23 Februari 2012
protokoll

Tid och plats

17.00‑22.09 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 19‑36

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), 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), Ulla-Britt Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP), Kjell Classon (S), Leila Pek‑
kala (S), Kurt Eliasson (S), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermans‑
son (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), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), SvenErik Håkansson (C), Seija Noppa (M), Malin Wickberg (M), Thomas Ågren (MP), Malin
Carlsson (S), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Sven‑
kvist (M), Dennis Fernholm (SD), Gun-Britt Persson (S), Samir Muratovic (S), Sara Anders‑
son (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Pontuz Fritzson (SD), Eva Andersson (S) och
Anethe Tolfsson (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Eike Jünke (M)	- Jan Andersson (M)
För Nils-Åke Björklund (M)	- Mattias Karlsson (M)
För Lars Andersson (M)	- Lars-Gunnar Comén (M)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)	- Hans Gustavsson (KD)
För Petter Löberg (S)	- Berndt Holmén (S)
För Anna-Clara Stenström (M)	- Monika Hermansson Friedman (M)
För Marie Fridén (M)	- Nancy Kindblad (M)
För Anja Liikaluoma (S)	- Emina Beganovic (S)
För Ninni Dyberg (S)	- Marie Sandberg (S)
För Micael Svensson (S)	- Leif Grahn (S)
För Monica Johansson (C)	- Mats Brandt (C)
För Heiti Ernits (MP)	- Staffan Falk (MP)
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S)	- Ulla-Britt Gustavsson (S)
För Sofia Bohlin (S)	- Cecilia Kochan (S)
För Per Carlsson (S)	- Christer Lundberg (S)
För Kent Hedberg (S)	- Maria Oscarson (S)
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Torbjörn Dehlin Rångeby (M) saknas ersättare.
För Robert Hansson (S) saknas ersättar.
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Närvarande ersättare

Alexander Andersson (C), Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Anita Spjuth (V),
Peter Lund (V), Gunbritt Johansson (V), Olle Hermansson (Vägv) och Anna Grahn (Vägv).
Gunnel Romild (FP) anländer till sammanträdet kl 17.02.
Gunilla Hellén Dalevik (FP) anländer till sammanträdet kl 17.03.
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 17.05 och intar sin plats inför
behandlingen av § 21.
Sofia Bohlin (S) anländer till sammanträdet kl 17.05 och intar sin plats inför behandlingen av
§ 21.
Anja Liikaluoma (S) anländer till sammanträdet kl 17.07 och intar sin plats inför behand‑
lingen av § 21.
Eike Jünke (M) anländer till sammanträdet kl 17.10 och intar sin plats inför behandlingen av
§ 21.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 17.10. Därefter tjänstgör Cecilia Kochan (S) för
Robert Hansson (S) inför behandlingen av § 21.
Alexis Mouschopanis (M) anländer till sammanträdet kl 17.10. Därefter tjänstgör Jan An‑
dersson (M) för Torbjörn Dehlin Rångeby (M) inför behandlingen av § 21.
Petter Löberg (S) anländer till sammanträdet kl 17.13 och intar sin plats inför behandlingen
av § 21.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) anländer till sammanträdet kl 17.14 och intar sin plats
inför behandlingen av § 21.
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.16 och intar sin plats inför behandlingen av
§ 21.
Kent Hedberg (S) anländer till sammanträdet kl 17.30 och intar sin plats inför behandlingen
av § 25.
Alfio Franco (M) anländer till sammanträdet kl 17.30.
Marie Fridén (M) anländer till sammanträdet 17.30 och intar sin plats inför behandlingen av
§ 25.
Micael Svensson (S) anländer till sammanträdet kl 17.30 och intar sin plats inför behand‑
lingen av § 25.
Lars Andersson (M) anländer till sammanträdet kl 17.39 och intar sin plats inför behand‑
lingen av § 25.
Cecilia Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 17.45.
Nils-Åke Björklund (M) anländer till sammanträdet kl 17.55 och intar sin plats inför behand‑
lingen av § 25.
Tord Andersson (S) anländer till sammanträdet kl 18.00.
Olle Hermansson (Vägv) lämnar sammanträdet kl 18.30.
Christer Lundberg (S) lämnar sammanträdet kl 19.10.
Gunilla Hellén Dalevik (FP) lämnar sammanträdet kl 21.08.
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Ida Legnemark (V) lämnar sammanträdet kl 21.50. Hon ersätts av Anita Spjuth (V) inför
behandlingen av § 36.
Fredrich Legnemark (V) lämnar sammanträdet kl 21.50. Han ersätts av Peter Lund (V) inför
behandlingen av § 36.
Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Rosangela Hansen
Göran Björklund		

stadsjurist
stadsjurist
sekreterare

§ 19
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bertil
Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP) med Inge‑
gerd Nyborg (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kom‑
munstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsda‑
gen den 1 mars 2012 kl 16.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgi‑
varen, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår.

§ 20
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) svarar på inkomna
frågor.

§ 21
Anmälningsärenden

2012-02-22 Motion av Fredrich Legnemark (V) och Peter
Lund (V) om tillgänglighet för hela Borås.
Dnr 2012/KS205 730
2012-02-22 Motion av Nils-Åke Björklund (M):
Miljövänliga framtida tätortsbussar.
Dnr 2012/KS0206 107
2012-02-22 Motion av Birgitta Bergman (M), Pirita
Isegran (M) och Annette Carlson (M):
Ett rikare kulturliv för alla!
Dnr 2012/KS0209 615
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:
2012-02-07 Protokoll från Länsstyrelsen Västra Göta‑
lands län från inspektion enligt 19 kap 17 §
föräldrabalken och 20 § förmynderskapsför
ordningen. Plats: Överförmyndarens expedi‑
tion i Borås den 24 januari 2012.
Dnr 2008/KS0257 191
Ledamoten Isabella Demserius representerar
inte längre partiet Sverigedemokraterna.

§ 22
Inkomna interpellationer
och enkla frågor

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommun‑
styrelsen:

Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.

2012-02-22 Motion av Thomas Ågren (MP):
Uppdaterade klimatmål för Borås Stad.
Dnr 2012/KS0204 403

Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.
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§ 23 2012/KS0071 102
		2012/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 13,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Anders Ryd (S), Hantverkaregatan 13, 506 31 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och som ersättare i styrelsen för Borås Lokaltrafik
AB.
Tuula Järvinen (S), Norra Sjöbogatan 50, 506 43 Borås
väljs till ersättare i styrelsen för Borås Lokaltrafik AB
t.o.m. 2014 års verksamhet.
Nedad Hajiric (S), Värmlandsgatan 25B, 504 37 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Stadsdelsnämnden Väster.
Peter Maksinen (S), Alpvägen 11, 518 30 Sandared väljs
till ersättare i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m. den 31
december 2014.
Anders Ericsson (S), Brunnsvägen 5, 515 34 Viskafors
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för
Viskaforshem AB.
Jonatan Pandacyve (S), Marklandsgatan 63, 507 45
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen
för Borås Djurpark AB.
Göran Holtstrand (S), Sonatgatan 18A, 504 71 Borås
väljs till ersättare i styrelsen för Borås Djurpark AB t.o.m.
2014 års verksamhet.
Therése Björklund (S), Lars Kaggsgatan 37, 504 42 Borås
väljs till ersättare i styrelsen för Borås Djurpark AB t.o.m.
2014 års verksamhet.
Tommy Mäkelä (FP), Tolltorpsgatan 4F, 504 60 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Stadsdelsnämnden Väster.
Lars G Svenningsson (FP), Berget 2, 504 95 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Borås
Energi och Miljö AB.
Nuvarande ersättare Minna Niemelä (S), Brämhultsvägen
44, 504 55 Borås väljs till ledamot i Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den 31 december 2014.
Anna Klaar (S), Brotorpsgatan 41, 507 65 Borås väljs
till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
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Ali Abdullah (S), Bohusgatan 10, 504 35 Borås väljs till
ersättare i styrelsen för AB Bostäder i Borås t.o.m. 2014
års verksamhet.
Nuvarande ersättare Anethe Tolfsson (S), Stamvägen
13, 504 49 Borås väljs till ledamot i Arbetslivsnämnden
t.o.m. den 31 december 2014.
Binaku Muharrem (S), Stenkastgatan 2, 507 42 Borås
väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Martin Nilsson (M), Kärragårdsvägen 39, 507 33 Brämhult väljs till ledamot i Stadsdelsnämnden Öster t.o.m.
den 31 december 2014.
Paul Benjamin (M), Lindormsgatan 35, 504 66 Borås
väljs till ersättare i Tekniska nämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Ingwer Kliche (S), Fjällgatan 55B, 504 61 Borås väljs
till lekmannarevisor i styrelsen för Espira Inkubator AB
t.o.m. 2014 års verksamhet.
Nils-Gunnar Blanc (FP), Högvallagatan 18, 504 58
Borås väljs till lekmannarevisorersättare i styrelsen för
Espira Inkubator AB t.o.m. 2014 års verksamhet.

§ 24 2012/KS0210 011
Svar på enkel fråga av Anna Christensen (M) till Ulf Olsson (S) om styrgrupp
för åtgärder för stadsplanering och hållbar utveckling på Hässleholmen
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

§ 25 2011/KS0768 718
Upphävande av Kommunfullmäktiges
beslut den 16 juni 2000; ”Regler för bidrag till enskilt bedriven förskoleklass”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 28,
separat bilaga)
Vid Kommunfullmäktiges behandling av ärendet ”Vill‑
kor för godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg” den
26 januari 2012 (Kommunfullmäktiges tryckta hand‑
lingar 2012, nr 7, sid B 37) behandlades inte en av de tre
föreslagna beslutsmeningarna från Kommunstyrelsen den
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28 november 2011, § 543, då denna fallit bort i de tryckta
handlingarna.
I den beslutsmeningen föreslås Kommunfullmäktige
besluta:
”Regler för bidrag till enskilt bedriven förskoleklass”, som
Kommunfullmäktige antog den 16 juni 2000, upphävs.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
”Regler för bidrag till enskilt bedriven förskoleklass”, som
Kommunfullmäktige antog den 16 juni 2000, upphävs.

§ 26 2011/KS0760 500
Riktlinjer för resor

§ 27 2011/KS0780 003
Reglemente för Kommunala funktionshinderrådet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 15,
sid B 59)
Funktionshinderrådets reglemente ändrades senast 2005.
I samband med arbetet att revidera den Handikappoli‑
tiska planen som resulterade i Program för tillgänglighet,
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsned‑
sättning konstaterades att reglementet behöver revideras.
Avvaktade med revidering av reglementet med anledning
av en eventuellt ny förvaltningsorganisation.
Ordet handikapp används inte lika mycket idag som förr
varför Socialstyrelsens Terminologiråd 2007 föreslog att
begreppet försvinner då alltfler använder begreppen funk‑
tionsnedsättning och funktionshinder. Detta är åtgärdat i
förslaget.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 14,
sid B 57, två separat bilaga)

Föreslås också att rådet ska ha fjorton ledamöter. Syftet är
att de enskilda föreningarna får större ansvar för Funk‑
tionshinderrådets verksamhet.

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att fullmäktige
fastställer förslag till riktlinjer för resor.

Kommunstyrelsens beslut 2012-01-09, § 21

Nuvarande riktlinjer för resor är från 2004 och skall
revideras under 2011 i enlighet med Borås Stads riktlinjer
för styrdokument. Miljönämnden har tagit fram ett förslag
till reviderad utgåva av ”Borås Stads riktlinjer för resor”.
Revideringsförslaget innebär endast smärre justeringar.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-09, § 37
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrå‑
det Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Anta reviderat reglemente för Kommunala funktionshin‑
derrådet. Reglementet gäller från den 1 mars 2012.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Anta reviderat reglemente för Kommunala funktionshinderrådet. Reglementet gäller från den 1 mars 2012.

Förslag till reviderad utgåva av ”Borås Stads riktlinjer för
resor” fastställs.
Kommunfullmäktige

§ 28 2008/KS0115 736
Regler för färdtjänst

Kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till reviderad utgåva av ”Borås Stads riktlinjer för
resor” fastställs.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 16,
sid B 63)
Tekniska nämnden har den 24 november 2011 beslutat
att föreslå Kommunfullmäktige besluta att den kontanta
avgiften inom färdtjänsten följer samma avgift som kollek‑
tivtrafiken. Zonindelningen ändras till samma som inom
kollektivtrafiken.
Månadsavgiften ändras så att även färdtjänstresenärer kan
köpa ett månadskort som andra resenärer inom kollek‑
tivtrafiken och att ta bort bestämmelsen att det bra gäller
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mellan två fasta adresser. Avgiften ändras till att vara
samma som inom kollektivtrafiken.
Tekniska nämnden gör den bedömningen att förslaget inte
innebär några ekonomiska konsekvenser för staden.
Ett förslag till reviderade regler för färdtjänst har utarbe‑
tats.

Kommunstyrelsens beslut 2012-01-09, § 23
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Riktlinjerna för ACTION-tjänsten upphör omgående att
gälla.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att utforma arbets‑
sätt med IKT-lösningar inom äldreomsorgen i Borås Stad.

Kommunstyrelsens beslut 2012-01-09, § 35
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrå‑
det Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Förslaget till reviderade regler för färdtjänst antas och skall
gälla från den 1 mars 2012.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Förslaget till reviderade regler för färdtjänst antas och
skall gälla från den 1 mars 2012.

§ 29 2006/KS0688 738
Utvärdering av ACTION-tjänsten
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 17,
sid B 67)
ACTION-tjänsten har sedan den 1 april 2004 varit
en insats i ordinarie verksamhet inom äldreomsorgen.
ACTION är ett IT-baserat stöd för vård- och omsorg.
ACTION-tjänsten har under åren utvecklats.
Idag finns inom äldreomsorgen förutom ACTION också
Phoniro, Posifon, Mobipen, Caredo m.m.
En omfattande utveckling och forskning inom området
Teknik för äldre pågår inom hela världen. Forskningen vi‑
sar att via olika IKT-lösningar (informations och kommu‑
nikationsteknologi) finns det stora möjligheter att effekti‑
visera och öka kvaliteten inom vård och omsorg för äldre
och deras anhöriga. Det finns idag flera utvecklade system
för att underlätta vardagen i hemmet. Det är viktigt att
varje individ får ett anpassat stöd. Det finns idag också
stora möjligheter att använda IKT-lösningar i verksamhet/
organisation. Allt fler kommuner och landsting planerar
och skriver handlingsplaner för införande och användning
av IT i större skala.

