10 Maj 2012
protokoll

Tid och plats

13.00–20.43 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 65–79

Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare

Per-Olof Höög (S), Bertil Myhrberg (M), Anne-Marie Ekström (FP), Hamid Fard (FP),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Eike Jünke (M), Tom Andersson (MP), Ulf
Olsson (S), Lena Palmén (S), Lennart Andreasson (V), Sabina Kitti Ölander (V), Karl-Gustav
Drotz (KD), Anna Svalander (FP), Patric Cerny (FP), Lars Andersson (M), 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 (SD), Hanna Werner (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne
Persson (S), Petter Löberg (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Marie Fridén (M), Malin Wickberg (M), Thomas
Wingren (MP), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Monica Johansson (C), Olle Engström (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S),
Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Pontuz Fritzson (SD), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S) och Anethe Tolfsson (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Maj-Britt Eckerström (C)
För Nils-Åke Björklund (M)
För Ellie Blickfors (MP)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Anna-Clara Stenström (M)
För Seija Noppa (M)
För Anja Liikaluoma (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Sara Andersson (S)
För Torbjörn Dehlin Rångeby (M)
För Robert Hansson (S)

- Cecilia Andersson (C)
- Alexis Mouschopanis (M)
- Mirjam Jakobsson (MP)
- Hans Gustavsson (KD)
- Annette Nordström (M)
- Alfio Franco (M)
- Berndt Holmén (S)
- Cecilia Kochan (S)
- Tomas Gustafson (S)
- Mattias Karlsson (M)
- Christer Lundberg (S)

För Leif Johansson (SD) saknas ersättare.
För Kerstin Koivisto (Vägv) saknas ersättare.
För Ulla-Britt Åsén (SD) saknas ersättare.
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (SD) saknas ersättare.
För Heiti Ernits (MP) saknas ersättare.
Närvarande ersättare

Marie-Louise Hall (M), Maria Lindgren (M), Lars-Gunnar Comén (M), Nancy Kindblad (M), Alexander Andersson (C), Mats Brandt (C), Gunnel Romild (FP), Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Emina Beganovic (S), Maria Oscarson (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Camilla Larsson (S), Peter Lund (V) och
Gunbritt Johansson (V).
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Gunilla Hellén Dalevik (FP) anländer till sammanträdet kl 13.06.
Olle Hermansson (Vägv) anländer till sammanträdet kl 13.20 och tjänstgör för Kerstin
Koivisto (Vägv) inför behandlingen av § 67.
Nils-Åke Björklund (M) anländer till sammanträdet kl 13.30 och intar sin plats inför behandlingen av § 67.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 14.20.
Kerstin Koivisto (Vägv) anländer till sammanträdet kl 14.45 och intar sin plats under behandlingen av § 72.
Anita Spjuth (V) anländer till sammanträdet kl 15.30.
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 15.22 och intar sin plats under
behandlingen av § 72.
Annette Nordström (M) lämnar sammanträdet kl 16.30. Därefter tjänstgör Alexis Mouschopanis (M) för Anna-Clara Stenström (M) under behandlingen av § 72.
Staffan Falk (MP) anländer till sammanträdet kl 16.03 och tjänstgör för Heiti Ernits (MP)
under behandlingen § 72.
Ingela Hallgren (KD) lämnar sammanträdet kl 16.45.
Hamid Fard (FP) lämnar sammanträdet kl 17.00. Han ersätts av Gunnel Romild (FP) under
behandlingen av § 72.
Anna Grahn (Vägv) anländer till sammanträdet kl 16.50.
Monika Hermansson Friedman (M) anländer till sammanträdet kl 16.54.
Mirjam Jakobsson (MP) lämnar sammanträdet kl 17.30. Därefter saknas ersättare för Ellie
Blickfors (MP) under § 72.
Ulla-Britt Åsén (SD) anländer till sammanträdet kl 18.00 och intar sin plats under behandlingen av § 72.
Leif Johansson (SD) anländer till sammanträdet kl 18.30 och intar sin plats under behandlingen av § 72.
Peter Lund (V) lämnar sammanträdet 19.15.
Thomas Wingren (MP), lämnar sammanträdet kl 19.25. Därefter saknas ersättare för honom
under § 77.
Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		
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§ 65
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Bertil Myhrberg (M) med
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, tisdagen
den 15 maj 2012 kl 16.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår.

2012-05-09 Motion av Morgan Hjalmarsson (FP),
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD)
Förstärk infrastrukturen på Viared!
Dnr 2012/KS0393 312
2012-05-09 Motion av Kerstin Hermansson (C):
Fler gång- och cykelvägar behövs i Borås.
Dnr 2012/KS0394 312

§ 68
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.

§ 66
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)

Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.

Kommunalrådet Tom Andersson (MP), kommunalrådet
Lena Palmén (S) och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Bertil Myhrberg (M) svarar på inkomna frågor.

§ 69 2012/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag,
entlediganden och fyllnadsval
§ 67
Anmälningsärenden

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 49,
separat bilaga)

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar:

2012-04-26 Motion av Anna Svalander (FP) och Joakim
Malmberg (FP): Bilda en central förskoleoch grundskolenämnd i Borås!
Dnr 2012/KS0367 001
2012-05-02 Motion av Urban Svenkvist (M) gällande att
Kommunfullmäktige ska besluta om att Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal. Dnr 2012/KS0378 023
2012-05-02 Motion av Urban Svenkvist (M) gällande
att Kommunfullmäktige ska besluta om att
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg. Dnr 2012/KS0379 023

Bertil Ekwall (S), Väpnarstigen 24 C, 506 38 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kulturnämnden.
Martin Andersson (S), Nästegårdsgatan 3 C, 524 30
Herrljunga entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden.
Johan Hallin (S), Nordtorp Fridhem, 518 90 Sandared
väljs till ersättare i Utbildningsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Cecilia Kochan (S), Lönnhult, Smedjevallen, 515 93
Seglora entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Viskans
Vattenvård.
Nils-Gunnar Blanc (FP), Högvallagatan 18, 504 58
Borås entledigas från sitt uppdrag som lekmannarevisorersättare i styrelsen för Espira Inkubator AB.
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Bill Johansson (M), Sjunde Villagatan 31, 504 54 Borås
väljs till lekmannarevisorersättare i styrelsen för Inkubatorn i Borås AB t.o.m. 2014 års verksamhet.
Ahmed Mohamed (FP), Norrby Tvärgata 18, 504 37
Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Arbetslivsnämnden.
Nuvarande ersättare Andreas Cerny (FP), Mikrogatan
13, 507 43 Borås väljs till ledamot i Arbetslivsnämnden
t.o.m. den 31 december 2014.
Kamran Rousta (FP), Lars Kaggsgatan 133, 504 43 Borås
väljs till ersättare i Arbetslivsnämnden t.o.m. den 31
december 2014.
Zurap Selimi (S), Lars Kaggsgatan 23, 504 42 Borås väljs
till ersättare i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m. den 31
december 2014.
Sven-Bertil Lindblom (S), Fagerhultsvägen 10, 515 35
Viskafors väljs till ersättare i styrelsen för Borås Lokaltrafik AB t.o.m. 2014 års verksamhet.
Agneta Andersson (S), Fritslavägen 81, 515 35 Viskafors
väljs till ersättare i styrelsen för Viskaforshem AB t.o.m.
2014 års verksamhet.
Magnus Johansson (S), Björkhemsgatan 17, 506 46 Borås
väljs till ersättare i styrelsen för Borås kommuns Parkerings AB t.o.m. 2014 års verksamhet.
Andreas Cerny (FP), Mikrogatan 13, 507 43 Borås väljs
till ersättare i Utbildningsnämnden t.o.m. den 31 december 2014.

