser.
Av samma anledning som det är olämpligt att placera
små vattenkraftverk i varje liten å och ström, eller placera
mindre kärnkraftverk i varje bostadsområde, är det också
olämpligt att sprida ut vindkraft över hela det svenska
landskapet. Vindkraftverk bör koncentreras till stora vindkraftsparker i väl utvalda områden där varken natur eller
människor påverkas negativt i alltför stor utsträckning.
Energimyndigheten lägger t.ex. stor vikt vid:
• att vindkraftverk ska vara lokalt förankrade
• att vindkraftverk undviks att placeras vid bebyggelse,
både samlad och spridd bebyggelse
Frågor:
• Är KF medvetna om Energimyndighetens utpekande av
områden som är av riksintresse för vindkraft?
• Om Borås Stad via sitt energibolag, Borås Energi och
Miljö, vill bygga vindkraft, varför planerar de inte att
göra det i de bästa områdena i Sverige (där det blåser
bäst och påverkar människor och natur minst) utan planerar i miljömässigt tvivelaktiga områden, tex utanför
Borgstena i Nossans dalgång? Vad kan KF göra åt detta?
• När kommer Borås stad att ta fram en modern vindbruksplan?
• Kommer ansökningar om byggandet av vindkraft i
Borås Stad att bordläggas till dess att en plan tagits
fram?
Hälsningar från Henrik Molin, Bevara Nossans Dalgång”
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 146 Anmälningsärenden
2012-11-29

” MOTION; Stärk sverigefinnarnas ställning i Borås!
Ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk
trädde i kraft den 1/1 2010.
Under 2009 lämnades två motioner till Kommunfullmäktige angående frivillig anslutning till förvaltningsområde
för finska. Kommunfullmäktige fattade den 17 december
2009 beslut om att hos regeringen göra anmälan om frivillig anslutning till förvaltningsområde för finska. Sedan 1
maj, 2010 ingår Borås stad i förvaltningsområde för finska.
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
ska en kommun som tillhör finskt förvaltningsområde
erbjuda service på finska om det finns behov. De verksamheter som berörs mest inom kommunen är följande:
• Inom barnomsorgen erbjuda förskoleverksamhet helt
eller delvis på finska om vårdnadshavaren begär det.
• Inom äldreomsorg ska den som begär det erbjudas hela
eller delar av äldreomsorgens service och omvårdnad av
finsktalande personal.
• Finskspråkiga har rätt att använda finska vid muntliga
och skriftliga kontakter med kommunala myndigheter.
Kommunen är då skyldig att ge ett muntligt svar på finska. Den enskilde har rätt att på begäran få en skriftlig
översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på
finska.
• Kommunen ska i övrigt verka för att det finns tillgång
till finsktalande personal där det behövs. Kommunen
får dock bestämma tid och plats för att ta emot besök av
personer som talar finska, och ha särskilda telefontider.
• Kommunen ska också ge den finskspråkiga minoriteten
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.
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I språklagen anges att det allmänna har ett särskilt ansvar
för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla kultur.
Barns utveckling av en kulturell identitet och användning
av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
Kommunala myndigheter bör i sin verksamhet värna
minoritetsspråkiga ortnamn och synliggöra minoritetsspråkens närvaro genom skyltning och annan utmärkning.
Allianspartierna vill nu gå ett steg längre i denna för oss
viktiga fråga angående finskt förvaltningsområde. För att
ytterligare stärka sverigefinnarnas ställning här i Borås vill
vi att det utreds hur man skulle kunna ta ett vidare grepp
om finskspråkig kommunal service samt främjandet av
finsk kultur. Exempel på detta skulle kunna vara:
• Att staden flaggar med finsk flagga vid vissa tillfällen.
• I större utsträckning uppmärksamma Finlands nationaldag.
• Inrätta en finsk skolklass på låg och mellanstadiet (t ex
Fjärdingsskolan eller Bodaskolan).
• Dubbelskylta vid officiella byggnader med både svensk
text och finsk text
För att stärka sverigefinnarnas ställning i Borås föreslår vi
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur Sverigefinnarnas ställning kan stärkas i Borås Stad i enlighet med
motionens intentioner.
Patric Cerny (FP)
Sven-Erik Håkansson (C)

