21-22 November 2012
protokoll

				

Den 21 november 09.00–22.29 Fullmäktigehuset
Lunch och ajournering kl 12.36–13.45

				
				

Den 22 november kl 09.00–22.28 Fullmäktigehuset
Lunch och ajournering kl 12.47–14.00

Omfattning

§ 138–143

Tid och plats

21 november 2012
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), 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), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Sara Degerman-Carlsson (KD), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP),
Ingegerd Nyborg (M), Björn Bergquist (M), Annacarin Martinsson (M), Krister Maconi (-),
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), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M), Malin Wickberg (M), Thomas Wingren (MP),
Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Monica
Johansson (C), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Dennis
Fernholm (-), Heiti Ernits (MP), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S),
Samir Muratovic (S), Sofia Bohlin (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Pirita
Isegran (M), Jan Andersson (M), Pontuz Fritzson (-), Per Carlsson (S), Kent Hedberg (S),
Robert Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Anna Svalander (FP)
För Anna-Clara Stenström (M)
För Olle Engström (M)
För Eva Andersson (S)

- Gunnel Romild (FP)
- Alexis Moushopanis (M)
- Annette Nordström (M)
- Berndt Holmén (S)

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

Alfio Franco (M), Mattias Karlsson (M), Marie-Louise Hall (M), Lars-Gunnar Comén (M),
Nancy Kindblad (M), Saveta Olsén (M), Alexander Andersson (C), Mats Brandt (C), Bengt
Wahlgren (FP), Shahin M Zadeh (FP), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Tomas
Gustafson (S), Emina Beganovic (S), Cecilia Kochan (S), Tord Andersson (S), Christer Lundberg (S), Maria Oscarson (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S),
Camilla Larsson (C), Anita Spjuth (V), Peter Lund (V), Staffan Falk (MP), Kjell Hjalmarsson (MP), Olle Hermansson (Vägv) och Anna Grahn (Vägv).
Anna-Clara Stenström (M) anländer till sammanträdet kl 09.30 och intar sin plats under
behandlingen av budgetdebatten.
Dennis Fernholm (-) lämnar sammanträdet kl 11.00. Ersättare för honom saknas.
Leila Pekkala (S) lämnar sammanträdet kl 12.36. Hon ersätts av Cecilia Kochan (S) under
behandlingen av budgetdebatten.
Nils-Åke Björklund (M) lämnar sammanträdet kl 12.36. Han ersätts av Alexis Mouschopanis (M) under behandlingen av budgetdebatten.
Leif Johansson (-) anländer till sammanträdet kl 15.50 och intar sin plats under behandlingen
av budgetdebatten.
Maj-Britt Eckerström (C) lämnar sammanträdet kl 16.00. Hon ersätts av Mats Brandt (C)
under behandlingen av budgetdebatten.
Gunbritt Johansson (V) anländer till sammanträdet kl 16.30.
Annette Nordström (M) lämnar sammanträdet kl 16.41 Därefter tjänstgör Alfio Franco (M)
för Olle Engström (M) under behandlingen av budgetdebatten.
Björn Bergquist (M) lämnar sammanträdet kl 17.00. Han ersätts av Mattias Karlsson (M)
under behandlingen av budgetdebatten.
Cecilia Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 16.42.
Anita Spjuth (V) lämnar sammanträdet kl 18.17.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.30.
Toms Gustafson (S) lämnar sammanträdet kl 18.35.
Pontuz Fritzson (-) lämnar sammanträdet kl 19.00. Ersättare för honom saknas.
Hanna Werner (MP) lämnar sammanträdet kl 20.16. Hon ersätts av Staffan Falk (MP) under
behandlingen av budgetdebatten.
Lars Andersson (M) lämnar sammanträdet kl 20.16. Han ersätts av Marie-Louise Hall (M)
under behandlingen av budgetdebatten.
Monica Johansson (C) lämnar sammanträdet kl 20.17. Hon ersätts av Cecilia Andersson (C)
under behandlingen av budgetdebatten.
Karl-Gustav Drotz (KD) lämnar sammanträdet kl 21.53. Han ersätts av Hans Gustavsson (KD) under behandlingen av budgetdebatten.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		
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22 november 2012
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), Lennart Andreasson (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), Kurt Eliasson (S), Mehmet Kaplan (V), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Joakim Malmberg (FP), Ingegerd Nyborg (M), Annacarin Martinsson (M),
Krister Maconi (-), 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), Anna-Clara Stenström (M), Seija Noppa (M), Marie Fridén (M),
Malin Wickberg (M), Thomas Wingren (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S),
Ninni Dyberg (S), Micael Svensson (S), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban
Svenkvist (M), Heiti Ernits (MP), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S),
Samir Muratovic (S), Sara Andersson (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran (M), Jan Andersson (M), Pontuz Fritzson (-), Eva Andersson (S), Kent Hedberg (S), Robert Hansson (S)
och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Sabina Kitti Ölander (V)
För Anna Svalander (FP)
För Leila Pekkala (S)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Björn Bergquist (M)
För Monica Johansson (C)
För Olle Engström (M)
För Sofia Bohlin (S)
För Per Carlsson (S)

- Anita Spjuth (V)
- Gunnel Romild (FP)
- Cecilia Kochan (S)
- Hans Gustavsson (KD)
- Alfio Franco (M)
- Cecilia Andersson (C)
- Mattias Karlsson (M)
- Tord Andersson (S)
- Christer Lundberg (S)