Årsredovisning och
revisionsberättelser
Ordföranden redogör för förslag till debatt- och beslutsordning. Efter inledande anföranden av revisorskollegiets
ordförande Ingwer Kliche (S), första revisorsgruppens
ordförande Nils-Gunnar Blanc (FP) och andra revisors
gruppens ordförande Boris Preijde (M) om revisorsgrupp
ernas granskning av verksamheten år 2011 debatteras
årsredovisningen. Debatten inleds med att Kommun
styrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och Kommunstyrelsens förste vice ordförande Annette Carlson (M) får tillfälle att yttra sig varefter ordet är fritt. Beslut fattas först
efter det att hela årsredovisningen har debatterats. Först
behandlas ansvarsfrihet och därefter behandlas fråga om
godkännande av årsredovisning med de övriga yrkanden
som kan framkomma under debatten.
Det antecknas att de ledamöter och tjänstgörande ersättare
i Kommunfullmäktige, vilka även var ledamöter och ersättare i ifrågavarande nämnder, styrelsen och företag eller
var jäviga av släktskapsskäl icke deltog i förestående beslut
om ansvarsfrihet, var och en i vad honom/henne angick.

§ 71 2012/KS0364 007
Revisionsberättelser och redogörelse för
2011 års granskning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012,
separat bilaga)
Första och andra revisorsgrupperna har inkommit med
revisionsberättelser för år 2011. Stadsrevisionen har samtidigt avgivit sin verksamhetsberättelse för året.

§ 70 2012/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Falco Güldenpfennig (KD) till Alexis Mouschopanis (M) om
trafikmiljön i anslutning till Myråsskolan

Första och andra revisorsgrupperna tillstyrker att granskade nämnder och styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Tekniska nämndens ordförande Alexis Mouschopanis (M)
avger svar på rubricerad enkel fråga.

Ansvarsfrihet beviljas för de av första och andra revisorsgrupperna föreslagna nämnderna och styrelsen för 2011
års förvaltning.

Kommunfullmäktige beslutar:

Stadsrevisionens redogörelse läggs till handlingarna.
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§ 72 	2012/KS0070 042 2012/KS0229, 0236, 0238, 0241, 0242,
0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251 107

Årsredovisning 2011
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012,
separata bilagor)
Årets resultat blev +104 miljoner kronor, vilket är 32
miljoner kronor bättre än Kommunfullmäktiges antagna
budget på +72 miljoner kronor. Inom resultatet har avsättningar gjorts till medfinansiering av Förbifart Sjöbo, 10
miljoner kronor och till stabiliseringsfonden, 40 miljoner
kronor. Nämndernas kostnadsutveckling har legat på
relativt höga 4,1 (3,8) % vilket inneburit ett underskott på
104 (72) miljoner kronor jämfört med kommunbidraget.
Orsakerna är främst kostnader relaterade till den införandet av den nya organisationen, godkända ianspråktaganden av tidigare års överskott och kostnadsöverskridanden
inom skolan. Skatte- och bidragsintäkterna har gett ett
överskott på 46 miljoner kronor. Extraordinära poster
i form av realisationsvinster från fastighetsförsäljningar
och tomträtter bidrar netto till resultatet med 75 miljoner
kronor.
Nettokostnaderna blev 129 miljoner kronor högre än
budgeterat främst beroende på nämnderna avvikelser och
avsättning till stabiliseringsfonden, 40 miljoner kronor.
Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit relativt
hög under året men inom kommunens totala ekonomiska
utrymme. Nämndernas nettokostnader ökade med 4,1 %
jämfört med 3,8 % förra året vilket gav ett nämndutfall
som var 104 miljoner kronor sämre än tilldelade kommunbidrag.
Avskrivningarna budgeterades till 185 miljoner kronor och
blev 158 miljoner kronor. Differensen beror främst på att
kommunens vatten- och avloppsverksamhet överfördes till
Borås Energi och Miljö AB den 1/1 2011. Det fanns därför
inget att avskriva i kommunens räkenskaper under 2011
vilket var budgeterat. Den totala investeringsnivån blev
också något lägre än beräknat.
Finansnettot budgeterades till +15 miljoner kronor och
blev +27 miljoner kronor. Här ingår en finansiell kostnad
på 16,7 miljoner kronor avseende sänkt diskonteringsränta
i pensionsskuldsberäkningen RIPS 07. De långfristiga
skulderna är i likhet med 2010, 0 miljoner kronor. Nettot
av extraordinära poster, dessa budgeteras inte, blev genom
realisationsvinster från markförsäljning och tomträtter +76
miljoner kronor.
Skatte- och bidragsintäkterna blev 46 miljoner kronor
bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget i december 2010. Av avvikelsen kan +50 miljoner kronor förklaras
med en bättre skatte- och bidragsutveckling under 2011,
medan +15 miljoner kronor beror på att slutavräkningen
för 2010 års skatter blev bättre än förväntat. Den kom-

munala fastighetsavgiften beräknas uppgå till 155 miljoner kronor för 2011 vilket är 1 miljoner kronor bättre än
budgeterat. Planerat uttag ur stabiliseringsfonden gjordes
ej vilket gav ett budgetmässigt underskott på –20 miljoner
kronor.
Kommunens resultat blev således +104 miljoner kronor
vilket är 32 miljoner kronor bättre än budgeterat. Borträknas i bokslutet gjorda avsättningar uppgår driftresultatet till +157 miljoner kronor. Detta är ett relativt starkt
resultat med tanke på nämndernas redovisade obalanser.
Resultatet exklusive extraordinära poster är +28 miljoner
kronor. Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 208
Vidare beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Årsredovisningen för kommunen för år 2012 godkänns
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 79 697 000 kronor överförs från tidigare år till 2012
enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi
och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås
kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB,
BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt Borås Lokaltrafik AB läggs till handlingarna
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig
(KD), Kerstin Hermanson (C) och Krister Maconi (SD).

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Annette Carlson (M),
Björn Bergquist (M), Lennart Andreasson (V) och Cecilia
Andersson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar att ett textavsnitt tillförs
under Fritids- och folkhälsonämnden, sid 89, se bilaga.
Lars Andersson (M) och Cecilia Andersson (C) yrkar bifall
till Falco Güldenpfennigs (KD) tilläggsyrkande.
Lena Palmén (S) yrkar avslag på Falco Güldenpfennigs (KD) tilläggsyrkande.
Cecilia Andersson (C) yrkar att ytterligare ett textavsnitt
tillförs under Fritids- och folkhälsonämnden, sid 89,
se bilaga.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Årsredovisningen för kommunen för år 2011 godkänns
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 79 697 000 kronor överförs från tidigare år till 2012
enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi
och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB,
Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i
Borås AB, BoråsBorås TME AB, AB Bostäder i Borås,
Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt Borås Lokaltrafik AB läggs
till handlingarna

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag på Falco Güldenpfennigs (KD) tilläggsyrkande
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill avslå Falco Güldenpfennigs (KD) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat bifalla Falco Güldenpfennigs (KD) tilläggsyrkande”.

