15 Mars 2012
protokoll

Tid och plats

18.00–19.40 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 37–55

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), Leif Johansson (SD),
Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S), Sabina Kitti Ölander (V), Kerstin
Koivisto (Vägv), Karl-Gustav Drotz (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (FP),
Nils-Åke Björklund (M), Lars Andersson (M), Ulla-Britt Åsén (SD), Ellie Blickfors (MP),
Kjell Classon (S), Leila Pekkala (S), Kurt Eliasson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M),
Krister Maconi (SD), Hanna Werner (MP), Yvonne Persson (S), Petter Löberg (S), Raija
Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Sven-Erik Håkansson (C), Seija Noppa (M), 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), Heiti Ernits (MP), Gun-Britt
Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M),
Pirita Isegran (M), Pontuz Fritzson (SD), Eva Andersson (S), Per Carlsson (S), och Kent
Hedberg (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Lennart Andreasson (V)
- Anita Spjuth (V)
För Anna Svalander (FP)
- Gunnel Romild (FP)
För Mehmet Kaplan (V)
- Peter Lund (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
- Hans Gustavsson (KD)
För Ingegerd Nyborg (M)
- Jan Andersson (M)
För Lars-Åke Johansson (S)
- Marie Sandberg (S)
För Anna-Clara Stenström (M)
- Alexis Mouschopanis (M)
För Anja Liikaluoma (S)
- Berndt Holmén (S)
För Urban Svenkvist (M)
- Annette Nordström (M)
För Samir Muratovic (S)
- Cecilia Kochan (S)
För Sofia Bohlin (S)
- Tord Andersson (S)
För Torbjörn Dehlin Rångeby (M)
- Alfio Franco (M)
För Robert Hansson (S)
- Christer Lundberg (S)
För Anethe Tolfsson (S)
- Leif Grahn (S)
För Isabella Demserius (-) saknas ersättare.
För Dennis Fernholm (SD) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare

Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Lars-Gunnar Comén (M), Monika Hermansson Friedman (M), Nancy Kindblad (M), Mats Brandt (C), Gunilla Hellén Dalevik (FP),
Bengt Wahlgren (FP), Tomas Gustafson (S), Emina Beganovic (S), Ulla-Britt Gustavsson (S),
Richard Klingvall (MP), Staffan Falk (MP), Mirjam Jakobsson (MP) och Olle Hermansson (Vägv).
Samir Muratovic (S) anländer till sammanträdet kl 18.00 och intar sin plats inför behandlingen av § 40.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Maria Lindgren (M) anländer till sammanträdet kl 18.15.
Övriga närvarande

Rosangela Hansen
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

§ 37
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell
Classon (S) och Alexis Mouschopanis (M) med Thomas
Wingren (MP) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i konferensrummet, plan 1 i Stadshuset, Borås, onsdagen den
21 mars 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.

2012-03-14 Motion av Joakim Malmberg (FP): Låt krogarna ha öppet senare!
Dnr 2012/KS0271 702
2012-03-14 Motion av Alexis Mouschopanis (M) och
Annette Carlson (M): Bygg en idrottshall i
anslutning till Sjömarkenskolan.
Dnr 2012/KS0272 821
2012-03-14 Motion av Annette Carlson (M): En trygg
skolmiljö för barn och ungdomar!
Dnr 2012/KS0273 609
2012-03-14 Motion av Annette Carlson (M): Flytta Obelisken (tandpetaren)! Dnr 2012/KS0274 866
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärenden:

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

2012-03-02 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2012-02-29 att utse Camilla Larsson (S)
som ny ersättare för avgångne Kommun
fullmäktigeersättare Anders Ryd (S) från och
med den 23 februari 2012 till och med den
31 oktober 2014. Dnr 2012/KS0071 102

2012-03-02 Motion av Pontuz Fritzson (SD) och Krister
Maconi (SD) angående att införa skolk-sms i
kommunens skolor. Dnr 2012/KS0232 609

2012-03-15 Kommunfullmäktigeledamoten Thomas
Ågren (MP) har ändrat sitt efternamn till:
Wingren.

§ 38
Anmälningsärenden

2012-03-14 Motion av Joakim Malmberg (FP): Lägg ut
driften av Stadsparksbadet på entreprenad.
Dnr 2012/KS0270 822
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§ 39 2012/KS0072 101
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

Kommunfullmäktige

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 29,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar:
Malin Deilert (V), Johannelundsgatan 11, 506 40 Borås
väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Norr t.o.m. den 31
december 2014.
Peter Wilhelmsson (M), Bohusgatan 13, 504 35 Borås
väljs till ledamot i Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den
31 december 2014.

§ 40 2010/KS0628 710
Svar på motion av Lena Palmén (S); En
väg in för barn med särskilda behov
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 23,
sid B 100)
Lena Palmén (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2010 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås att en tjänst liknande äldreguiden
inrättas för personer med funktionsnedsättning och till
föräldrar och andra närstående med barn i skolan. Denna
tjänst skulle hänvisa till rätt person, boka tid med ansvarig
person, vilket regelverk som gäller, vilka rättigheter elever
har till särskilt stöd m.m.
Motionen har varit remitterad till Kommundelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet.
Nämnderna avser att samverka om uppdragen och se
över möjligheten att skapa en träffpunkt/anhörigcentral
som vänder sig till alla oavsett ålder. En arbetsgrupp
med representanter från stadsdelsförvaltningarna, sociala
omsorgsförvaltningen samt från lokalförsörjningsförvaltningen och kommungemensam äldreomsorg har bildats.
Arbetsgruppen kommer att ta fram underlag för kostnader
samt förslag till hur verksamheten ska kunna organiseras.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-23, § 47
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.