Anna Christensen (M)
Hans Gustavsson (KD)”
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Bilaga till § 146 Anmälningsärenden

Bilaga till §146 Anmälningsärenden

”Motion till Borås Kommun om att införa ”klassmorfarsystem” i skolorna i
Borås Stad

2012-12-20

Mobbing och skadegörelse är stora problem i vissa skolor
och åtgärderna att förhindra detta har inte varit särskilt
framgångsrika.
Att varken barn eller lärare mår bra av detta diskuteras
ständigt.
En ”klassmorfar” är en äldre person som befinner sig på
skolan och på så sätt blir en extra vuxen resurs för eleverna
att samtala med.
Mobbing och skadegörelse sker ju oftast när ingen vuxen
ser på, och närvaron av en vuxen person kan förhindra att
detta sker.
Närvaron av en äldre person kan också ge mer förståelse
för generationerna.
I de skolor där barn med utländsk bakgrund är överrepresenterade bör även finnas en ”klassmorfar” med utländsk
bakgrund, som har varit längre i Sverige och kan tala
Svenska.

”MOTION; Inför fristående revision!
För över 10 år sedan lämnade Maj Steen in en motion med
förslaget att avveckla stadens egen revision. Då motionen
ännu inte behandlats i Kommunfullmäktige vill Alliansen
åter aktualisera frågan.
Den kommunala revisionen består av förtroendevalda
revisorer som stöttas av professionella och sakkunniga revisorer. De sakkunniga är organiserade i ett revisorskontor
med en fast bemanning anställda av Borås Stad. Vi i Alliansen anser att det skulle vara en fördel om de förtroendevalda revisorerna kunde välja mer fritt vilka sakkunniga
man önskar anlita. Genom att upphandla revisionskontoret skulle kompetensen bättre kunna anpassas till de behov
som efterfrågas samtidigt som de sakkunniga skulle få en
mer oberoende ställning.

Även i förskolorna skulle en ” klassmorfar” innebära ytterligare en vuxen resurs, då antalet barn ökar, medan
personal skärs ner.

Det är av största vikt att staden har en oberoende och i
alla led professionell revision. Det är grundläggande för att
inge trovärdighet och styrka. Vi anser att sakkunniga revisorer som är anställda av staden aldrig kan bli helt oberoende. Dessutom innebär en fast bemanning att det skapas
en stel organisation där vi låser tillgången till kompetens.
Genom att upphandla revisionskontoret kan förtroendet
för stadens verksamheter stärkas ytterligare och skapa
möjligheten att vid varje revisionsuppdrag kunna anpassa
kompetensen.

Vi Sverigedemokrater föreslår att ”klassmorfarsystem”
införs på prov i Bodaskolans och Daltorpsskolan samt i två
utvalda förskolor snarast, då övriga akuta ågärder saknas
för mobbing och skadegörelse.

Revisorerna är fullmäktiges kontrollinstrument och en
väsentlig del i det lokala demokratiska systemet. Därför är
det viktigt att vi nu ser över arbetsformerna för revisionskontoret.

Borås 2012-12-17

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge i uppdrag åt Komunstyrelsen att införa en fristående
revision utifrån motionens intentioner.

”Klassmorfarsystemet” har brukats i andra kommuner
med gott resultat.

SVERIGEDEMOKRATERNA
Ulla-Britt Åsén”

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Annette Carlson (M)
Kerstin Hermansson (C)

Morgan Hjalmarsson (FP)
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Bilaga till § 146 Anmälningsärenden

Bilaga till § 146 Anmälningsärenden

2012-12-20

2012-12-20

”MOTION; Fritidsgårdar med profilinriktning

”MOTION; En grönare stad för framtida
generationer!

Ungdomars fritidsintressen varierar över tid och kan se
olika ut beroende på ålder och bakgrund. När man är
yngre kan idrott vara den främsta hobby, medan det några
år senare växer fram ett intresse för datorer och IT. För att
skapa fler attraktiva aktiviteter för våra unga på eftermiddagar och kvällar föreslår jag att Borås Stad inför fritidsgårdar med profilinriktning.