§ 73 2012/KS0301 020
Personalekonomisk redovisning för 2011

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 50,
sid B 197, separat bilaga)
Sedan 1999 sammanställer Borås Stad en personalekonomisk årsredovisning. Årets redovisning är den trettonde i
ordningen. Avsikten är att i personalbokslutet ge en aktuell bild av ett antal personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den personalekonomiska redovisningen beskriver personalarbetet för år
2011 och några år bakåt. Här finns kommunövergripande
personalstatistik och analyser samt en del jämförelser med
andra kommuner. Redovisningen skall ligga till grund för
kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och
arbetsmiljöfrämjande insatser.
Liksom tidigare år är i princip alla personalnyckeltal i
årsredovisningen könsuppdelade.
Uppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har
i huvudsak hämtats ur kommunens lönesystem Heroma.
Jämställdhetsindex och Attraktiv arbetsgivarindex har
tagits fram i samarbete med NyckeltalsInstitutet AB. Uppgifterna om personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Uppgifter som inte kunnat
tas fram ur IT-systemen har inhämtas genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar.

Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 199
Kommunfullmäktige beslutar med 34 röster mot 32,
4 avstår:

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

Falco Güldenpfennigs (KD) tilläggsyrkande avslås.

Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och
uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det
personalpolitiska området.

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall respektive avslag på Cecilia Anderssons (C) tilläggsyrkande
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.

Redovisningen läggs till handlingarna.

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som vill avslå Cecilia Anderssons (C) tilläggsyrkande
röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kom
munfullmäktige beslutat bifalla Cecilia Anderssons (C)
tilläggsyrkande”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.

Kommunfullmäktige beslutar med 34 röster mot 32, 4
avstår:
Cecilia Anderssons (C) tilläggsyrkande avslås.
B 90

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och
uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det
personalpolitiska området.
Redovisningen läggs till handlingarna.
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§ 74 2012/KS0233 106
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

§ 75 2011/KS0400 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31
december 2011

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 51,
sid B 198)

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 52,
sid B 203)

Nuvarande avtal om ansvarsfördelningen mellan kommun och region avseende hälso- och sjukvård till länets
invånare är uppsagt. Förslag till nytt avtal har utarbetats
att gälla från den 1 april, 2012.

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.

Företrädare för huvudmännen har ingått i partssammansatta grupper där överläggningar skett för att försöka nå en
samsyn i uppdraget. Till många delar har samsyn kunnat
uppnås, men några kvarvarande frågor har lösts i överläggningar i Samrådsorganet mellan VästKom och regionstyrelsen. Parterna kom då överens om att skrivningarna
från nuvarande avtal kvarstår i dessa fall. Det innebär
att för kommunernas del specificeras vilken legitimerad
sjukvårdspersonal som ingår i kommunernas ansvar. För
regionens del anges ansvaret för specialistkompetens utan
närmare precisering av vilka yrkesgrupper som avses.
Vidare ska avstämning göras efter 18 månader avseende
kostnader för transport av avlidna samt för kompressions
förband.

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.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 202
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 203
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.

Godkänna förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, att
gälla från den 1 april 2012.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna förslaget till nytt hälso- och sjukvårdsavtal, att
gälla från 2012-04-01.

§ 76 2012/KS0323 251
Utbyggnad av Västra Viared, projekteringsuppdrag för Norra Viared och
Nordskogen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 53,
sid B 208)
I Borås saknas i stort sett byggklar industrimark. Näringslivsenheten bedömer att det bara finns ett fåtal tomter
kvar på Viared. Ett brett utbud av tomter måste kunna
erbjudas då verksamheter har olika krav på tomtstorlek,
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läge, byggnadsutformning o dyl. Under de senaste tiotal
åren har kommunen sålt ca 9 ha industrimark per år.
Beträffande Västra Viared antog Kommunfullmäktige en
detaljplan förra året som totalt omfattar ca 90 ha industrimark. Kommunen äger till den största delen marken i de
östra (etapp 1) och västra delarna (etapp 3) av detaljplanen.
Mittenområdet (inom etapp 2) är dock huvudsakligen i
privat ägo. Västra Viared skall tekniskt sett anslutas till
det befintliga Viared avseende ledningar tillfart o dyl. De
kompletterande arbeten som krävs på Segloravägen medför
att vissa tomter görs byggklara även här.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2011 att
Kommunstyrelsens markenhet skulle ansvara för exploateringen av Västra Viared etapp 1.
Kommunstyrelsen fick 2,0 miljoner kronor till förfogande
för inledande projektering. Denna projektering är nu
genomförd.
Då det praktiska genomföras nu skall påbörjas kommer
organisationen att förstärkas.
En utbyggnad som omfattar etapp 1 och 3 innebär att
tomterna bli klara för byggnation inom 5-7 år. Den östra
delen av etapp 1 (öster om ravin) bör t o m bli byggklar
om knappt ett år. Denna utbyggnad innebär dessutom
att vissa tomter utmed Segloravägen inom det befintliga
Viaredsområdet också görs byggklara. De tomter som kan
erbjudas marknaden vid i början av nästa år bör omfatta
totalt ca 10 ha.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 227
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Exploateringsförslaget för Viared Väst etapp 1 och 3
godkänns.
För anläggningsarbeten på delar av etapp 1 och 3 på Västra Viared samt för komplettering av Segloravägen anslås
52 540 000 kronor för 2012.
Gatukostnader kommer att tas ut inom detaljplaneområdet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra
erforderlig gatukostnadsutredning samt att besluta om
fördelningen av kostnaderna.
Fastighetsreglering enligt FBL 5:8a samt förtida tillträde
begärs.
Ur investeringsprogrammets anslag för exploateringsområden godkänna en utgift på 3 000 000 kronor för inledande projektering av Norra Viared och 1 000 000 kronor för
projektering vid detaljplaneändring av Nordskogen.
Den under Kommunstyrelsen arbetande exploateringsorganisationen förändras så att bl.a. en ledningsgrupp
tillskapas.

Kommunfullmäktige

Om avsikten är att kunna erbjuda industrimark inom
rimligt tid är det inte aktuellt att iordningställa etapp 2 för
byggnation.

Kommunfullmäktige beslutar:

Inledande projektering och kalkylering påbörjas på Norra
Viared. Avsikten är att Norra Viared skall kunna erbjudas marknaden t o m innan all mark inom etapp 1 och
3 blir byggklara. En samordning mellan områdena ger
stora synergieffekter. Områdena ligger nära varandra och
anläggningsarbetena kan bedrivas rationellt. Samordningen motiveras också ur ekonomisk synpunkt. Medel
för inledande projektering av Norra Viared (3,0 miljoner
kronor) bör anslås.