§ 41 2010/KS0748 315
Svar på motion av Karl-Gustav
Drotz (KD); Borås Stad anlägger en ställplats för husbilar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 24,
sid B 104)
Karl-Gustav Drotz (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 oktober 2010 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Stad anlägger en ställplats för
husbilar.
Motionen har varit remitterad till samtliga kommunala
nämnder och bolag.
Kommunstyrelsens beslut 2012-01-23, § 64
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår,
på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att anlägga ställplats för husbilar i centrala
Borås, om möjligt föreslå lämplig plats, samt om behov
finns planlägga densamma.
Motionen förklaras därmed besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån ett
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige

Karl-Gustav Drotz (KD), Monica Johansson (C) och
Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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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 35 röster mot 32, 4
avstår:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att anlägga ställplats för husbilar i centrala
Borås, om möjligt föreslå lämplig plats, samt om behov
finns planlägga densamma.
Motionen förklaras därmed besvarad.

§ 42 2011/KS0586 730
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Lars Dahlén (M); Riktiga
gatuadresser till våra boenden!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 25,
sid B 114)
Morgan Hjalmarsson (FP) och Lars Dahlén (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti 2011
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Stadsdelsnämnderna
att genomföra lämpliga namnändringar i enlighet med
motionens budskap. I motionen framgår att alla som bor
på särskilt boende ska ha en faktisk och fysisk adress. Motionärerna ser det som ett sätt att värna om den personliga
integriteten.
Motionen har varit remitterad till de tre stadsdelsnämnderna samt Centrala pensionärsrådet.
Stadsdelsnämnderna Norr och Öster samt Centrala Pensionärsrådet tillstyrker motionen i sin helhet. Stadsdelsnämnd Öster beslutade den 24 maj 2011 att samtliga vårdoch omsorgsboende inom Stadsdel Öster ska anges med
gatuadresser. Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget
i motionen att alla boenden ska ha en fysisk adress, med
tillägget att de dessutom kan ha kvar namnet på boendet.
Nämnden framför att det finns boenden som har så kända
och vedertagna namn att det kan vara en nackdel för de
boende om namnet inte finns kvar.
Utifrån ovanstående remissyttranden föreslås att alla vårdoch omsorgsboenden ska ha en angiven fysisk adress och
att de även kan välja att ha kvar det nuvarande namnet på
boendet i sin adress.

B 52

Kommunstyrelsens beslut 2012-01-09, § 20
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige

Morgan Hjalmarsson (FP) och Annette Carlson (M) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.

§ 43 2012/KS0121 730
Förenklad biståndshandläggning till
särskilt boende för personer 90 år eller
äldre
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 30,
sid B 117)
Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för
personer 90 år eller äldre infördes under 2009.
Den förenklade handläggningen berör just den specifika
målgruppen personer 90 år och äldre och som känner oro
och ångest. Utifrån ovanstående statistik kan sannolikt
ett antal av dessa beslut likväl bedömas utifrån traditionell
handläggning, framförallt de som ligger inom ADL-nivå
6-10.
Det individuella behovet ska vara grunden vid en biståndsbedömning till särskilt boende. Personer oavsett ålder ska
ha samma möjlighet att få ett bistånd till särskilt boende.
De lägenheter som finns i våra särskilda boendeformer ska
erbjudas de som har behov av ett sådant boende.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 86
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
När Borås Stad kan erbjuda personer som är 70 år eller
äldre trygghetsbostäder upphävs Kommunfullmäktiges
beslut från den 22 januari 2009 att den som är 90 år eller
äldre och som känner oro eller ångest avgör själv om den
vill flytta till ett särskilt boende.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för ett
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yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Beslut om att ompröva förenklad handläggning till särskilt boende för 90 år och äldre tas först när
Trygghetsbostäder finns i Borås.
Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M) och Krister Maconi (SD) yrkar bifall
till reservationen i Kommunstyrelsen.
Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad. Votering begärs.
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 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 35:
Beslut om att ompröva förenklad handläggning till sär
skilt boende för 90 år och äldre tas först när Trygghetsbo
städer finns i Borås.

§ 44 2012/KS0114 045
Preliminära koncernbidrag 2011 inom
koncernen Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 31 sid
B 119)
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att
via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett
annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt Borås
Djurpark AB och BoråsBorås TME AB har strukturella
underskott så måste ca 28,1 mnkr styras till dessa från
andra bolag inom koncernen. Kommunfullmäktige har att
utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag
som skall ligga till grund för varje bolags årsredovisning.
Bolagsrevisorerna har påpekat att slutliga bolagsresultat
ibland blivit bättre än de preliminära resultat som legat till
grund för kommunfullmäktiges bedömning av koncernbidrag. Detta har medfört en beskattning av oavsiktliga
resultat.