Varje år föds det över tusen barn i Borås. Dessa barn är vår
framtid. Den framtid som vi måste förvalta redan idag.
Vi moderater anser att det finns ett stort symbolvärde i
att varje år plantera ett träd för de ettåringar som är födda
under fjolåret. Trädet planteras för en grönare miljö att
växa upp i, men även för att påminna barnen om vikten av
en lummig och grön stad. Planteringen av ett årsträd varje
år ska även symbolisera det långsiktiga och hållbara över
generationsgränser. Vår önskan är att barnen ska bli lika
rotade i Borås som träden.

Genom att fritidsgårdarna fokuserar på en typ av verksamhet kan ungdomar i större utsträckning ges möjligheten
att fördjupa sig inom de områden som verkligen intresserar
dem. Multimedia, idrott och hälsa, naturvetenskap är några
exempel på profileringsområden, men givetvis är det ungdomarnas egna önskemål som bör vara utgångspunkten.
Idag är fritidsgårdar en ovärderlig och trygg mötesplats för
våra unga. Det är en mötesplats där de kan träffa sina vänner och hitta på olika saker tillsammans i en drogfri miljö.
Genom att införa profilinriktning tror vi att fler ungdomar skulle lockas att besöka stadens fritidsgårdar.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att införa fritidsgårdar med profilinriktningar i
Borås Stad.
Anna Christensen (M)”

Den 18 oktober 2012 fattade Kommunfullmäktige beslut
om ”Borås 2025”- visionen om vårt framtida Borås. I
visionen står det bland annat att Borås ska vara staden
där det ska finnas olika former av mötesplatser där unga
möter gamla och där boråsarnas historia möter framtiden.
Vidare säger visionen att Borås ska bli en stad där man
gemensamt tar ansvar för barn och unga så att de upplever
delaktighet. De sista raderna i visionen lyder som följande:
”Borås är en vacker och ren stad, en trygg stad där omsorg,
omtanke och god hälsa präglar alla skeenden i livet från
födseln till livets slut. Gemenskapen mellan människorna
som bor och verkar här ger styrka.”
Ju fler som vill göra visionen till verklighet, desto större
del av den kommer att kunna bli sann. Vi politiker ska
vara en av flera drivande parter för att Borås år 2025 ska
bli den stad vi önskar. Att varje år plantera ett träd för
alla ettåringar är ett symboliskt steg mot att förverkliga
visionen om den hållbara staden.
För att uppmärksamma trädplanteringen förslår vi också
att en ceremoni hålls där varje ettåring får ett diplom som
representerar deras gemensamma träd.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Ge i uppdrag åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheten att varje år plantera ett träd för stadens ettåringar.
Annette Carlson (M)
Birgitta Bergman (M)”

B 200

Marie Fridén (M)

Kommunfullmäktiges protokoll | 20 December 2012

Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 147 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Bilaga till § 147 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

” Enkel fråga till kommunalrådet Lena
Palmén från Anna Svalander Folkpartiet

2012-12-20

Förra året, den 22 september, lämnade jag in en motion
om att bygga tillagningskök på Almåsgymnasiet. Den
bifölls omgående av utbildningsnämndens alla ledamöter
och partier. För några veckor sedan var jag på Restaurangoch livsmedelsprogrammets programråd och där undrar
skola, elever och bransch varför det inget händer i frågan
– alla är ju överens!
På Almåsgymnasiet finns restaurangskola och livsmedelsprogram. Eleverna får lära sig att laga mat och vid ett
flertal tillfällen har skolans elever vunnit nationella priser.
Här finns restaurangelever som behöver öva på att laga
mat och det finns ca 600 elever som behöver lunch varje
dag. Det är slöseri med kommunens resurser att inte ha ett
tillagningskök för skolmaten på Almåsgymnasiet.
Med ett tillagningskök kommer Almåsgymnasiet att
avsevärt kunna höja kvaliteten på undervisningen, det
blir ”skarpt läge” varje dag och varje gång. Det erbjuder
eleverna en unik möjlighet till gedigen kunskap.