För anläggningsarbeten på delar av etapp 1 och 3 på
Västra Viared samt för komplettering av Segloravägen
anslås 52 540 000 kronor för 2012.

En detaljplaneändring för Nordskogen pågår. För att
kunna göra den projektering som krävs i samband med
detaljplaneändringen begärs ett anslag om 1,0 miljoner
kronor.

Exploateringsförslaget för Viared Väst etapp 1 och 3
godkänns.

Gatukostnader kommer att tas ut inom detaljplaneområdet. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra
erforderlig gatukostnadsutredning samt att besluta om
fördelningen av kostnaderna.
Fastighetsreglering enligt FBL 5:8a samt förtida tillträde
begärs.
Ur investeringsprogrammets anslag för exploateringsområden godkänna en utgift på 3 000 000 kronor för
inledande projektering av Norra Viared och 1 000 000
kronor för projektering vid detaljplaneändring av Nordskogen.
Den under Kommunstyrelsen arbetande exploateringsorganisationen förändras (enligt förslag) så att bl a en
ledningsgrupp tillskapas.
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§ 77 2012/KS0342 041
Ökade kommunbidrag till nämnderna
under 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 54,
sid B 213)
Borås Stad har under de senare åren kunnat stärka sin
ekonomi. Under 2008-2011 har resultat på i storleksordningen årliga 180 miljoner kronor före avsättningar uppnåtts. Nämnderna har under samma period kunnat öka
sina nettokostnader med 7,9 %, 2,7 %, 3,8 % respektive
4,1% vilket är högt med hänsyn till en låg inflation under
perioden.
För 2012 ser vi en utveckling som i detta läge får ses som
relativt stabil. Det budgeterade resultatet för 2012 på +98
miljoner kronor har inte förändrats avsevärt i mars månads
budgetuppföljning av nämnderna.

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Cecilia Andersson (C) till förmån för ett
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Följande nämnder erhåller ökade kommunbidrag för år
2012:
Kommunstyrelsen
15 130 000 kr
Arbetslivsnämnden
3 000 000 kr
Tekniska nämnden
7 100 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr
2 740 000 kr
Stadsdelsnämnden Väster
1 720 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster
3 440 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr, kommungemensam 70 000 kr
Lokalförsörjningsnämnden
4 000 000 kr
Kulturnämnden
4 000 000 kr

Borås Stad räknade i sin budget 2011 med att 20 miljoner
kronor skulle disponeras ur stabiliseringsfonden. Detta
ianspråktagande visade sig senare inte vara behövligt utan
istället avsattes ytterligare 30 miljoner kronor i samband
med årsredovisningen till sammanlagt 170 miljoner kronor i fonden.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår med hänsyn till ovan nu att 40
miljoner kronor disponeras 2012 ur stabiliseringsfonden
till satsningar som stärker våra verksamheter. Tillskotten
är engångsmässiga för att inte höja den generella kostnadsnivån. Förbrukar inte nämnderna hela tillskottet så förs
återstoden över till nästkommande år. En tydlig särredovisning är därför nödvändig.

Ajournering

I de fall satsningarna inte är klara till vilka nämnder de
skall fördelas så läggs kommunbidraget tillsvidare på
Kommunstyrelsen. Kulturnämndens tillägg för textilmuseets flytt behandlas också i ett särskilt ärende.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 244
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Följande nämnder erhåller ökade kommunbidrag för år
2012:
Kommunstyrelsen
15 130 000 kr
Arbetslivsnämnden
3 000 000 kr
Tekniska nämnden
7 100 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr
1 540 000 kr
Stadsdelsnämnden Väster
1 720 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster
3 440 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr, kommungemensam 70 000 kr
Lokalförsörjningsnämnden
4 000 000 kr
Kulturnämnden
4 000 000 kr

Annette Carlson (M) Malin Wickberg (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till
reservationen i Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet
kl 19.11-19.47

Ulf Olsson (S) yrkar att Kommunstyrelsen tilldelas 1,4
miljoner kronor för ombyggnad av Hulta Ängar.

Kommunfullmäktige beslutar:
Följande nämnder erhåller ökade kommunbidrag för år
2012:
Kommunstyrelsen
15 130 000 kronor
Arbetslivsnämnden
3 000 000 kronor
Tekniska nämnden
7 100 000 kronor
Stadsdelsnämnden Väster
1 720 000 kronor
Stadsdelsnämnden Öster
3 440 000 kronor
Stadsdelsnämnden Norr,
kommungemensam
70 000 kronor
Lokalförsörjningsnämnden
4 000 000 kronor
Kulturnämnden
4 000 000 kronor
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag till kommunbidrag för stadsdelsnämnden Norr och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag till kommunbidrag för stadsdelsnämnden Norr röstar ja, den det ej
vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat
enligt reservationen i Kommunstyrelsen”.
Omröstning, se voteringslista nr 3.

Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 33:
Följande nämnd erhåller ökat kommunbidrag för år
2012:
Stadsdelsnämnden Norr
2 740 000 kronor

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall respektive avslag på Ulf Olssons tilläggsyrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsens kommunbidrag ökas ytterligare med
1 400 000 kronor år 2012 för ombyggnad av Hulta
Ängar.

§ 78 2011/KS0278 042
Textilmuseum Simonsland 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 55,
sid B 216)
Kommunfullmäktige beslutade under 2011 att Textilmuseet skall flyttas till Simonsland under 2013 och ingå i
det textila kluster som kommer att skapas i den tidigare
Konstsilkefabriken. Ombyggnationen och renoveringen av
den tidigare industrimiljön ger ypperliga förutsättningar
för en utökad samverkan mellan staden, Högskolan och
näringslivet inom det textila området.
Kulturnämnden har den 17 mars 2011 tillskrivit Kommunstyrelsen och pekat på det unika tillfället att tillsammans med Textilhögskolan spegla den historiska utvecklingen samtidigt som nutida forskning och utveckling
inom textilindustrin, t.ex. ”smarta textilier”, beskrivs.
Behovet av en tillfällig förstärkning beskrivs i tre alternativa projekt.
Av de tre olika förslag till extra resurser som Kulturnämnden redovisat för det nya Textilmuseet är Kommunstyrelsen beredd att tillstyrka alternativ A, det mest ambitiösa,
för sammanlagt 21 miljoner kronor. Denna ambitionsnivå
siktar på att lyfta Textilmuseet till en nationell angelägenB 94