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar preliminära resultat efter finansiella och extraordinära poster
enligt följande:
Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB

-6 084 tkr
+29 930 tkr
+26 852 tkr
-8 079 tkr
+7 619 tkr
+4 531 tkr
-13 972 tkr
+40 797 tkr

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla
totalt 28,1 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta stannar 6,1 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka ränte
kostnader till Borås Stad och återstående 22,0 miljoner
kronor lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB och
BoråsBorås TME AB.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 93
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag
godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbi
drag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås
Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

§ 45 2011/KS0821 046
Mottagande av donation; Carl Fredrik
Reuterswärds skulptur Var rädd om
jorden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 32
sid B 121)
Kulturnämnden har i skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga gåvan skulpturen VAR
RÄDD OM JORDEN från konstnär Carl Fredrik Reuterswärd. Skulpturen är placerad på P A Halls Terrass.
Inga kostnader eller villkor är förbundna med donationen.
B 53
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Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 94

Kommunfullmäktige

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

Kommunfullmäktige beslutar:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för Bor
åsBorås TME AB i enlighet med upprättat förslag samt
att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma
fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

Tacksamt mottaga gåvan skulpturen VAR RÄDD OM
JORDEN från Carl Fredrik Reuterswärd.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Tacksamt mottaga gåvan skulpturen VAR RÄDD OM
JORDEN från Carl Fredrik Reuterswärd.

§ 47 2012/KS0172 107
Nya ägardirektiv för Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 36 sid
B 132)

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 35,
sid B 127)

I befintliga ägardirektiv för Borås Stadshus AB finns
beskrivet vilka bolag som ingår i stadshuskoncernen. Där
saknas dock BoråsBorås TME AB, då de inte blivit til�lagda sedan de bildades 2009. I förslag till nya ägardirektiv
är BoråsBorås TME AB tillagda i specifikationen över
bolag som ingår i stadshuskoncernen.

Ett förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för
BoråsBorås TME AB har utarbetats.

Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 128

§ 46 2012/KS0171 107
Nya ägardirektiv och bolagsordning för
BoråsBorås TME AB

I nuvarande lydelse står att bolaget ska verka för att staden
framstår som en attraktiv stad att bo, leva och studera
i, samt att Borås ska vara ett konkurrenskraftigt val vid
etablering av företag liksom vid omlokalisering av företag
från andra orter. Detta ligger utanför bolagets verksamhet
och har i den nya lydelsen tagits bort.
Bolagets syfte är enligt ny lydelse ”att verka för att Borås
framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att
besöka för turism, möten och evenemang”. Målet med
att äga bolaget anges i ägardirektiven enligt ny lydelse
till ”-Borås ska framstå som ett intressant och lockande
mål för besöksnäringen, turister och andra gäster liksom
för arrangörer och deltagare vid kongresser och publika
arrangemang. - Varumärket Borås ska omfattas av positiva
förtecken.”
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 127
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för BoråsBorås TME AB i enlighet med upprättat förslag samt
att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma
fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

B 54

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nya ägardirektiv fastställs för Borås Stadshus AB i enlighet med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas
att till nästa bolagsstämma fastställa de nya ägardirek
tiven.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Nya ägardirektiv fastställs för Borås Stadshus AB i enlig
het med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas
att till nästa bolagsstämma fastställa de nya ägardirek
tiven.

§ 48 2012/KS0173 107
Nytt bolagsnamn samt nya ägardirektiv
och bolagsordning för Espira Inkubator AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 37,
sid B 136)
Kommunfullmäktige beslöt den 16-17 november 2011 att
förvärva samtliga aktier i Espira Inkubator AB. Aktieöverlåtelsen gjordes den 2 januari 2012. Bolaget var tidigare en
del av Espirakoncernen. Då bolaget nu har nya ägare och
inget med den gamla Espirakoncernen att göra, finns ett
behov av att byta namn. Det nya företagsnamnet föreslås
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bli ”Inkubatorn i Borås AB” vilket är ett namn som är
tydligt och som på ett rättvisande sätt beskriver bolagets
verksamhet.
I upprättat förslag till ny bolagsordning och nya ägardirektiv är justering gjorda för det nya namnet.
I ägardirektivet föreslås även justering i avsnittet ”Målet
med verksamheten”. I förslaget är bolagets årliga mål för
antal nya företag och antal nya prospekt ej längre specificerat antalsmässigt. Det befintliga målet är beslutat vid
bolagets bildande och anses inte relevant, dessutom bör
detaljerade årliga mål inte sättas genom ägardirektiven.
Därutöver har även skrivningen ”på sikt generera en årlig
avkastning i form av realiserade ägarandelar i de startade
företagen” tagits bort då detta inte anses förenligt med
Kommunallagens självkostnadsprincip.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 129
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Espira Inkubator AB ändrar namn till Inkubatorn i Borås
AB, samt nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för
bolaget i enlighet med upprättat förslag samt att bolaget
rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa de
nya ägardirektiven och bolagsordningen.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Espira Inkubator AB ändrar namn till Inkubatorn i
Borås AB, samt nya ägardirektiv och bolagsordning
fastställs för bolaget i enlighet med upprättat förslag samt
att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma
fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

§ 49 2012/KS0175 107
Nya ägardirektiv och bolagsordning för
Viskaforshem AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 38,
sid B 141)
För de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har
under 2011 ny lagstiftning börjat gälla vilken ställer krav
på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att undvika risk
för snedvridning av konkurrensen.

I förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts för att
uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet för bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med ägandet,
samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen ”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen
i Viskafors, Rydboholm och Svaneholm (nedan kallat
Viskaforsområdet). Kommunerna har enligt lag ett uttalat
ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt
verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar” samt
”tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk och teknisk kvalitet,
och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet
beträffande storlek, standard och belägenhet”. I avsnittet
”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya förutsättningar som det innebär att driva bolaget enligt affärsmässiga principer. Ett nytt avsnitt, ”Krav
på soliditet och avkastning” har tillkommit för att tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och avkastning. Den
nya lagstiftningen innebär att bostadsbolagen framöver ska
ha marknadsmässiga avkastningskrav. Att helt anpassa sig
till marknadsmässiga avkastningskrav kommer att ta tid.
De marknadsmässiga måtten kommer därför successivt att
införas för bostadsbolagen i Borås. Några avkastningskrav
baserade på marknadsvärden har inte tagits fram ännu i
ägardirektiven för Viskaforshem AB.
I upprättat förslag till ny bolagsordning har en ändring
gjorts under avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”.
Den nya lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och
med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 130
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för Viskaforshem AB i enlighet med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa
de nya ägardirektiven och bolagsordningen.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för Viska
forshem AB i enlighet med upprättat förslag samt att bola
get rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa
de nya ägardirektiven och bolagsordningen.
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§ 50 2012/KS0177 107
Nya ägardirektiv och bolagsordning för
AB Sandhultsbostäder

att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma
fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 39, sid
B 146)

Kommunfullmäktige

För de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har
under 2011 ny lagstiftning börjat gälla vilken ställer krav
på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att undvika risk
för snedvridning av konkurrensen.
I förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts för att
uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet för
bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och Sandared,….
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa
grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för
att staden ska uppfylla detta ansvar” samt ”tillgodose att
bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och
till god arkitektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda
ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande
storlek, standard och belägenhet”. I avsnittet ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya
förutsättningar som det innebär att driva bolaget enligt
affärsmässiga principer. Ett nytt avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har tillkommit för att tydliggöra de
nya kraven på affärsmässighet och avkastning. Den nya
lagstiftningen innebär att bostadsbolagen framöver ska ha
marknadsmässiga avkastningskrav. Att helt anpassa sig till
marknadsmässiga avkastningskrav kommer att ta tid. De
marknadsmässiga måtten kommer därför successivt att
införas för bostadsbolagen i Borås. Några avkastningskrav
baserade på marknadsvärden har inte tagits fram ännu i
ägardirektiven för AB Sandhultsbostäder.
I förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts under
avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den nya
lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 131
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB
Sandhultsbostäder i enlighet med upprättat förslag samt
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Kommunfullmäktige beslutar:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB
Sandhultsbostäder i enlighet med upprättat förslag samt
att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma
fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

§ 51 2012/KS0178 107
Nya ägardirektiv och bolagsordning för
AB Toarpshus
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 40,
sid B 151)
För de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har
under 2011 ny lagstiftning börjat gälla vilken ställer krav
på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att undvika risk
för snedvridning av konkurrensen.
I förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts för att
uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet för
bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp,…. Kommunerna har enligt lag ett
uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett
särskilt ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett
viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar”
samt ”tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk och teknisk
kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor
valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet”.
I avsnittet ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” beskrivs de nya förutsättningar som det innebär
att driva bolaget enligt affärsmässiga principer. Ett nytt
avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har tillkommit
för att tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och
avkastning. Den nya lagstiftningen innebär att bostadsbolagen framöver ska ha marknadsmässiga avkastningskrav.
Att helt anpassa sig till marknadsmässiga avkastningskrav
kommer att ta tid. De marknadsmässiga måtten kommer
därför successivt att införas för bostadsbolagen i Borås.
Några avkastningskrav baserade på marknadsvärden har
inte tagits fram ännu i ägardirektiven för AB Toarpshus.
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I förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts under
avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den nya
lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 132
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB
Toarpshus i enlighet med upprättat förslag samt att
bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma
fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB To
arpshus i enlighet med upprättat förslag samt att bolaget
rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa de
nya ägardirektiven och bolagsordningen.

tektonisk och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud
av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard
och belägenhet”. I avsnittet ”Grundläggande principer för
bolagets verksamhet” beskrivs de nya förutsättningar som
det innebär att driva bolaget enligt affärsmässiga principer.
Ett nytt avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har
tillkommit för att tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och avkastning. Den nya lagstiftningen innebär att
bostadsbolagen framöver ska ha marknadsmässiga avkastningskrav. Detta är ett arbete som kommer att ta tid, och
de marknadsmässiga måtten kommer successivt att införas
för de kommunala bostadsbolagen i Borås. Några avkastningskrav baserade på marknadsvärden har inte tagits
fram ännu i ägardirektiven för Fristadbostäder.
I förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts under
avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den nya
lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 133
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

§ 52 2012/KS0176 107
Nya ägardirektiv och bolagsordning för
Fristadbostäder AB

Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för Fristadbostäder AB i enlighet med upprättat förslag samt att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma fastställa
de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 41,
sid B 156)

Kommunfullmäktige

För de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har
under 2011 ny lagstiftning börjat gälla vilken ställer krav
på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i
vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att undvika risk
för snedvridning av konkurrensen.
I förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts för att
uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet för
bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd (nedan kallat Fristadområdet). Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för
bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för
vissa grupper.
Fristadbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska
uppfylla detta ansvar” samt ”tillgodose att bostäder finns
att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arki-

Kommunfullmäktige beslutar:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för Fri
stadbostäder AB i enlighet med upprättat förslag samt
att bolaget rekommenderas att till nästa bolagsstämma
fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