B 26

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Riktlinjerna för ACTION-tjänsten upphör omgående att
gälla.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för att utforma arbetssätt med IKT-lösningar inom äldreomsorgen i Borås Stad.

§ 30 2011/KS0510 730
Regler för trygghetsbostäder och upphävande av Kommunfullmäktiges beslut
den 22 januari 2009 om rätt till plats på
särskilt boende för den som fyllt 90 år
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 18,
sid B 69)
Det behövs ett ökat utbud av bostäder som är lämpliga och
attraktiva för äldre som vill välja att förändra sitt boende.
Trygghetsbostäder överbryggar glappet mellan vanligt bo‑
ende och det särskilda boendet. Borås Stad vill medverka
till att trygghetsbostäder tillskapas i staden, syftet är att
erbjuda ett boende med möjlighet till aktiviteter och social
samvaro och möjlighet att delta i gemensamma måltider.
Boendeformen har indirekt ett förebyggandeperspektiv, att
skjuta upp behov av att flytta till ett särskilt boende.
Ett förslag till ”Regler för trygghetsbostäder i Borås Stad
har utarbetats.
Med trygghetsbostäder avses bostadslägenheter och
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby, och
rekreation och där det finns personal dagligen som på
olika sätt kan stödja de boende under vissa tider. Trygg‑
hetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hy‑
resrätt eller bostadsrätt. Krav är att bostäderna ska innehas
av personer som fyllt 70 år. När det gäller makar, sambor
eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70 år.
I förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldre‑
bostäder framgår villkoren för trygghetsbostäder.
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Stadsdelsnämnderna, de kommunala bostadsbolagen,
Fastighetsägarföreningen samt Centrala pensionärsrådet
har fått möjlighet att yttra sig över förslaget ”.

§ 31 2011/KS0143 290
Förhyrning av lokaler för förskola,
Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors

Kommunstyrelsens beslut 2012-01-23, § 49

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 19,
sid B 81)

Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfull‑
mäktige besluta:
Anta regler för trygghetsbostäder i Borås Stad. Reglerna
gäller från den 1 mars 2012.
Upphäva Kommunfullmäktiges beslut den 22 januari
2009 avseende att den som är 90 år eller äldre och som
känner oro eller ångest avgör själv om den vill flytta till ett
särskilt boende i samband med att det första trygghetsbo‑
endet öppnar.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fri‑
dén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för ett
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäk‑
tige besluta: Anta regler för trygghetsbostäder i Borås Stad.
Reglerna gäller från 1 mars 2012.
Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Malin Wickberg (M), Karl-Gustav
Drotz (KD) och Krister Maconi (SD) yrkar bifall till
reservationen i Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) och Petter Löberg (S) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kom‑
munstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kom‑
munstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 35:
Anta regler för trygghetsbostäder i Borås Stad. Reglerna
gäller från den 1 mars 2012.

I budgeten för 2012 anges att Lokalförsörjningsnämnden
arbetar med att hyra nya förskolelokaler i bl.a. Dalsjöfors.
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att redovisa förslag
om denna förhyrning till Kommunfullmäktige. Bakgrun‑
den till detta är att denna lokalanskaffning kan jämföras
med ett investeringsbeslut och därigenom blir en fråga att
avgöras av Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden redovisade den 25 januari ett
förslag om förhyrning av lokaler i det tidigare äldrebo‑
endet Dalsjögläntan, adress Uppegårdsgatan 2. Därefter
yttrade sig Stadsdelsnämnden Öster och framhöll att
nämnden förordade att det föreslagna tillagningsköket inte
skulle ha så stor produktionskapacitet (350 portioner) som
Lokalförsörjningsnämnden föreslog. Lokalförsörjnings‑
nämnden har den 20 december redovisat ett nytt förslag
där kökskapaciteten minskats men där förslaget i övrigt är
oförändrat.
Kommunstyrelsen tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens
förslag mot bakgrund av en bedömning att det är lämp‑
ligt att samla verksamheten i en anläggning och kunna
lägga ner tre mindre förskolor. Det skall dock framhållas
att den större anläggningen bör vara mer driftekonomisk
för verksamheten. Stadsdelsnämnden bör, efter att de nya
lokalerna tagits i drift, redovisa hur nämnden tagit till vara
dessa möjligheter till bättre ekonomi.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-23, § 59
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrå‑
det Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att hyra lokaler
för förskola vid Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors.
Kommunfullmäktige

Kerstin Hermansson (C) yrkar att ärendet återremitteras,
se bilaga.
Anna Christensen (M), Falco Güldenpfennig (KD) och
Lena Palmén (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.
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att hyra lokaler
för förskola vid Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors.

Lokalförsörjningsnämnden anvisas 7 458 000 kronor för
nytt skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet.
Kommunfullmäktige

Mot beslutet reserverar sig Maj-Britt Eckerström (C),
Kerstin Hermansson (C), Sven-Erik Håkansson (C) och
Mats Brandt (C).

Anna Svalander (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 7 458 000 kronor för
nytt skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet.