het med en avsevärd kvalitativ höjning av museets utbud.
Här kommer nya utställningsmedier att kunna utnyttjas i
hög grad samt även satsas på öppna textilarkiv.
Projektet pågår under perioden 2011-2014 där planeringsoch projekteringskostnader under 2011 redan tagits av
Kulturnämnden. För återstående arbeten föreslår Kommunstyrelsen att Textilmuseets behov av medel skall
täckas under perioden 2012-2014, varav 4,0 miljoner kronor avser behoven under 2012. För resterade år 2013-2014
avsätts medel i samband med respektive årsbudget.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 243
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämndens förslag till utveckling av Textilmuseet i
Simonsland enligt alternativ A godkänns med en totalbudget på 21 000 000 kronor.
Finansiering av projektet sker genom att extra resurser
upptas i kommunens årsbudget för åren 2013 och 2014.
För arbeten under 2012 tilldelas Kulturnämnden ett utökat kommunbidrag på 4 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S) yrkar avslag på tredje beslutsmeningen i
Kommunstyrelsens förslag.
Krister Maconi (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Kulturnämndens förslag till utveckling av Textilmuseet i Simonsland enligt alternativ B godkänns med en
totalbudget på 16,7 miljoner kronor.
Finansiering av projektet sker genom att extra resurser
upptas i kommunens årsbudget för åren 2013 och 2014
samt bifall till Ulf Olssons (S) yrkande.
Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag och Ulf Olssons (S) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag i den första beslutsmeningen
och dels till Krister Maconis (SD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns:
”Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag i den första
beslutsmeningen röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner
nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Krister Maconis (SD) yrkande”.
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Omröstning, se voteringslista nr 4.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 241
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige beslutar med 65 röster mot 4:
Kulturnämndens förslag till utveckling av Textilmuseet i
Simonsland enligt alternativ A godkänns med en totalbudget på 21 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutar:
Finansiering av projektet sker genom att extra resurser
upptas i kommunens årsbudget för åren 2013 och 2014.

Förslaget bifalles.

Kommunfullmäktige

Sabina Kitti Ölander (V) och Lennart Andreasson (V)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Götaskolan avvecklas till höstterminen 2012.

Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall dels
till Kommunstyrelsens förslag till tredje beslutsmeningen
och dels till Ulf Olssons yrkande och finner sistnämnda
proposition med övervägande ja besvarad.

Vid protokollet
Göran Björklund

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:

Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP)		

Kommunstyrelsens förslag till tredje beslutsmening avslås.

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.25.

Bertil Myhrberg (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 16 maj 2012.

§ 79 2012/KS0269 291
Avveckling av Götaskolan

Per-Olof Höög (S)
ordförande

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 56,
separat bilaga)
Stadsdelsnämnden Väster har den 5 mars 2012 beslutat att
föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att Götaskolan
avvecklas till ht 2012.
Stadsdelsnämnden Väster har tidigare gett stadsdelsförvaltningen i uppdrag att genomföra en lokalutredning för
förskola och grundskola. Lokalutredningen som tagits
fram har fokus på lokalsamordning men beaktar också
aspekten att skapa bättre verksamhetsförutsättningar, samlokalisera spridda funktioner och minska överkapacitet.
Lokalutredning tar bland annat upp att Götaskolan bör
avvecklas. Eleverna placeras i Daltorpskolan och då frigörs
hyreskostnader om 1 159 000 kronor. Daltorpskolan
ändras till F-9 med fritidshem och skolgården behöver
anpassas för att ta emot eleverna från Götaskolan. Utredningen inom skolan har visat att det är möjligt även om en
genomförandeplan behöver utarbetas.

B 95

Kommunfullmäktiges protokoll | 10 Maj 2012

Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 66 Allmänhetens frågestund

Bilaga till § 66 Allmänhetens frågestund

”2012-04-30

”2012-05-07

Hej,
mitt namn är Johanna Eriksson och jag bor i Äspered utanför Borås. Närmare bestämt så bor jag i ett litet område
som heter Lövaskog utanför byn Äspered. För närvarande
håller ett företag som heter Eolus på att exploatera för
Vindkraftverk här. De vill sätta upp de näst högsta verken
som finns i världen, 180m. Det vill de göra i ett mycket
tyst och orört område och alldeles för nära bostäder.

Beslut på Kommunfullmäktiges möte
idag 10 maj – köp eller tvångsinlösen av
mark i Viared Västra Industriområde.

Vi har inga naturreservat i Lövaskog, vi har inget ”skyddat” ”fritidsområde” liksom Rya Åsar, vi har ett mycket
tystare område, nämligen skogen, som vår rekreation.
Jag skulle ha ca 1 km till ett verk till vår bostad och bor
väldigt tyst. Jag undrar varför det inte är gjord någon
utredning om tysta områden som det stod i Vindbruksplanen för Borås Stad. Den skulle varit färdig under 2011.
Jag tycker det är oerhört viktigt att göra dessa utredningar
innan man ens överväger att sätta en industripark med
180 m verk där inga andra ljudstörningar finns sedan
tidigare. Inget annat än tillfälliga i varje fall.
En annan fråga är varför rekommendationerna för buller
och skuggor är så snålt tilltagna, dvs baserade på mycket
äldre och framför allt lägre verk som finns tidigare.
Att jämföra med ett verk på 80-100m med ett på 180m
kan ju inte fungera i praktiken. Det borde rimligen vara
så att för varje meter torn som sätts upp bör avståndet öka
med 40-50m. Allt för att människors livskvalité skall får
vara oförändrad i så stor mån det bara går. Minsta avstånd
borde vara 1500m men gärna mer. (Ursäkta formuleringsfelet i mitt tidigare mail)
Känner ni till forskning kring buller och skuggor? Som är
oberoende av vindkraftbolag eller energibolag?
Tack för mig.
Vänligen,
Johanna E”

Bakgrund:
Måndagen den 23 april beslutade Kommunstyrelsen att
föreslå Fullmäktige tvångsinlösa vår familjs släktgård.
Kommunen behöver marken för att transportera schaktmassor mellan Etapp1 och 3 och vi äger etapp 2 som ligger
mittemellan.
Ansökan om tvångsåtgärder har inte föregåtts av något
konkret förslag från kommunens tjänsteman.
Vid möte den 11 april presenterade jag, för första gången,
vår syn på kommunens värdering. Jag påpekade att det
finns direkta fel i värderingen samt vår utgångspunkt till
ersättning i kommande förhandling. Jag meddelade att vi
är förhandlingsbara och jag har ännu inte fått något svar
från tjänstemannen.
Jag kan konstatera att underlaget till beslut i Kommunstyrelsen skrivits ut av handläggaren den 4 april. Alltså redan
en vecka FÖRE vårt möte. Jag tolkar detta som om tjänstemannen redan innan vårt möte bestämt sig för att vidta
tvångsåtgärderna, utan att vilja resonera först. Detta kommunala agerande gör mig både upprörd och stridslysten.
Jag tror dock att det är tjänstemannens egna värderingar
som styrt agerandet och att agerandet saknar politisk
förankring.

Fråga
Anser ansvarigt kommunalråd, Tom Andersson, att markfrågorna i kommunen skall lösas genom tvångsåtgärder
eller med förhandling? Kan Du i så fall utveckla hur Du
anser att man skött detta gentemot oss i Viared.
Hans Johansson, Valthornsgatan 42, 504 70 Borås
033-10 35 45, 0704-62 81 32”
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Bilaga till § 66 Allmänhetens frågestund
”Hej
Vi arbetar som elevassistenter och vi undrar hur det är
möjligt att ta bort stödet från barn/ungdomar med särskilda behov? Nu när ni ska spara på pengar eller som ni
säger anpassa budgeten. Att spara på dessa barn borde inte
finnas på 2000-talet. När dom inte har något alternativ
till vanlig grundskola. Ur samhällsekonomisk synpunkt
kan detta bli avsevärt dyrare över tid. Vi undrar vem skall
se till att de kommer i tid till lektioner, äter, får med sig
läxor och kommer iväg hem och vem skall ge dom det
sociala stödet?
MVH
Pia Lindgren, Carina Paulsson, Dalsjöskolan”

Bilaga till § 66 Allmänhetens frågestund
”Hej!
Jag heter Pia Laitinen och bor i Äspered där det nu projekteras för Vindkraft.
Jag vill med anledning av detta ställa frågan till våra
politiker om de känner till ratificeringen av Europeiska
landskapskoventionen som trädde i kraft 1 Maj 2011 och
vad den innebär?
Den är i allra högsta grad aktuell när det gäller utbyggnaden av vindkraft om jag förstått den rätt!”