§ 53 2011/KS0451 287
Ombyggnation och förändring av Viskastrandsgymnasiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 42,
sid B 161)
Kommunstyrelsen gav den 31 oktober 2011 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att projektera ombyggnation
och förändring av Viskastrandsgymnasiet. I investerings
budgeten för 2012-2014 finns 8 000 000 kronor avsatt för
projektet. Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag.
B 57
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Ombyggnationen och förändringen av Viskastrandsgymnasiets lokaler görs för att anpassa lokalerna till den nya
gymnasiereformen. Reformen innebär att media- och
informationsteknikprogrammen avvecklas och avslutas
vårterminen 2013, att estetiska programmets inriktning
estetik och media startas upp höstterminen 2011 och att
VVS- och fastighetsprogrammet årskurs 1 påbörjas höstterminen 2011 efter flytt från Sven Eriksonsgymnasiet.
Vid projekteringsframställan ingick lokaler för tryckeri och VVS- och fastighetsprogrammet. Oklarheter
kring utformningen av utbildningen i kyl- och värme
pumpinstallationer i hus 3 gjorde att detta inte ingick i
kostnadskalkylen.
Efter projekteringsframställan har lokaler för ljudstudio, lärarrum, mattestuga, lokaler för kyl- och värmepumpinstallationer samt energi- och elinstallationer
projekterats och tagits med i projektet.
Lokalförsörjningsförvaltningen har färdigställt förslag till
ombyggnation och förändring av lokalerna. Investeringsutgiften uppgår till 12 990 000 kronor enligt inkomna
anbud.
Ombyggnationen och förändringen av Viskastrandsgymnasiets lokaler ger Utbildningsnämnden en årlig ökning av
hyran med 914 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-27, § 138

§ 54 2001/KS0433 001
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP);
Personalfunktionerna i Borås kommun
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 33,
sid B 123)
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 17 juni 2001 inlämnat rubricerad
motion. I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får
i uppdrag att utreda inrättandet av en effektiv, samlad,
central personalfunktion i Borås kommun.
Kommunfullmäktige beslöt dels den 17 juni 2010 att
införa en ny nämndorganisation och dels den 18 november
2010 att införa en ny förvaltningsorganisation från den 1
januari 2011.
Fullmäktiges beslut innebar bland annat att avveckla
Administrativa kontoret och föra över delar av Lön- och
förhandlingsavdelningen till Stadskansliet för att slås
samman med Personal- och utvecklingsenheten, i den nya
organisationen kallad Personal och förhandling.
Den nya organisationen innebär en samlad övergripande
personalfunktion inom Kommunstyrelsens förvaltning
och övriga personalfrågor är decentraliserade till övriga
förvaltningar. Det är inte aktuellt att införa en gemensam
personalfunktion för hela kommunen eftersom det bör
finnas en personalfunktion inom varje förvaltning.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

I och med beslutet om en ny förvaltningsorganisation har
intentionerna i motionärens förslag i tillgodosetts.

Lokalförsörjningsnämnden anvisas 12 990 000 kronor för
ombyggnation och förändring av Viskastrandsgymnasiet.

Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 78

Kommunfullmäktige

Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 12 990 000 kronor för
ombyggnation och förändring av Viskastrandsgymnasiet.
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Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
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§ 55 2011/KS0718 001
Svar på motion av Karl-Gustav
Drotz (KD); Vem betalar bananerna till
aporna i Borås Djurpark?
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 34,
sid B 125)
Karl-Gustav Drotz (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 20 oktober 2011 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att Borås Djurparks AB avvecklas.
Driften av Borås Djurpark överförs för en skattefinansiering i förvaltningsform, och att därmed en Djurparks
nämnd och en Djurparksförvaltning inrättas. Motionären
menar att det inte är rimligt att Borås Elnäts kunder via
koncernbidrag får stå för notan när djurparken behöver
möjligheter att växa och utvecklas.
Kommunfullmäktige har beslutat om att driva Djurparken i bolagsform och att ge den nödvändig finansiering
genom koncernbidrag i koncernen Borås Stadshus AB.
Varje år fastställer Kommunfullmäktige ägarens, skattebetalarnas, avkastningskrav på sina bolag. Detta utgör en
ersättning för det egna kapital som varje bolag binder, och
utgör en form av ränta på skattebetalarnas pengar.
Lagstiftningen ger sedan rätt att istället för att ägaren,
skattebetalarna, tar ut sin avkastning ur koncernen, och
beskattas för detta, ge koncernbidrag till de bolag som
resultatmässigt inte haft intäkter som täcker kostnaderna.
Av stadshuskoncernens sju bolag så redovisar oftast fyra
överskott till ägaren medan tre är i behov av koncern
bidrag.