§ 32 2011/KS0388 287
Nytt skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 20,
sid B 85)
Lokalförsörjningsnämnden fick av Kommunstyrelsen
projekteringsuppdrag för ombyggnad av skolbibliotek för
Sven Eriksonsgymnasiet den 19 september 2011. I investe‑
ringsbudgeten för 2012-14 finns 5 400 000 kronor avsatt
för detta projekt. Utbildningsnämnden tillstyrker Lokal‑
försörjningsnämndens förslag.
Verksamheten har tillsammans med Lokalförsörjningsför‑
valtningen projekterat fram en anpassning av maskinhal‑
len i Hus 3, Sven Eriksonsgymnasiet till nytt bibliotek.
Lokalen ska innehålla, förutom själva biblioteksdelen,
datasal och grupprum.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu färdigställt förslag
till ombyggnad och infordrat anbud. Investeringsutgiften
uppgår till 7 458 000 kronor enligt inkomna anbud. För‑
dyrande omständigheter är omfattande rivning av tidigare
laboratorieutrustning och installation av nytt ventilations‑
system. I projektet har en extra kostnad för åtgärder i be‑
fintligt bibliotek i Hus 5 tagits med. Dessa arbeten innebär
att en del av lokalen kommer att användas till matsal.
Ombyggnaden av Sven Eriksonsgymnasiets bibliotek sam‑
ordnas med investeringsprojektet nya lokaler för BoråsBorås
TME AB där investeringsutgiften enligt inkomna anbud
uppgår till 6 189 000 kronor. I investeringsbudgeten för
2012-14 finns 7 500 000 kronor för detta projekt. Kapital‑
kostnaden för investeringen i biblioteket och BoråsBorås
TME AB är 729 400 kronor. Hyresintäkten från Borås‑
Borås TME AB är 727 000 kronor. Övriga tillkommande
driftskostnader är 30 000 kronor. Detta ger en total ökning
av hyran för Utbildningsnämnden på 32 400 kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-23, § 56
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrå‑
det Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
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§ 33 2012/KS0100 252
Förvärv av fastigheten, Borås Uranus 3
(Ungdomens hus)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 26,
separat bilaga)
Lokalförsörjningsnämnden har den 22 december 2011
föreslagit Kommunfullmäktige att kommunen förvärvar
fastigheten Uranus 3 Bryggaregatan 14 för en köpeskil‑
ling om 11 000 000 kronor. I fastigheten inryms bl.a.
Ungdomens Hus vars lokaler i dagsläget hyrs in från den
nuvarande fastighetsägaren av Lokalförsörjningsnämnden.
Bakgrunden till intresset att förvärva fastigheten är att
Fritids- och folkhälsonämnden framfört önskemål om
en ombyggnation av lokalerna för Ungdomens Hus. Den
nuvarande fastighetsägaren har meddelat att han har små
möjligheter att göra de investeringar som efterfrågas.
Kommunstyrelsen bedömer att fastighetsaffären är rimlig
att genomföra främst med anledning av att kunna säker‑
ställa de investeringsbehov som finns för verksamheten
”Ungdomens hus”. Generellt är det inte heller någon större
risk för kommunen att äga bra fastigheter i attraktiva cen‑
trala lägen. Vad gäller de omnämnda investeringsbehoven
kommer de att behandlas i ett parallellt ärende varför de
inte närmare berörs här.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 95
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrå‑
det Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämndens förslag att förvärva fastighe‑
ten Borås Uranus 3 för 11 000 000 kronor godkänns.
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämndens förslag att förvärva fastigheten Borås Uranus 3 för 11 000 000 kronor godkänns.

§ 34 2012/KS0090 287
Ombyggnad av fastigheten Uranus 3
(Ungdomens Hus)

Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 96
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrå‑
det Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas under förutsättning att
fastigheten Borås Uranus 3 förvärvas
-	ett investeringsanslag på 3 950 000 kronor för om‑
byggnad av plan 1 i fastigheten Uranus 3 för Ungdo‑
mens hus
-	ett investeringsanslag på 3 010 000 kronor för om‑
byggnad av ventilation och hiss.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 27,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige

Lokalförsörjningsnämnden har den 6 december 2011
begärt under förutsättning att fastigheten Uranus 3 för‑
värvas av kommunen Kommunfullmäktige besluta att dels
godkänna ombyggnad av plan 1 för Ungdomens hus till
en investeringsutgift på 3 950 000 kronor och dels ny ven‑
tilation och ombyggnad av hiss till en investeringsutgift
på 3 010 000 kronor. I investeringsbudget 2012 finns inga
avsatta anslag för ombyggnationen.

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas under förutsättning
att fastigheten Borås Uranus 3 förvärvas
- ett investeringsanslag på 3 950 000 kronor för ombyggnad av plan 1 i fastigheten Uranus 3 för Ungdomens hus
- ett investeringsanslag på 3 010 000 kronor för ombyggnad av ventilation och hiss.

I ett separat ärende parallellt med detta föreslår Kom‑
munstyrelsen att Lokalförsörjningsnämnden får för‑
värva fastigheten Borås Uranus 3 till en köpeskilling om
11 000 000 kronor.
I dagsläget hyr Lokalförsörjningsnämnden 1 350 m2 åt
Fritids- och folkhälsonämnden för Ungdomens Hus.
Inhyrningen avser 3 st våningsplan där avsikten har varit
att successivt utveckla och förädla ytorna. Fritids- och
folkhälsonämnden inledde en mindre renoveringsinsats
av plan 1 under våren 2011 som nu fullföljs med detta
förslag. I och med det förmodade förvärvet av fastigheten
äger vi nu själva frågan fullt ut och kan styra utvecklingen
på ett annat sätt.
Ombyggnationen avser plan 1 samt förberedelse för att
kunna ta sig till plan 2. Både källaren och plan 2 är sedan
förberedda för ytterligare förädling om framtida behov
och expandering uppstår. Den beräknade investeringsut‑
giften uppgår till 3 950 000 kronor och innebär tillsam‑
mans med inköpet av fastigheten en årlig hyreskostnad
på 980 000 kronor. Fritids- och folkhälsonämnden fick
i budget 2011 ett utökat kommunbidrag på 3 300 000
kronor för driften av ungdomens hus. Kommunstyrelsen
bedömer att detta tillskott bör räcka även men den nya
hyresnivån som fullt ut kommer att gälla fr.o.m. 2013.
Nämnden föreslår i en särskild skrivelse att få använda
återstående medel från 2011 till verksamheten. Detta får
behandlas i bokslutet men grundprincipen är att om verk‑
samheten inte fullt ut genomförts skall sådana överskott
återlämnas.

§ 35 2009/KS0500 622
Svar på motion av Anders Österberg (S);
Vegetarisk matdag
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 21,
sid B 90)
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 augusti 2009 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stads Kommunfullmäktige
ger i uppdrag till de instanser det berör, att på en utvald
veckodag endast servera vegetarisk mat i kommunens
skolbespisningar
Motionen har varit remitterad till Kommundelsnämn‑
derna, Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen menar att en ökad tillgång på ekolo‑
giska råvaror ger förutsättningar för att ytterligare höja
kvaliteten på den mat som serveras. Det är också viktigt
att säsongsanpassade råvaror används i så stor utsträck‑
ning som möjligt för att minska påverkan på miljön och
använda tillgängliga medel på ett bra sätt.
Kommunstyrelsen föreslår att det ska finnas ett dagligt
vegetariskt alternativ på alla skolenheter efterhand som det
finns förutsättningar för att införa det.
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Kommunstyrelsens beslut 2012-01-23, § 46
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfull‑
mäktige besluta:
Kommunens skolbespisningar ska servera helt vegetarisk
mat en dag per vecka.
En vegetarisk matdag ska vara införd i alla skolbespisning‑
ar senast vid höstterminens start 2014.
Stadsdelsnämnden Väster får uppdraget att stödja nämn‑
derna i arbetet med att införa vegetariskt alternativ i
skolorna, samt följa upp införande och omfattning av
vegetariska alternativ.
Motionen tillstyrks.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fri‑
dén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för ett
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäk‑
tige besluta: Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig vidare Krister Maconi (SD) för
sitt eget yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kom‑
munfullmäktige besluta: Motionen avslås. Att det skall
finnas ett dagligt vegetariskt alternativ på alla skolenheter
efterhand som det finns förutsättningar för att införa det.
Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Monika Her‑
mansson Friedman (M), Anna Svalander (FP), Morgan
Hjalmarsson (FP), Malin Wickberg (M), Kerstin Her‑
mansson (C), Joakim Malmberg (FP) och Falco Gülden‑
pfennig (KD) yrkar att motionen avslås.
Hanna Werner (MP), Ida Legnemark (V), Fredrich Legne‑
mark (V), Lena Palmén (S), Thomas Ågren (MP) och Ellie
Blickfors (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Krister Maconi (SD) och Dennis Fernholm (SD) yrkar
bifall till Sverigedemokraternas reservation i Kommunsty‑
relsen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kom‑
munstyrelsens förslag, dels till Annette Carlson (M) med
fleras avslagsyrkande och dels till Sverigedemokraternas
reservation i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag
är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer
ordföranden proposition på bifall dels till Annette Carl‑
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son (M) med fleras avslagsyrkande och dels till Sverige
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Annette Carlson (M) med fleras av‑
slagsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej
har Kommunfullmäktige beslutat att Sverigedemokrater‑
nas reservation i Kommunstyrelsen skall vara motförslag i
huvudomröstningen”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 32 röster mot 5, 35
avstår:
Att Annette Carlson (M) med fleras avslagsyrkande skall
vara motförslag i huvudomröstningen.
Huvudomröstning
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat enligt Annette Carlson (M) med fleras avslagsyr‑
kande”.
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 37 röster mot 35:
Motionen avslås.