”Enkel fråga till Tom Andersson (MP),
kommunalråd
Från och med den 1 januari 2013 kommer trängselskatter att vara ett faktum för de bilister som kör till och från
Göteborg. Som ett led i detta förväntas allt fler välja att
åka kollektivt mellan Borås och Göteborg efter årsskiftet.
Fler boråsare kommer således att parkera bilen i anslutning
till exempelvis resecentrum för att sedan ta buss eller tåg.
Därför ställer jag följande frågor till ansvarigt kommunalråd Tom Andersson (MP):
1. Hur har du planerat för ett eventuellt ökat behov av
pendlarparkeringar?
2. Hur kommer de boråsare som pendlar att informeras?
Marie Fridén (M)”

Den kostutredning som Pernilla Landström gjort i Borås
Stad visar att gymnasieskolorna i Borås inte har en överkapacitet av tillagningskök och stödjer folkpartiets idé om att
bygga tillagningskök på Almåsgymnasiet.
Behovet av ett tillagningskök är stort. Alla partier i utbildningsnämnden är överens. Kostutredningen föreslår
ett tillagningskök på Almåsgymnasiet – varför händer
ingenting?
Min enkla fråga till Lena Palmén lyder:
När kan tillagningsköket på Almåsgymnasiet börja byggas?
Anna Svalander
Folkpartiet”
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 december 2012 klockan 21:34:18.
Riktlinjer för alkoholservering (Nr 118) 611
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

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

Karl-Gustav Drotz

(KD)

3:e

Ingela Hallgren

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Cecilia Andersson

X

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

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

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
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X

Hans Gustavsson

X

X
X
X
X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Hanna Werner

(MP)

1:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

Cecilia Kochan

X

Petter Löberg

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(M)

3:e

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

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

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

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Sara Andersson

(S)

1:a

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

Pontus Fritzson

(-)

2:a

X

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
Kjell Hjalmarsson

Eva Axell

X

X

X
X
Staffan Falk

Maria Oscarson

X

X
X

Tomas Gustafson

X

46

25

0

2

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 december 2012 klockan 21:35:41.
Riktlinjer för alkoholservering (Nr 118) 611 andra
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

BertilMyhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

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

Karl-Gustav Drotz

(KD)

3:e

Ingela Hallgren

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Cecilia Andersson

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

Bengt Wahlgren

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

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

KerstinHermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

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
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X
X

HansGustavsson

X

X

Cecilia Kochan

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Petter Löberg

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-ErikHåkansson

(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

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

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

Olle Engström

(M)

2:a

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

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

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Sara Andersson

(S)

1:a

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
Kjell Hjalmarsson

Eva Axell

X

X
X
X

X
X
Staffan Falk

Maria Oscarson

X

X
X

Tomas Gustafson

X

X
X

38

33

0

2

0
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Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 december 2012 klockan 22:06:42.
Svar på motion av Anders Österberg (S) och Lena Palmén (S); Borås - en stad i arbete (Nr 120)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

BertilMyhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

X

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(-)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

X

Karl-Gustav Drotz

(KD)

3:e

Ingela Hallgren

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Cecilia Andersson

X

Anna Svalander

(FP)

3:e

Bengt Wahlgren

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

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

X

Ida Legnemark

(V)

2:a

X

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

KerstinHermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

X

Björn Bergquist

(M)

3:e

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(-)

3:e

Hanna Werner

(MP)

1:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

B 206

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X

HansGustavsson

X

X

Cecilia Kochan

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Petter Löberg

(S)

1:a

Berndt Holmén

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-ErikHåkansson

(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

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

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

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Sara Andersson

(S)

1:a

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

Jan Andersson

(M)

1:a

X

Pontus Fritzson

(-)

2:a

Eva Andersson

(S)

1:a

X

Per Carlsson

(S)

2:a

X

Kent Hedberg

(S)

2:a

X

Robert Hansson

(S)

2:a

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
Kjell Hjalmarsson

Eva Axell

X

X

X
Staffan Falk

Maria Oscarson

X

X
X

Tomas Gustafson

X

X

35

33

3

2

0
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