Kommunfullmäktige

Karl-Gustav Drotz (KD) yrkar bifall till motionen.
Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till
Kommunstyrelsens förslag och dels till Karl-Gustav
Drotz:s (KD) motion och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Motionens förslag att avveckla Borås Djurpark AB och
överföra verksamheten i förvaltningsform avslås.
Mot beslutet reserverar sig Karl-Gustav Drotz (KD).
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Kjell Classon (S)		

Thomas Wingren (MP)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.35.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 22 mars 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

Kommunstyrelsen anser att redovisningen ovan tydligt visar på att det är skattebetalarna som, oavsett om Djurparken skattefinansieras i förvaltningsform eller finansieras
via koncernbidrag i stadshuskoncernen, faktiskt står för
finansieringen av Borås Djurpark AB. Oavsett finansieringsform blir alltså svaret på motionärens fråga ”Vem
betalar bananerna till aporna i Borås Djurpark” – att det
är skattebetalarna.
Kommunstyrelsens beslut 2012-02-06, § 92
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionens förslag att avveckla Borås Djurpark AB och
överföra verksamheten i förvaltningsform avslås.
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Anmälningsärenden
Bilaga till § 38 Anmälningsärenden

”Motion angående att införa skolk-sms i
kommunens skolor
Sveriges skolor har halkat efter. De senaste rapporterna angående elevernas prestationer i skolorna visade att det behövs
kraftiga åtgärder för att stävja den neråtgående trenden.
Göteborgs kommun var år 2008 först i Sverige med att införa skolk-sms och detta har ansetts som ett lyckat projekt.
Ett skolk-sms kostar ca 45-50 öre styck och tjänsten går ut
på att läraren sammanställer frånvaron efter varje lektion.
De föräldrar, som anmält sig till tjänsten, får sedan ett sms
med uppgiften att eleven varit frånvarande. Stockholm
stad har också infört skolk-sms och även där var reaktionerna från lärarna generellt sett positiva och föräldrarna
har varit väldigt positiva.
För att både stimulera elever att gå till skolan och för att
öka föräldrarnas insikt i barnens skolgång bör varje skola
erbjuda föräldrar möjligheten att få ett sms från skolan
varje gång deras barn inte är närvarande vid en lektion.
Detta bidrar till att skolan gör mer för att minska skolket
och samtidigt få en chans att föra exakt statistik på elevernas närvaro.
Skolk-sms är ett kostnadseffektivt sätt att främja hög närvaro vid lektionerna och därmed få mer ordning i skolan.
Den nya skollagen ställer krav på skolorna att, samma dag
som en elev utan giltigt skäl uteblivit från undervisningen,
redovisa frånvaron till föräldrar eller vårdnadshavare
(Kap7 §17 i nya skollagen).
17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan
och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för
att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt
skäl att utebli. Den obligatoriska verksamheten får omfatta
högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två
lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får
inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avvikelser från andra stycket
för elever i grundsärskolan och specialskolan. Om en elev i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan
utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten,
ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag in-
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formeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns
särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras
samma dag.
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
Att Borås Stads alla skolor måste erbjuda föräldrar och/
eller vårdnadshavare att få sms om deras barn inte är
närvarande vid en lektion.
Pontuz Fritzson (SD)
Krister Maconi (SD)”

verigedemokraterna
Trygghet & Tradition
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Bilaga till § 38 Anmälningsärenden

Bilaga till § 38 Anmälningsärenden

2012-03-15

2012-03-15

”Motion; Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

”Motion; Låt krogarna ha öppet senare!

Ett flertal kommuner i Sverige har valt att lägga ut driften
av sina badhus på entreprenad. Borås Stad har däremot
valt att behålla sina badhus i egenregi – där Stadsparksbadet är ett exempel.
När badet var nytt var det känt, såväl inom som utanför
regionen, för att ligga i framkant vad det gäller moderna
anläggningar och spännande attraktioner. Utvecklingen
har dock stagnerat – det är samma bubbelpooler, vatten
rushbara och klätterväggar som för flera år sedan och
ingenting görs för att höja attraktionsvärdet.
Det är också viktigt att vi som politiker hela tiden ställer
oss frågan vad som är en kommunal uppgift. Idag vet vi
att det finns flera privata aktörer som driver badhus. Detta
gäller allt från stora bolag som återfinns i flertalet kommuner till mindre entreprenörer som endast tagit över driften
av enstaka badhus. Det är därför angeläget att låta en privat aktör ta över driften av Stadsparksbadet för att utveckla
det till ett modernt äventyrsbad. Det skulle även medföra
att kommunen i högre grad kan lägga kraft och energi på
verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna.
Med anledning av ovanstående yrkar jag att:
Kommunfullmäktige ger Fritids- och Folkhälsonämnden i uppdrag att lägga ut driften av Stadsparksbadet på
entreprenad.
Joakim Malmberg (FP)”

Sommaren 2010 anordnades en kampanj för senare öppettider på Borås restauranger och barer. Flertalet krögare
deklarerade att de gärna hade öppet sina verksamheter en
timme längre på nätterna och boråsarna visade ett starkt
stöd till kampanjen. Då initiativet inte ledde till några politiska beslut, bör vi nu åter aktualisera frågan och förlänga
serveringstillståndet.
I flera andra städer har restaurangerna öppet senare än i
Borås, vilket blir en konkurrensnackdel för vår stad. Ett
bra uteliv går hand i hand med Borås vision om en attraktiv stad. Dagens öppettider gör dock att allt fler unga
åker till Göteborg och går ut på krogen där istället för att
besöka någon av restaurangerna i Borås. Det är inte bra
för vår stad. Dels går våra lokala näringsidkare miste om
viktiga intäkter, men ännu allvarligare är att många unga
uppfattar Borås som en tråkig stad. Givetvis är det inte
så att förlängda öppettider på restaurangerna löser hela
problematiken. Det skulle dock definitivt vara ett steg i
rätt riktning för att skapa ett attraktivare stadsklimat för i
synnerhet unga och studenter.
Senare öppettider skulle medföra att gäster lämnar krogen
vid olika tidpunkter – och inte som dagsläget vid samma
tidpunkt. Det skulle sannolikt innebära mindre trängsel
i kön till garderoberna och även minska folkmassorna
som trängs vid de olika bussarna. Sammantaget skulle det
minska riskerna för bråk.
Det är också viktigt att påpeka att senare krogöppettider inte medför ökad totalkonsumtion av alkohol, vilket
en statlig offentlig utredning slagit fast. Andra vanliga
argument mot längre öppettider på krogen handlar bland
annat om boendemiljön och ökat krogrelaterat våld. En
offentlig utredning landar dock i slutsatsen att; ”Sådana
direkta effekter av sena öppettider har dock inte kunnat
verifieras av utredningen”. Därav finner undertecknad
det orättfärdigt att kringskära krogarnas öppettider med
argument som inte klarar av en kritisk skärskådning.
Avslutningsvis måste det poängteras att senare öppettider
på stadens restauranger minskar riskerna för okontrollerat
intag av alkohol och minskar väsentligt riskerna för etablering av svartklubbar.
Med anledning av ovannämnda redogörelse yrkar jag att:
• Kommunfullmäktige uppdrar åt Fritids- och Folkhälso
nämnden att korrigera riktlinjerna för serveringstillstånd så att det blir möjligt att få serveringstillstånd till
klockan 03.00.
Joakim Malmberg (FP)”
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Bilaga till § 38 Anmälningsärenden
2012-03-15