§ 36 2010/KS0442 510
Svar på motion av Kerstin Koivisto
(Vägv) om att av miljö- och säkerhetsskäl förändra infrastrukturen i centrala
Borås dels genom att sätta stopp för den
tunga genomfartstrafiken genom att
bygga förbifarter för R40, R42 och R27
och dels genom att förbättra Göteborgsbanan för pendeltågstrafik
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 22,
sid B 95)
Kerstin Koivisto (Vägvalet) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 maj 2010 inlämnat rubr motion:
I motionen föreslås att infrastrukturproblemen i Borås
utreds tillsammans med berörda statliga myndigheter
för att på ett långsiktigt sätt lösa miljöproblemen så att
boråsarna får leva i en mer trygg och säker stad, samt att
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utreda vilken klimatförbättring förbifarter kommer att ge
centrala Borås.
Att i avvaktan på Götalandsbanan förbättra Göteborgsba‑
nan för pendeltågstrafik
Gatunämnden och Miljönämnden har yttrat sig över
motionen.
Sammanfattningsvis instämmer Kommunstyrelsen i Mil‑
jönämndens yttrande både vad gäller frågan om att planer
på nya förbifarter runt Borås hänskjuts till arbetet med
översiktsplanen och vad gäller Götalandsbanan.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-23, § 63
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrå‑
det Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige

Kerstin Koivisto (Vägv) yrkar bifall till Kommunstyrel‑
sens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP)		

Bertil Myhrberg (M)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.25.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 2 mars 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Allmänhetens frågestund
Bilaga till § 20 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 20 Allmänhetens frågestund

”Hej!
Nedan är en fråga som jag vill ställa till Kommunfullmäk‑
tige nu på torsdag, 23/2.
Frågan kommer att ställas muntligen av mig, Andreas
Molin, och jag representerar miljöföreningen Bevara Nos‑
sans dalgång.

” Hej,
mitt namn är Jacob Cavallin och önskar härmed anmäla
min önskan om att ställa en fråga (se bilagan) under
allmänhetens frågestund. Jag bifogar även en bilaga (en
kartbild) som komplement till frågeställningen.

Tack på förhand!
-Andreas Molin

Angående att Borås stad ämnar bygga
vindkraftspark dvs energiindustri i
Borgstena

Angående Borås stads energibolag,
Borås Energi och Miljö: Buller från de
planerade vindkraftverken i Borgstena

Det står uttryckligen i Borås vindkraftplan (antagen av
Kommunfullmäktige) att vindkraft inte ska byggas ”i
anslutning” till kulturmiljöerna. Ändå planeras vindkraft
t.o.m. inuti ett av dessa områden.

Det har i flera fall på senare tid uppmärksammats att de
gränsvärden som finns satta för buller från vindkraftverk
är för högt satta och inte fungerar i praktiken för att
skydda närboendes boendemiljö. Även fast vindkraftverk
planerats och byggts enligt de regler och gränsvärden som
finns blir människor som bor i närheten bevisligen ändå
mycket störda av bullret.
I sammanhanget bör nämnas att Borås Energi och Miljös
egen ljudkonsult, ljud- och akustikforskaren Pontus
Thorsson, tycker att gränsvärdena för buller från vind‑
kraftverk är för högt satta och bör sänkas. Borås Energi
och Miljö har hittills ignorerat hans synpunkter och
planerar inte vindraftparken i Borgstena utifrån hans
rekommendationer.
Som närboende är vi bekymrade över att Borås Energi och
Miljö inte lyssnar på sin egen expertis och är mycket oro‑
liga att vår närmiljö och boendemiljö kommer att påverkas
mycket negativt av nuvarande planer.
a)	Anser Kommunfullmäktige att Borås Energi och Mil‑
jös vindkraftpark i Borgstena ska planeras efter gamla
regler och gränsvärden som bevisligen inte fungerar
i praktiken, eller ska vindkraftparken planeras enligt
”försiktighetsprincipen” och de rekommendationer
som Pontus Thorsson förespråkar?
b)	Hur kan Kommunfullmäktige säkerställa att Borås
Energi och Miljö, ett bolag som vi i kommunen äger
tillsammans, ligger i framkant när det gäller planering
av vindkraftparker så att det garanteras att närboende
inte påverkas negativt av bullret?”
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Borgstena kyrkomiljö

Vindkraftverken planeras av Borås Energi och Miljö att
placeras både inuti och i direkt anslutning till ett område
som är skyddat genom ett beslut i Borås stads Kommun‑
fullmäktige. Området är ”Borgstena kyrkomiljö” och är
klassad som ”värdefull kulturmiljö” i Borås stads kultur‑
miljöprogram (Värdefulla kulturmiljöer i Borås kommun,
Borås kommun och Regionmuseum Västra Götaland).
Detta område och dess omgivningar är även identifie‑
rade som direkt olämpliga för vindkraft i Borås stads
egen vindkraftutredning ”Förutsättningar för vindkraft i
Borås”:
Kulturvärden

Hänsyn bör alltid tas till kulturvärden. Ett antal vindkraftverk bredvid ett gammalt kyrktorn skulle förta kulturvärdet.
När gammalt möter nytt krävs särskild hänsyn. Vissa områden av kulturellt intresse bör inte ha vindkraftetableringar
som stör helheten.
I kommunens kulturmiljöprogram ingår en inventering av
värdefulla kulturmiljöer. Inventeringen är indelad i följande
miljöer: värdefulla miljöer med fornlämningar, bebyggelse
och odlingslandskap, 13 områden, kyrk-byar, 5 områden,
industrimiljöer utanför Borås, 4 områden, stationssamhälle,
1 område, bebyggelsemiljöer, 2 områden, odlingslandskap, 2
områden, Borås samhälle, 37 områden.
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Områdena utanför Borås samhälle är:
8. Örlanda by i Borgstena socken
18. Borgstena kyrkomiljö i Borgstena socken
Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås, sid 17
Det är oacceptabelt och ansvarslöst att förstöra en kultur‑
miljö med bevarandestatus som skapats och formats över
hundratals år för vindkraftverk med en livslängd på 20-30
år.
Att i denna närmiljö anlägga en industriell verksamhet
av den dimension som denna vindkraftpark innebär är i
fullständigt vansinnigt. Har Borås stad råd att offra denna
unika miljö, för tveksamma vinstintressen? Vad händer
när skogen avverkas? Hur kommer det att se ut? Vi anser
att man som besökare till Borgstena kyrka skall få uppleva
möjligheten till en unik kulturhistorisk miljö samt upp‑
levelse. Man får inte glömma att utsikten från Borgstena
kyrka har varit densamma alltsedan kyrkan byggdes vid
1100-talet. Borås har inte råd att offra denna unika miljö,
för ett kortsiktigt bidragsstyrt ekonomiskt projekt av
industriell karaktär.
Fornminnen