Bilaga till § 66 Allmänhetens frågestund
”Äldreomsorgens ansvarige
Stadskansliet, 501 80 Borås
Allmänhetens frågestund den 10 maj 2012
Borås Stad införde köp- och säljsystem i hemtjänsten
2012. Säljaren är Borås Stad och köparen är brukare. Det
var viktigt för säljaren att informera köparen vad säljaren
sålt och vad köparen tog emot. Man kan ta enormt olika
statistik om en kvart från Mobipens datasystem. Det
är enkelt att se beviljad tid, utförd tid, avböjd tid och ej
utförd tid.
Biståndsbeviljad tid = utförd tid + avböjd tid + ej utförd
tid.
Säljaren har all information om beviljad tid, utförd tid,
avböjd tid och ej utförd tid. Men köparen vet vara om
beviljad tid. Köparen har ingen skyldighet att ringa varje
månad till tjänstemännen och hur mycket brukaren
fick utförd tid, avböjd tid och ej utförd tid. Säljaren har
skyldighet att informera beviljad tid utförd, tid, avböjd tid
och ej utförd tid i sin köpare när varje inbetalningspapper
skickas till brukare i varje månad.

Min fråga till äldreomsorgsansvarig: Varför vill Borås
Stad inte införa följande två ärenden i praktiken
1 Borås Stad ska skicka en sammanställning om beviljad
tid, utförd tid, avböjd tid och ej utförd tid summans
med inbetalningskort/brev varje månad.
2 Det vore bra att antal personal har besök hos brukare
varje månad.
Fördel för brukare: Då vet brukaren vad man har beställt
och vad man har fått. Det är bra att kolla på hur många
personal har besök hos brukare.
Nackdel för hemtjänstenheten: Enheten kan inte fiffla
med utförd tid, avböjd tid och ej utförd tid. Hemtjänstenheten måste anstränga sig ännu mer att pussla ihop
brukarschema att öka kontinuiteten hos brukare.
Jag vet utan tvivel att kontorstjänstemännen skyller på
andra diskreta anledning och vill inte införa i praktiken.
Det är en björntjänst till brukare om man kan införa mitt
ärende, att ha uppsikt på vad man köper från säljaren
(Borås Stad).
Med vänliga hälsningar
Från Roger
2012-05-04 Borås”
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Bilaga till § 66 Allmänhetens frågestund
”Frågor till Kommunfullmäktige/
Fråga politikerna 2012-05-10

Fråga 1
Stadsbyggnadsförvaltningen avser ändra gällande byggnadsplan kvarteret Trasten 1, Villastaden. Planförändringen följer ej av fullmäktige beslutat Kulturmiljöprogram,
antaget av Kommunfullmäktige 2001-06-14, se Kulturmiljöprogrammet, bland annat sidan 300.
Sammanfattningsvis anger programmet följande skrivning:
Det aktuella kvarteret ingår som en del i en av de 37 utvalda, kulturhistoriskt värdefulla, stadsmiljöer som finns med
i det Kulturmiljöprogram som antogs av Kammunfullmäktige
2001-06-14. Området benämns som ”Västra Villastaden”.
Bebyggelsen på fastigheten Trasten 1 är i Kulturmiljöprogrammet också utvärderad som ett enskilt objekt med kulturhistoriskt värde.
Kan Samhällsbyggnadsförvaltningen ta egna beslut som
bryter mot den plan som antagits i Kommunfullmäktige?

Fråga 2
Om ett en planförändring skall kunna ske på det av
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagna sättet kräver
det inte då att frågan blir föremål för en revidering av hela
Kulturmiljöprogrammet?

Fråga 3
Om svaret på fråga 3 är att en total revidering av Kulturmiljöprogrammet ej är nödvändig måste väl slutsatsen
bland annat bli; att Kulturmiljöprogrammet är ett program utan värde? Kulturmiljöprogrammet kan då anses
var verkningslöst och förändras utan hänsyn till av Kommunfullmäktige antagna grundvärderingar. Det finns då
många, minst 37, andra utvalda objekt som kan ändras
utan förvarning eller politisk process. Är det så Kommunfullmäktige vill att staden skall utvecklas?
Borås 2012-05-09
Hans Sedig”
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Anmälningsärenden

Bilaga till § 67 Anmälningsärenden
2012-05-10

”Motion; Bilda en central förskole- och
grundskolenämnd i Borås!
Grund- och förskolan i Borås Stad har skiftande förutsättningar och våra elever garanteras inte likvärdig undervisning. Under en lång tid har resultaten i grundskolan varit
otillfredsställande. Idag saknar cirka 15 % av eleverna som
lämnar grundskolan behörighet till gymnasiet.
Forskning om framgångsrika skolor och framgångsrika
skolkommuner visar att tydligt pedagogiskt ledarskap är
viktigt för elevernas kunskapsutveckling. Så länge ansvaret
för skolan är fördelat på tre stadsdelsnämnder blir inte
ledarskapet tydligt. Vem talar för grundskolan i Borås?
Vem är ytterst ansvarig?
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gjorde 2010 en
undersökning av framgångsrika skolkommuner i Sverige.
SKL kom fram till att framgångsrika skolkommuner ser
olika ut när det gäller befolkningsstorlek, elevernas socio
ekonomiska bakgrund och pengapåsens storlek varierar.
Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver nödvändigtvis inte innebära ökade kostnader eller mer resurser. Det
centrala är hur resurserna används. Borås har med andra
ord lika goda förutsättningar som Sveriges övriga kommuner att nå goda resultat i grundskolan. Folkpartiet Liberalerna anser att Borås Stad använder resurserna fel när vi
fördelar ansvaret för grundskolan på tre stadsdelsnämnder,
må vara att en av dem har ett övergripande ansvar. Det
duger inte. Borås kan bättre!

gor att fylla dagordningen och alla stadsdelspolitiker har
inte kunskap om skola – och kan därmed inte ställa ”rätt
frågor”. Framgångsrika skolkommuner jobbar även med
fungerande relationer – man kommer överens om gemensamma förhållningssätt och visar en enad front utåt. Detta
saknar vi i Borås då poängen med stadsdelarna är att de
ska ”sköta sig själva”, ha egna förhållningssätt och driva
egna fronter. Detta motverkar goda skolresultat. Sist men
inte minst har man enats om skolans mål – det finns en
samsyn om mål och inriktning för verksamheten och en
kontinuitet. Lyckade skolkommuner jobbar tillsammans i
centrala grundskolenämnder.
Borås Stad måste bygga en organisation som sätter eleven
och dess kunskapsutveckling i fokus, som tar till sig forskningen om framgångsrika skolor och använder resurserna
på rätt sätt.
Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet Liberalerna att:
Borås Stad inför en central förskole- och grundskolenämnd senast efter valet 2014.
Anna Svalander (FP)
Joakim Malmberg (FP)”