”Motion; Bygg en idrottshall i anslutning
till Sjömarkenskolan!
Sjömarken växer hela tiden. I samma takt som invånarantalet ökar blir det allt fler elever på Sjömarkenskolan och
medlemmar i tätortens idrottsföreningar. Detta till trots
saknar tätorten en funktionell idrottshall, vilket vi moderater anser är under all kritik.
Den existerande idrottshallen vid Sjömarkenskolan är
liten och omodern, vilket orsakar en bullrig arbetsmiljö
för både lärare och elever. Idrottsföreningarnas medlemmar huserar i alternativa lokaler som är trånga och slitna
och många får åka längre sträckor för att kunna träna.
Föreningarna kan heller inte utveckla sina verksamheter i
samma utsträckning som man både önskar och har behov
av. Genom att bygga en ny idrottshall i anslutning till
Sjömarkenskolan skulle dock förutsättningarna för både
skolan och idrottsföreningarna kunna förbättras.
För oss moderater är det viktigt att man ständigt arbetar
för en modern skola som tillgodoser elevernas behov. Att
ge barn och ungdomar goda förutsättningar att kunna
utöva idrottsaktivteter både i skolan och på fritiden är för
oss självklart ur ett folkhälsoperspektiv. Antalet mötesplatser spelar stor roll för värmen i ett samhälle – det skapar
trygghet och möjlighet att växa. Att kunna utöva fritidssysselsättningar i närområdet är dessutom i miljöavseende
viktigt. Ju kortare transportsträckor, desto bättre för
miljön.
I Dalsjöfors, Sandared och Viskafors finns det funktionella idrottsanläggningar i anslutning till skolorna. Att Sjömarkenskolan står utan en modern idrottshall är varken
försvarbart ur ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv!
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Utreda möjligheten att bygga en idrottshall i anslutning
till Sjömarkenskolan.
Alexis Mouschopanis (M)
Annette Carlson (M)”

Bilaga till § 38 Anmälningsärenden
2012-03-15

”Motion; En trygg skolmiljö för barn och
ungdomar!
På kvällen vill du inte somna, för att du vet att så fort du
vaknar måste du gå till skolan. Ditt hem har blivit din fristad. När du lämnar den känner du en rädsla för vad som
kan hända. Har du tur kanske de bara ropar hånfulla ord
efter dig i korridoren. Har du tur slipper du sparkarna och
slagen. Allra bäst vore om du slapp gå till skolan alls.
Ingen ska behöva uppleva den här känslan! Vi politiker
har ett stort ansvar i att fatta kloka beslut som underlättar
arbetet med att skapa trygga skolmiljöer. Som moderat vill
jag därför att vi nu tar ett samlat grepp om det antimobbningsarbete som pågår i Borås Stads skolor.
Skolverkets evidensbaserade rapport ”Utvärdering av metoder mot mobbning” fastställer att skolor som är framgångsrika i sitt antimobbningsarbete använder metoder
på ett systematiskt sätt. Det vill säga att deras insatser är
genomtänkta och används i kombinationen med varandra
samt att man använder sig av en tydlig roll- och ansvarsfördelning. De insatskombinationer man väljer är dessutom i många fall utarbetade i relation till skolans egna
förutsättningar och erfarenheter av olika metoder.
Idag har Borås Stads skolor i uppdrag att arbeta med evidensbaserade metoder. Det finns dock ingen övergripande
redovisning som beskriver i vilken utsträckning olika metoder och andra åtgärder används på skolorna. Det finns
heller inga tydliga riktlinjer för hur man bör arbete med
uppföljning och utvärdering av arbetet mot mobbning.
Jag vill inte att någon ska behöva känna en ständig rädsla
och otrygghet i skolans miljö. Ett effektivt antimobbningsarbete är ett grundläggande botemedel!
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att;
• Utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder
som används på skolorna i Borås Stad.
• Utifrån denna utredning fastställa hur Borås Stad, i
enlighet med styr- och ledningssystem, skall arbeta mot
mobbning.
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 38 Anmälningsärenden
2012-03-15