Alla fornlämningar har ett starkt lagskydd i Kulturmin‑
neslagen och man ska med respekt och stor försiktighet in‑
gripa i dessa landskap. Vägar och platser för vindkraftverk
kommer effektivt att röja undan dessa fornminnen för all
framtid. Kartan(i bilagan) visar det korrekta antalet forn‑
lämningar som är skyddade enligt Kulturminneslagen.
Fråga:

Varför väljer Borås stad att låta Borås Energi och Miljö
planera en vindkraftpark dvs energiindustriområde i detta
skyddade område? Hur tänker Borås stad skydda det
unika kulturområde som Borgstena kyrkmiljö innebär?”
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Bilaga till § 20 Allmänhetens frågestund
” Enkel fråga av Mats Espelin
Allmänhetens frågestund februari 2012-02-23

Fråga ang. demokrati och vindkrafts
etableringen i Borgstena
Vi har bildat en förening ”Bevara Nossans dal” där vi först
och främst vill poängtera att vi inte är emot vindkrafts‑
verk. Vi anser att det är en miljövänlig energikälla som
behövs för att skapa ett hållbart och långsiktigt samhälle.
Vi anser dock att den inte kan etableras i områden där den
förstör många andra värden.
Föreningen har en namninsamling där 700 personer
skrivit under att de inte vill ha några vindkraftsverk i detta
område. Skälen är många.
Vi vill bevara en vacker landskapsbild.
Dessa verk som kommer att vara 200 m höga kommer att
synas från extremt långt håll.
Området där de etableras kommer att räknas och klassi
ficeras som industriområde, vilket innebär att de som har
mark i området inte kommer att kunna få bygglov om
man i framtiden vill stycka av tomter.
Det finns undersökningar som visar att priserna på fastig‑
heterna minskar.
Friluftslivet: Vandringsleden som går i både Mollaryd och
Borgstena och som besöks av flera hundra vandrare årligen
kommer att förstöras både av ljud, ljus och som naturupp‑
levelse.
Denna vindkraftsetablering gynnar nationella miljömål,
den gynnar Borås energi och miljö samt markägare där
verken är placerade men vår fråga är:
Hur kommer ni som politiker att kunna övertyga de 700
personer vad det finns för fördelar för bygden med att
etablera vindkraften i Borgstena?”
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 21 Anmälningsärenden

”Motion; Uppdaterade klimatmål för
Borås Stad
Ett av Borås Stads miljömål gäller reducering av utsläppen
av koldioxid per invånare, med ett successivt högre mål
fram till 60 % reducering år 2025.
Att ha ett sådant mål är bra, men det finns anledningar
att uppdatera målet. Dels förstås då målet är satt så tidigt
som 2003, och då vi har sett en utveckling av klimatför‑
ändringarna som gång efter gång har gått snabbare än
de worst-case-scenarios som har förutspåtts. Fler och fler
forskare konstaterar att vad planeten, och i förlängningen
vårt mänskliga samhälle, skulle må bäst av är minskade
koldioxidhalter. Helt klart är att vi behöver öka takten i
kampen mot klimatförändringarna.
Om vi här i Borås lägger oss i framkant i den kampen så
är det något som kommer att inspirera andra och ge oss
enorma konkurrensfördelar, både som plats att leva på och
för näringslivet att verka från i framtiden.
Målet behöver även uppdateras på grund av målspecifika‑
tionen och mätunderlagen. Vad gäller målspecifikationen
så är det självklart att de totala utsläppen av koldioxid
måste minska, men de utsläpp som vi har bäst kontroll
över är lika självklart våra egna verksamheters, varför vi
också bör fokusera på att minska dem i första hand istället
för utsläpp per invånare.
När det kommer till våra mätdata från RUS (Regional
Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) så är de
inte nog relevanta, framför allt inte när det gäller våra
egna verksamheters utsläpp. Till exempel så kommer en
stor del av våra utsläpp från mathantering, utsläpp som
RUS mätningar inte beaktar. En annan stor del kommer
från produktionen av inköpta material utanför Borås Stads
gränser, och inte heller de utsläppen beaktas.
Våra mätdata bör för att vara relevanta mäta utsläpp och
upptag av alla växthusgaser, och innehålla sådant som till
exempel livscykelanalyser (en varas totala utsläpp från pro‑
duktion till slutanvändning) från vår materialanvändning,
alltifrån papper och mat till maskiner och byggnader;
vilka utsläpp som krävs vid frakter, både av inköp och vid
egna transporter; utsläpp från produktionen av den energi
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som vi förbrukar; och minskade upptag av koldioxid vid
markhantering såsom trädfällning.
Men för att få en helhetsbild behöver vi förstås också mäta
vilka positiva effekter vi har, det vill säga sådant som vilket
upptag av växthusgaser det finns i våra marker och ökade
upptag från kompensationsåtgärder när mark bebyggs.
Även de fall när våra verksamheter inte ger en direkt
mätbar minskning av utsläpp men när de kan ersätta
alternativ som hade orsakat utsläpp kan vara värda att
räkna – som exempel kan anges den minskning av utsläpp
som vår produktion av biogas ger jämfört med om samma
mängd energi hade använts som fordonsbränsle av annan
form, förslagsvis naturgas. Visserligen kan man inte direkt
konstatera att produktion av biogas minskar utvinningen
av fossila bränslen idag, men med en stor nog produktion
har den definitivt potentialen att göra det.
I första hand bör vi självklart undersöka om nog detaljera‑
de och relevanta mätdata finns tillgängliga till ett pris som
är lägre än vad det kan kosta att själva ta fram och hantera
dem, men i andra hand kan vi behöva sammanställa dem
själva.
Förutom våra egna verksamheters utsläpp så har vi yt‑
terligare en direkt möjlighet att motverka växthuseffekten
– nämligen genom att öka Borås Stads albedo (ett mått
på reflektionsförmåga), och därigenom öka reflektionen
av solenergi från vår kommun. Det kan handla om val
av ljusare asfalt vid om/nyasfaltering, ljusare tak vid om/
nyläggning av tak som inte ligger i soleffektivt läge (där
förstås solceller/solpaneler bör väljas i första hand) och
kanske även andra former av markhantering.
Behovet av åtgärder är enormt, och ju snabbare vi kommer
igång med dem desto lättare kommer det att gå. Men även
om vi börjar idag så har Borås Stad en mängd andra verk‑
samheter att sköta på ett så bra sätt som bara är möjligt,
och därför bör vi gå framåt med en fart som tillåter oss att
göra det.