SKL identifierar åtta områden som framgångsrika
skolkommuner jobbar med; de lyfter kompetenta lärare,
har höga förväntningar, fångar upp elevers svårigheter,
har bra ledare – bland annat tar politiken ansvar för
resultaten, ställer rätt frågor och ändrar inte mål och
strategier för ofta. Det finns en tydlig rollfördelning samt
förtroende mellan politiker och tjänstemän. I Borås blir
rollfördelningen otydlig då ansvaret ligger på samtliga tre
stadsdelsnämnder. Politikerna tar också reda på hur det
går – politiker tar aktivt del av uppföljningen samt för
diskussioner om skolans resultat. Då ansvaret i Borås för
grundskolan är splittrat tenderar andra frågor än skolfråB 99
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Bilaga till § 67 Anmälningsärenden

Bilaga till § 67 Anmälningsärenden

”2012-05-10

”2012-05-10

Motion gällande att Kommunfullmäktige
ska besluta om att Sociala omsorgs
nämnden ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal.

Motion gällande att Kommunfullmäktige
ska besluta att Stadsdelsnämnderna ska
begära utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.

Alla barn som går i skolan eller omfattas av pedagogisk
vård och omsorg tryggas genom 2 kap 31 § Skollagen att
huvudmannen (exempelvis Borås Stad eller annan leverantör) är skyldig att se till att all anställd personal lämnar
utdrag ur belastningsregistret. Om huvudmannen själv
avser att arbeta i verksamheten ska utdrag ur belastningsregistret bifogas ansökan.
Att vara förståndshandikappad innebär oftast att man
aldrig helt mognar till självständigt fungerande vuxen.
Man får tillbringa sitt liv i beroendesituation till någon
annan. Graden av handikapp är väldigt varierande och
diagnoserna varierar. En del personer kan inte alls tala, äta
eller klä sig själva. Det som dock är gemensamt för alla är
att makten inte är i ens egna händer. Man har ofta en god
man som råder över eller kan påverka den enskildes ekonomi och liv. Personal som är anställd på gruppbostaden
eller på institutionen där den enskilde vårdas har makten
över den enskildes boende och fritid.
Enligt 11 § 1 st p 5 förordningen om belastningsregister (1999:1134) har arbetsgivare rätt att begära utdrag ur
belastningsregistret för anställningar eller uppdrag inom
psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av
barn och ungdom eller tvångsvård vid missbruk eller av
dem man anlitar som uppdragsgivare.
I BT har man under de sista tre åren kunnat ta del av att
sexuella övergrepp har drabbat förståndshandikappade
som har vårdats av Borås Stad.
Trots förordning om utdrag i belastningsregister och de
traumatiska händelser som inträffat hittills har Sociala
omsorgsnämnden i dagsläget inte någon rutin att alltid
begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och
vid upphandlingsavtal enligt LOV.
Det är viktigt att tillförsäkra vård- och omsorgstagarna i
Borås Stad en god vård och omsorg i möjligaste mån.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Sociala omsorgsnämnden hädanefter ska ha som rutin
att alltid begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt LOV.
Urban Svenkvist (M)”
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Hur är det att vara gammal eller sjuk, att se, höra eller gå
dåligt och vara beroende av att personal kommer till det
egna hemmet? Kan man lita på att inget stjäls? Är det okej
att låta någon som dömts för stöld hos grannen arbeta i
ens egna hem?
Den 23 mars 2012 kunde vi läsa i Borås Tidning att stölder inom äldreomsorgen är ett stort problem. Äldre omsorgstagare har drabbats av stölder i sitt eget hem och när
man har vårdats på institution. Det som stjäls är pengar
och det som går att omsätta i pengar.
Enhetschefer och andra har försökt att styra upp situationen så gott de har kunnat genom att använda kort och
be damfrisörer samt fotvårdsspecialister att fakturera så
mycket som möjligt. Trots att man låst in de äldres pengar
tillsammans med mediciner försvann pengarna. Detta har
fått till följd att enhetscheferna nu ensamma har hand om
de äldres pengar, vilket försvårar möjligheten till spontana
glassköp etc.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
– Stadsdelsnämnderna hädanefter ska ha som rutin att
alltid begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt LOV.
Urban Svenkvist (M)”
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Bilaga till § 67 Anmälningsärenden
”2012-05-10

Motion; Förstärk infrastrukturen på
Viared!
I dagsläget finns det långtgående planer att lägga om busslinjerna till och från industriområdet Viared. I samband
med detta vill vi allianspartier att det även byggs ett nytt
nät av gång- och cykelvägar i området.
Viareds företagsförening har länge påtalat brister i infrastrukturen på området och efterfrågat en lösning snarast.
Det arbetar över 4 000 personer på Viared, vilket innebär
att varje dag skall tusentals människor ta sig till och från
sina arbetsplatser med olika transportmedel. Idag väljer
ingen av dem med fördel cykeln då den väg som finns att
tillgå är grusad och undermålig. Vid dålig väderlek blir det
dessutom stora vattenansamlingar vid gång- och cykeltunneln under R40.
När busslinjerna läggs om kommer det även att behöva
byggas nya busshållplatser. Vi allianspartier anser att det
är lämpligt att man då samtidigt ser över och förstärker
infrastrukturen ytterligare. Sedan tidigare finns ett framarbetat förslag på gång- och cykelvägars sträckningar i
området, så stora delar av planeringen är redan gjord.
Att skapa bättre och tryggare transportmöjligheter för dem
som arbetar i området skulle vara en viktig del i arbetet
med en ”Trygg och säker kommun”. Dessutom skulle det
ge positiva effekter på miljön då fler troligen skulle välja
cykeln före bilen.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
Tekniska nämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med
att bygga ett nytt nät av gång- och cykelvägar till och från
industriområdet Viared.
Morgan Hjalmarsson (FP)
Annette Carlson (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)”

Bilaga till § 67 Anmälningsärenden
”Borås 2012 05 09

Motion; Fler gång och cykelvägar behövs
i Borås
Vi har alla en önskan om att Borås skall bli en ännu bättre
stad när det gäller tillgänglighet och säkerhet.
Vi arbetar också med att Borås skall bli en cykelkommun.
Flera gång- och cykelvägar är också på gång att iordningställas, det är bra!
Det är viktigt att cykelnäten blir heltäckande i centrala
Stan och att det finns säkra gång- och cykelvägar i samhällena och i de mindre orterna.
Det är också känt att det tar lång tid mellan idé, beslut
och färdigställande av olika infrastrukturprojekt. Gångoch cykelvägar är inget undantag.
Det finns många vägar som är farliga och behöver åtgärdas
ur säkerhetssynpunkt. Vi vill lyfta fram två vägsträckor
som saknar gång och cykelväg.
• Dels är det vägsträckan mellan Sandhults tätort till dess
idrottsplats, utmed väg 1762. Efter den vägsträckan
finns också en kyrkogård belägen. Vägen är hårt
trafikerad, och invånarna vågar inte gå eller cykla till
nämnda platser för det är för farligt.
• En annan vägsträcka som saknar gång- och cykelväg
är sträckan Kinnarumma – Fagersberg. Här behövs en
gång och cykelväg för att binda ihop orterna Kinnarumma – Viskafors.
Båda dessa farliga vägsträckor har diskuterats i många år
och nu måste något hända!
Med anledning av ovanstående yrkar vi på:
• Att Borås Stad omgående tar initiativ till att i samverkan med trafikverket planera, projektera och budgetera
för att snarast färdigställa gång- och cykelvägar på de
två ovan nämnda vägsträckorna.
För Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp
Kerstin Hermansson”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 68 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2012-05-10’