”Motion; Flytta Obelisken (tandpetaren)!
Obelisken i Borås beställdes från Kolmården år 1821 som
ett minne av Konung Karl XIV Johans besök i vår stad.
Stadens borgmästare anhöll om nådigt tillstånd att få uppföra ett minnesmärke, en anhållan som kungen beviljade.
Med insamlade medel inköptes fyra stycken marmorblock
från marmorbrottet i Kolmården, men så inträffade de
stora stadsbränderna 1822 och 1827 och dessa katastrofer
vållade givetvis en svår ekonomisk misär. Obelisken hade
vid denna tid i slutet av 1820-talet mödosamt forslats till
Linköping där den blev liggande en rundlig tid.
I juni 1853, det var då som det hände. Boråsaren Carl
Gustav Rydin tog initiativet till att blocken slutligen skulle
forslas till Borås. In i det sista tornade emellertid svårigheterna upp sig. I den långa uppförsbacken vid Öresjö utanför Borås blev det stopp igen och de stora marmorblocken
(de långa stenarna) vräktes i diket. Uppförsbacken kallas
efter detta ”Långastensbacken”. När så stenarna äntligen,
efter ytterligare några år, gjorde sin entré i staden, var det
tack vare starka och tåliga oxar. När Obelisken den 4 juli
1858 kunde avtäckas med fyra gatlampor runt om, hade
det gått nästan 40 år sedan den började sin långa vandring.
Fram till år 1940 fick den stå på sin plats på Stora Torget
tills den flyttades till en mer undanskymd plats på
Yxhammarsgatan. Den skulle dock göra sig mycket bättre
om den placerades i rondellen i korsningen av Allégatan
och Yxhammarsgatan. Där skulle den vara väl synlig från
fyra håll utan att för den skull försvåra trafiken genom att
skymma eller dölja bilarna i gatukorsningen.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Obelisken flyttas till rondellen i korsningen av Allégatan och Yxhammarsgatan.
Nancy Kindblad (M)
Annette Carlson (M)”
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Voteringar
Voteringslista nr. 1
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 15 mars 2012 klockan 18:23:39.
7 Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD); Borås Stad anlägger en ställplats för husbilar
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

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

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

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

Björn Bergquist

(M)

3:e

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(SD)

3:e
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Ersättare

Ja

Nej

Avst

X

X

Anita Spjuth

X

Gunnel Romild

X

X

Peter Lund

X
X

Hans Gustavsson

Jan Andersson

X

X

X

Frånv

Kvitt
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Ledamöter

Parti

Krets

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

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

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

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

Dennis Fernholm

(SD)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Sara Andersson

(S)

1:a

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

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

Christer Lundberg

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

Leif Grahn

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
Marie Sandberg

X

Alexis Mouschopanis

X

X
X
Berndt Holmén

X

Annette Nordström

X
X

Tord Andersson

X
X

Alfio Franco

X
X

35

32

4

2

0
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Voteringslista nr. 2
Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 15 mars 2012 klockan 18:37:45.
9 Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för personer 90 år eller äldre (Nr 30)
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

X

Tom Andersson

(MP)

3:e

X

Ulf Olsson

(S)

3:e

X

Lena Palmén

(S)

1:a

X

Lennart Andreasson

(V)

3:e

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

Patric Cerny

(FP)

1:a

X

Nils-Åke Björklund

(M)

1:a

X

Lars Andersson

(M)

1:a

X

Ulla-Britt Åsén

(SD)

1:a

X

Ellie Blickfors

(MP)

3:e

X

Kjell Classon

(S)

1:a

X

Leila Pekkala

(S)

2:a

X

Kurt Eliasson

(S)

3:e

X

Mehmet Kaplan

(V)

1:a

Ida Legnemark

(V)

2:a

Sara Degerman-Carlsson

(KD)

1:a

Kerstin Hermansson

(C)

2:a

X

Joakim Malmberg

(FP)

3:e

X

Ingegerd Nyborg

(M)

2:a

Björn Bergquist

(M)

3:e

X

Annacarin Martinsson

(M)

3:e

X

Krister Maconi

(SD)

3:e

X

Hanna Werner

(MP)

1:a

Lars-Åke Johansson

(S)

3:e

Yvonne Persson

(S)

2:a
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Ersättare

Ja

Nej

X

Anita Spjuth

X

Gunnel Romild

Peter Lund

X

X
X

Hans Gustavsson

X

Jan Andersson

X

X
Marie Sandberg

X
X

Avst

Frånv

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

Seija Noppa

(M)

2:a

X

Marie Fridén

(M)

1:a

X

Malin Wickberg

(M)

3:e

X

Isabella Demserius

(-)

1:a

Thomas Wingren

(MP)

2:a

Anja Liikaluoma

(S)

1:a

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

Dennis Fernholm

(SD)

3:e

Heiti Ernits

(MP)

2:a

X

Gun-Britt Persson

(S)

3:e

X

Rose-Marie Liljenby Andersson

(S)

3:e

X

Samir Muratovic

(S)

2:a

X

Sofia Bohlin

(S)

2:a

Sara Andersson

(S)

1:a

Johan Medelius

(M)

3:e

X

Pirita Isegran

(M)

2:a

X

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

Christer Lundberg

X

Anethe Tolfsson

(S)

3:e

Leif Grahn

X

SUMMA:

Ersättare

Ja

Alexis Mouschopanis

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X
X
Berndt Holmén

X

Annette Nordström

X
X

Tord Andersson

X
X

Alfio Franco

X
X

35

36

0

2

0
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