Därför yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar
Att Borås Stad med utgång från motionstextens förslag
uppdaterar mätunderlagen för sina egna verksamheters
utsläpp av växthusgaser.
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Att Borås Stad utifrån de nya mätunderlagen ska minska
sina egna verksamheters utsläpp av växthusgaser med
minst 60 % till och med år 2018, med utgångspunkt från
de beräknade utsläppen år 2011.
Att Borås Stad från och med år 2025 skall kunna redovisa
ett nettoupptag av växthusgaser från sin totala verksamhet.
Att Kommunstyrelsen, parallellt med att arbetet för att
minska utsläppen av växthusgaser pågår, senast år 2013
ska ha tagit fram en programförklaring för hur Borås Stad
ska lyckas uppnå ovan nämnda mål för utsläpp/upptag av
växthusgaser år 2018 och 2025.
Att Kommunstyrelsen senast år 2013 ska vara färdiga med
en programförklaring för hur Borås Stad ska öka kommu‑
nens albedo.
Att Borås Stad utifrån ovan nämnda program senast under
2014 påbörjar arbetet med att öka kommunens albedo.
Thomas Ågren (MP)”

Bilaga till § 21 Anmälningsärenden

”Motion om tillgänglighet för hela Borås.
Borås stad har ju fått utmärkelsen Access City Award,
vilket vi ska vara stolta över och som vi ska fortsätta att
jobba med. Vi delar helt och hållet uppfattningen att vi
är skickliga på att göra våra kommunala gemensamma
lokaler tillgängliga och att många affärslokaler i och med
samarbetet med affärsidkarna är bra anpassade för funk‑
tionsnedsatta.
Om vi ser till Borås kommun som helhet så finns det
mycket att göra, och vi måste ta tag i kommunen som
helhet och inventera miljön ute i dom små samhällena
också. Hur ser det ut i Rångedala, Sandared och Sandhult
m.fl? Det finns ingen klar bild, men man kan konstatera
att i gamla Dalsjöfors kommundel ser det mycket illa ut
när det gäller tillgängligheten i samhället. I Dalsjöfors
tätort så är trottoarerna en ren plåga att gå på och många
känner att det är säkrare att gå på vägarna än att gå på
trottoarer fyllda med hål och höga brunnslock. På gator så
som Badhusvägen, Dalsjövägen och delar av Storgatan så
saknas trottoarer helt. Orsaken till att vi trycker på dessa
tre gator är att dom har en högre trafikering av gående
då ålderdomshemmet Dalhem ligger på Dalsjövägen och
gränsar till Badhusvägen och man promenerar mycket
med rullstolar på dessa vägar.
När vi tar frågan om tillgänglighet så ska vi ta frågan på
allvar i hela kommunen. Det kan naturligtvis bli svårt att
ordna allt på en gång. Men jag önskar att vi gör en inven‑
tering av hur det ser ut runt våra kommunala verksam‑
heter inom äldreomsorgen och LSS. Hur är trafikmiljön
runt dessa verksamheter och finns det en god möjlighet
att på ett säkert sätt ta sig från boendena och till centrum
av samhällena? Kan man ta sig till vårdcentraler och till
aktiviteter/friluftsområden på ett bra sätt?
Det har skett olyckor i samband med att man gått ute
med rullstolar och tippat över när hjulen fastnat i gropar,
olyckor som aldrig borde kunna inträffa med hela och
säkra gångbanor. Man ska inte behöva vara rädd för att
köra rullstol och ideligen gå och spana efter faror på gång‑
banan/trottoaren.
Därför yrkar vi:
-	att Borås stad inventerar trottoarer och gångvägar till
och från kommunala LSS boenden och äldreboenden
och gör en sammanställning av tillgängligheten till
och från centrala delarna i samhället.
att denna sammanställning skickas vidare till vägverket.
Fredrich Legnemark
Peter Lund		

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet”
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Bilaga till § 21 Anmälningsärenden

Bilaga till § 21 Anmälningsärenden

”Motion; Miljövänliga framtida
tätortsbussar

”Motion; Ett rikare kulturliv för alla!

Inför en framtida knutpunkt för busstrafiken så behöver
man även lyfta blicken och se vad för framdrivning bussar
i tätort skall ha. Biogas är bra men baserar sig på Ottomotorn och dess utveckling.
Idag körs redan i Sverige elbussar i centrumtrafik med
hjälp av batterier som laddas induktivt, alltså trådlöst, som
byggs in i vägbanan där dessa bussar körs.
Varför då tänka spårvagn när framtiden handlar om
bussar som går med batterier som laddas med hjälp av
induktionsström?
Med ovanstående argument föreslås Kommunfullmäk‑
tige i Borås att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda
framtida möjligheter med batteridrivna bussar som laddas
induktivt.
Nils-Åke Björklund (M)
Borås 2012-02-18”

Personer som lever med en eller flera funktionsnedsätt‑
ningar har tidigare exkluderats från mycket i samhället.
Numera har dock de flesta samhällsfunktioner gjorts
tillgängliga även för denna grupp.
Behovet av att själv få skapa finns naturligt inom de flesta
av oss, så även för personer med funktionsnedsättningar.
Modern forskning visar att skapande verksamhet har en
mycket gynnsam effekt på utvecklingen för alla, men
särskilt för grupper med något funktionshinder.
Samhället har kommit långt när det gäller att tillgäng‑
liggöra kulturen för alla, men idag finns det fortfarande
många hinder för funktionsnedsatta att utöva kultur. Vi
vill därför starta en utbildning inom skapande kultur som
är helt anpassad för personer med funktionsnedsättningar.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfull‑
mäktige besluta:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättning‑
arna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med funktionsnedsättningar.
Birgitta Bergman (M)
Pirita Isegran (M)
Annette Carlson (M)”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor

Bilaga till § 22 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson
Den 23 maj 2011 fattade Kommunstyrelsen beslut om att
inrätta en styrgrupp för åtgärder för stadsplanering och
hållbar utveckling i Hässleholmen. Redan då påtalade
Alliansen att arbetsbeskrivningen var allt för tunn och att
uppdraget för styrgruppen var otydligt. Representanter för
Allianspartierna lyfte ett varningens finger för avsaknaden
av ett tydligt syfte och konkreta mål.
Idag har styrgruppens uppdrag påbörjats, men som en av
representanterna i gruppen har jag varken delgivits mål,
syfte eller tidsplan för arbetet. På det första- och enda
mötet fattades det beslut om förslag att bygga ett glashus
på Hässle torg. Eftersom jag inte kunde delta på mötet har
jag frågat ansvariga på vilka grunder beslutet fattades och
hur den långsiktiga planeringen ser ut.
Då jag varken har fått konkreta svar eller ens minnesan‑
teckningar från mötet, ställer jag nu följande enkla frågor
till dig, Kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson:
• Vilka mål och syften finns för styrgruppen?
• På vilket sätt är förslaget om att bygga ett glashus kopp‑
lat till styrgruppens mål och syften?
• Hur ser den långsiktiga tidsplanen ut för styrgruppens
arbete?
• Varför har inte jag fått ta del av minnesanteckningarna
från styrgruppens möte?
Anna Christensen (M)”
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Bilaga
Bilaga till § 31 Förhyrning av lokaler för
förskola, Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors
Återremissyrkande
Kommunfullmäktige den 23 februari 2012
Förhyrning av lokaler för förskola, Uppegårdsgatan 2 i
Dalsjöfors
Centerpartiet anser att ärendet gällande förhyrning av
lokaler för förskola, Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors skall
återremitteras.
Vi anser det inte är bra att förhyra lokaler för barnen där
miljön inte är den bästa. Det har funnits mögel i fastighe‑
ten, trafiksituationen kommer att bli oacceptabel och det
behövs en mer centralt belägen förskola i Dalsjöfors.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att ärendet åter‑
emitteras med följande motivering:
Centerpartiet anser att det ytterligare behöver belysas om
det verkligen inte finns några kommunägda lokaler att
bedriva förskola i. Är inte så fallet bör det undersökas om
det är möjligt att bygga en ny förskola mer centralt belä‑
gen i Dalsjöfors. Lämpliga platser kan vara vid närheten av
Tummarpskolan eller vid Folkets Park.
För Centerpartigruppen
Kerstin Hermansson
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Voteringar
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Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 februari 2012 klockan 18:29:30.
12 Regler för trygghetsbostäder och upphävande av Kommunfullmäktiges beslut den 22 januari 2009
om rätt till plats på särskilt boende för den som fyllt 90 år (Nr 18)
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