Enkel fråga till Alexis Mouschopanis (M),
ordförande Tekniska nämnden
Den 7 maj tog den rödgröna minoriteten i Kommunstyrelsen beslutet att avbryta arbetet med den nya förskolan
vid Myråsskolan, tvärtemot det förslag som Lokalförsörjningsnämnden presenterat, och som tillstyrkts av Stadsdelsnämnden Öster. Ett av de tyngst vägande skälen som
framfördes av de rödgröna var att trafiksituationen vid
skolan anses osäker, och att en förskola på området kommer generera mer biltrafik
Planeringen som pågått under mer än ett års tid har tagit
stora resurser i anspråk, och Stadsdelsnämnden Öster
har i dagsläget 100 barn i kö för vilka man inte vet när
eller var det kan beredas förskoleplats. Möjligtvis vet våra
rödgröna kommunalråd, som genom beslutet i Kommun
styrelsen ifrågasätter nämndernas kompetens. Bland
annat kompetensen hos Tekniska nämnden, som under
lokalförsörjningsförvaltningens arbete med en förstudie
engagerades för att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö för barn och elever.
Av omsorg om de boende, och framförallt med tanke på
säkerheten för barnen vill jag ställa följande frågor till
Alexis Mouschopanis, ordförande Tekniska nämnden:
Anser Du att trafikmiljön inte är godtagbar i anslutning
till Myråsskolan?
Vilka åtgärder anser Du behöver vidtas med hänsyn till
planeringen av om-, till- och nybyggnaden av såväl skolan
som förskolan?
Vad anser Du bör göras med hänsyn till att hela planeringen nu har ifrågasatts och måste göras om?
Falco Güldenpfennig (KD)”
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Bilagor
Bilaga till § 72 årsredovisning 2011

Bilaga till § 72 årsredovisning 2011

Textyrkande sid 89

Tilläggsyrkande

Yrkande: att Borås Säker och Trygg kommun med förklarande text förs in under Fritid och Folkhälsa.

Under Fritids- och folkhälsonämnden ligger även fr.om.
2011 kommunens tillsynsmyndighet för tillstånd och
tillsynsuppgifter enligt alkohol och tobakslagen.

Borås är av WHO certifierad som en Säker och Trygg
kommun och ett målmedvetet, långsiktigt och strategiskt
arbete utförs. Detta bör lyftas fram i en årsredovisning.

Cecilia Andersson (C)

Falco Güldenpfennig (KD)
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 10 maj 2012 klockan 18:44:40.
8 Årsredovisning 2011 text 1
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

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

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

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

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
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

Gunnel Romild

X

X

X
Cecilia Andersson

X

X
X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

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

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

X

Seija Noppa

(M)

2:a

Alfio Franco

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

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(SD)

3:e

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

Cecilia Kochan

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Tomas Gustafson

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

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X
X
Berndt Holmén

X

X
Staffan Falk

X

Mattias Karlsson

X
X

34

32

4

3

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 10 maj 2012 klockan 18:46:13.
8 Årsredovisning 2011 text 2
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

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

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

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

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

B 106

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

Gunnel Romild

X

X

X
Cecilia Andersson

X

X
X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

X

Seija Noppa

(M)

2:a

Alfio Franco

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

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(SD)

3:e

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

Cecilia Kochan

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Tomas Gustafson

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

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
Berndt Holmén

X

X
Staffan Falk

X

Mattias Karlsson

X
X

34

32

4

3

0

=
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Voteringslista nr. 3
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 10 maj 2012 klockan 20:01:37.
13 Ökade kommunbidrag till nämnderna under 2012 (Nr 54)
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

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(SD)

2:a

X

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

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

Anna Svalander

(FP)

3:e

X

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

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

X

Hanna Werner

(MP)

1:a

X

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

X

Yvonne Persson

(S)

2:a

X
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

Gunnel Romild

X

X
Cecilia Andersson

X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

X

Seija Noppa

(M)

2:a

Alfio Franco

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

X

Thomas Wingren

(MP)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(SD)

3:e

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

Cecilia Kochan

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Tomas Gustafson

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

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Berndt Holmén

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X
Staffan Falk

X

Mattias Karlsson

X
X

33

36

0

4

0
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Voteringslista nr. 4
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 10 maj 2012 klockan 20:13:39.
14 Textilmuseum Simonsland 2013 (Nr 55)
Ledamöter

Parti

Krets

Per-Olof Höög

(S)

3:e

X

Bertil Myhrberg

(M)

2:a

X

Anne-Marie Ekström

(FP)

2:a

X

Hamid Fard

(FP)

1:a

Morgan Hjalmarsson

(FP)

2:a

X

Annette Carlson

(M)

3:e

X

Eike Jünke

(M)

2:a

X

Leif Johansson

(SD)

2:a

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

X

Sabina Kitti Ölander

(V)

3:e

X

Kerstin Koivisto

(VÄG)

1:a

X

Karl-Gustav Drotz

(KD)

3:e

X

Maj-Britt Eckerström

(C)

3:e

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

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
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Ersättare

Gunnel Romild

Ja

Nej

Avst

Frånv

X

X

Cecilia Andersson

X

X
X

X

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Petter Löberg

(S)

1:a

X

Raija Leppänen

(S)

1:a

X

Fredrich Legnemark

(V)

2:a

X

Falco Güldenpfennig

(KD)

2:a

X

Sven-Erik Håkansson

(C)

1:a

X

Anna-Clara Stenström

(M)

3:e

Alexis Mouschopanis

X

Seija Noppa

(M)

2:a

Alfio Franco

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

X

Thomas Wingren

(MP)

2:a

X

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

Malin Carlsson

(S)

3:e

X

Ninni Dyberg

(S)

3:e

X

Micael Svensson

(S)

1:a

X

Monica Johansson

(C)

3:e

X

Olle Engström

(M)

2:a

X

Anna Christensen

(M)

1:a

X

Birgitta Bergman

(M)

2:a

X

Urban Svenkvist

(M)

3:e

X

Dennis Fernholm

(SD)

3:e

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

Cecilia Kochan

X

Sara Andersson

(S)

1:a

Tomas Gustafson

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

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

X

SUMMA:

Ersättare

Berndt Holmén

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X
Staffan Falk

Mattias Karlsson

X

X
X

65

4

0

4

0
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