(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

Kerstin Koivisto

(väg)

1:a

X

Karl-Gustav Drotz

(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

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

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

Lars-Åke Johansson

(s)

3:e

X

Yvonne Persson

(s)

2:a

X

Petter Löberg

(s)

1:a

X

Raija Leppänen

(s)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(v)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(kd)

2:a

Sven-Erik Håkansson

(c)

1:a

Anna-Clara Stenström

(m)

3:e

Seija Noppa

(m)

2:a

X

Marie Fridén

(m)

1:a

X
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Ersättare

Ja

Nej

X

X

X

X

X
X
Monica HermanssonFriedman

X

Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Malin Wickberg

(m)

3:e

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Ågren

(mp)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(s)

1:a

X

Malin Carlsson

(s)

3:e

X

Ninni Dyberg

(s)

3:e

Micael Svensson

(s)

1:a

Ja

Nej

Frånv

Kvitt

X
X

Marie Sandberg

X
X

Monica Johansson

(c)

3:e

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

Heiti Ernits

(mp)

2:a

Gun-Britt Persson

(s)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(s)

3:e

X

Samir Muratovic

(s)

2:a

X

Sofia Bohlin

(s)

2:a

X

Sara Andersson

(s)

1:a

X

Johan Medelius

(m)

3:e

Pirita Isegran

(m)

2:a

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

X

Mats Brandt

X
Staffan Falk

X

X
X
X

Jan Andersson

X

X

Cecilia Kochan

X
X
35

37

0

1

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 februari 2012 klockan 21:48:17.
17 Svar på motion av Anders Österberg (S); Vegetarisk matdag (Nr 21)
Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

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

Nej

Avst

X

Leif Johansson

(sd)

2:a

Tom Andersson

(mp)

3:e

X
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

Karl-Gustav Drotz

(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

X

Ulla-Britt Åsén

(sd)

1:a

Ellie Blickfors

(mp)

3:e

X
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

Sara Degerman-Carlsson

(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

X

Krister Maconi

(sd)

3:e

Hanna Werner

(mp)

1:a

X

Lars-Åke Johansson

(s)

3:e

X

Yvonne Persson

(s)

2:a

X

Petter Löberg

(s)

1:a

X

Raija Leppänen

(s)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(v)

2:a

Falco Güldenpfennig

(kd)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(c)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(m)

3:e

Seija Noppa

(m)

2:a

X

Marie Fridén

(m)

1:a

X

Malin Wickberg

(m)

3:e

X
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X

X

Monica HermanssonFriedman

X

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Isabella Demserius

(-)

1:a

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Kvitt

X

Thomas Ågren

(mp)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(s)

1:a

X

Malin Carlsson

(s)

3:e

Ninni Dyberg

(s)

3:e

Micael Svensson

(s)

1:a

Monica Johansson

(c)

3:e

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

Heiti Ernits

(mp)

2:a

Gun-Britt Persson

(s)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(s)

3:e

X

Samir Muratovic

(s)

2:a

X

Sofia Bohlin

(s)

2:a

X

Sara Andersson

(s)

1:a

X

Johan Medelius

(m)

3:e

X

Pirita Isegran

(m)

2:a

X

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

X

Robert Hansson

(s)

2:a

Anethe Tolfsson

(s)

3:e

SUMMA:

Frånv

X
X

Marie Sandberg

X
Mats Brandt

X

X
X

Staffan Falk

Jan Andersson

X

X

X

Cecilia Kochan

X
32

5

35

1

0
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Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 februari 2012 klockan 21:49:52.
17 Svar på motion av Anders Österberg (S); Vegetarisk matdag (Nr 21) (II)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(s)

3:e

Bertil Myhrberg

(m)

2:a

Ersättare

Ja

Nej

X
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

(sd)

2:a

Tom Andersson

(mp)

3:e

X
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
X

Kerstin Koivisto

(väg)

1:a

Karl-Gustav Drotz

(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

Ellie Blickfors

(mp)

3:e

X
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
X

Ida Legnemark

(v)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(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
X

Fredrich Legnemark

(v)

2:a

Falco Güldenpfennig

(kd)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(c)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(m)

3:e

Seija Noppa

(m)

2:a

Monica HermanssonFriedman

X
X

Marie Fridén

(m)

1:a

X

Malin Wickberg

(m)

3:e

X
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Avst

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Isabella Demserius

(-)

1:a

Ersättare

Ja

Thomas Ågren

(mp)

2:a

X

(s)

1:a

X

Malin Carlsson

(s)

3:e

(s)

3:e

Micael Svensson

(s)

1:a

Monica Johansson

(c)

3:e

X
Mats Brandt

X

(m)

2:a

X

(m)

1:a

X

Birgitta Bergman

(m)

2:a

X

Urban Svenkvist

(m)

3:e

X

Dennis Fernholm

(sd)

3:e

X

(mp)

2:a

(s)

3:e

Staffan Falk

X
X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(s)

3:e

X

Samir Muratovic

(s)

2:a

X

Sofia Bohlin

(s)

2:a

X

Sara Andersson

(s)

1:a

X

Johan Medelius

(m)

3:e

X

Pirita Isegran

(m)

2:a

X

Torbjörn Dehlin Rångeby

(m)

1:a

Pontus Fritzson

(sd)

2:a

Eva Andersson

(s)

1:a

Jan Andersson

X
X
X

Per Carlsson

(s)

2:a

X

Kent Hedberg

(s)

2:a

X

Robert Hansson

(s)

2:a

Anethe Tolfsson

(s)

3:e

SUMMA:

Kvitt

X

Olle Engström

Heiti Ernits

Frånv

X
Marie Sandberg

Anna Christensen

Gun-Britt Persson

Avst

X

Anja Liikaluoma
Ninni Dyberg

Nej

Cecilia Kochan

X
X
35

37

0

1

0
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