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

Närvarande ersättare

Marie-Louise Hall (M), Lars-Gunnar Comén (M), Nancy Kindblad (M), Saveta Olsén (M),
Alexander Andersson (C), Mats Brandt (C), Bengt Wahlgren (FP), Shahin M Zadeh (FP),
Ingela Hallgren (KD), Berndt Holmén (S), Emina Beganovic (S), Maria Oscarson (S), Marie
Sandberg (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S), Peter Lund (V), Gunbritt Johansson (V), Staffan Falk (MP), Kjell Hjalmarsson (MP), Olle Hermansson (Vägv) och Anna
Grahn (Vägv).
Alexis Mouchopanis (M) anländer till sammanträdet kl 09.10.
Camilla Larsson (S) anländer till sammanträdet kl 10.20.
Monica Johansson (C) anländer till sammanträdet kl 10.35 och intar sin plats under behandlingen av budgetdebatten.
Björn Bergquist (M) anländer till sammanträdet kl 12.30 och intar sin plats under behandlingen av budgetdebatten.
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Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 14.00 och intar sin plats under behandlingen
av budgetdebatten.
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 14.00 och intar sin plats under
behandlingen av budgetdebatten.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 14.52.
Pontuz Fritzson (-) lämnar sammanträdet kl 16.10. Ersättare för honom saknas.
Sara Andersson (S) lämnar sammanträdet kl 16.35. Hon ersätts av Berndt Holmén (S) under
behandlingen av budgetdebatten.
Raija Leppänen (S) lämnar sammanträdet kl 17.41. Hon ersätts av Eva Axell (S) under behandlingen av budgetdebatten.
Ellie Blickfors (MP) lämnar sammanträdet kl 18.00. Hon ersätts av Staffan Falk (MP) under
behandlingen av budgetdebatten.
Hanna Werner (MP) lämnar sammanträdet kl 18.58. Hon ersätts av Kjell Hjalmarsson (MP)
under behandlingen av budgetdebatten.
Karl-Gustav Drotz (KD) lämnar sammanträdet kl 18.58. Han ersätts av Hans Gustavsson (KD) under behandlingen av budgetdebatten.
Leif Johansson (-) lämnar sammanträdet kl 20.04 Ersättare för honom saknas.
Anja Liikaluoma (S) lämnar sammanträdet kl 21.22. Hon ersätts av Emina Beganovic (S)
under behandlingen av budgetdebatten.
Alexis Mouschopanis (M) lämnar sammanträdet kl 21.23
Alexander Andersson (C) lämnar sammanträdet kl 21.30.
Anne Grahn (Vägv) lämnar sammanträdet kl 22.04.

Övriga närvarande

Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund		
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§ 138
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bertil
Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP) med Seija
Noppa (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 29 november 2012 kl 15.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår”.

§ 140 2012/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 100,
separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Anah Sjösten (M), Salängsgatan 23, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Stadsdelsnämnden
Öster.
Ingvar Zachrisson (C), Kyrkbyn, Olofsberg, 515 93 Seglora entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Lokalförsörjningsnämnden.
Nuvarande ersättare Alexander Andersson (C), Bergs
Gård, 516 94 Dannike väljs till ledamot i Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den 31 december 2014.

§ 139
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkommet
ärende som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2012-11-19 Motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C)
och Falco Güldenpfennig (KD): Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!
Dnr 2012/KS0713 700
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande
ärende:
2012-10-25 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2012-10-24 att utse Shahin M Zadeh
(FP) som ny ersättare för avgångne Kom
munfullmäktigeersättare Sture Karlsson (FP)
från och med den 18 oktober 2012 till och
med den 31 oktober 2014.
Dnr 2012/KS0071 102

David Hårsmar (C), Åkervägen 20, 516 34 Dalsjöfors
väljs till ersättare i Lokalförsörjningsnämnden t.o.m. den
31 december 2014.
Per Alstermark (S), Landbogatan 32, 504 45 Borås väljs
till ersättare i Kulturnämnden t.o.m. den 31 december
2014.
Matts Liljegren (S), Getholmsgatan 44D, 504 46 Borås
väljs till ersättare i styrelsen för BoråsBorås TME AB
t.o.m. 2014 års verksamhet.
Per-Olof Höög (S), Furulundsgatan 22, 504 60 Borås
väljs till ledamot i stiftelsen för Produktionstekniskt centrum i Borås, PROTEKO t.o.m. den 31 december 2014.
Johnny Åkervall (S), Radhusgatan 23C, 515 61 Svaneholm väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m.
den 31 december 2014.
Urban Åkervall (S), Radhusgatan 23C, 515 61 Svaneholm
väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31
december 2014.
Marjan Garmroudi (V), Kransvägen 134, 507 65 Borås
väljs till nämndeman vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31
december 2014.
Mosa Roshanghias (MP), Åsvägen 29, 513 50 Sparsör
väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Norr t.o.m. den 31
december 2014.
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§ 141 2012/KS0069 041
Budget 2013
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012,
två separata bilagor)
Nettokostnaderna exkl. avskrivningar är budgeterade
till 4 839,2 miljoner kronor. Mellan 2012 och 2013 ökar
nettokostnaderna med 163,8 miljoner kronor. Till
sammans med avskrivningar på 182,0 miljoner kronor blir
verksamhetens nettokostnader 5 021,2 miljoner kronor en
ökning jämfört med budget 2012 på 3,6 %.
Skatteunderlaget enligt 2012 års taxering, dvs de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2011, har räknats upp
med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade inkomstök
ningarna åren 2012 och 2013. Detta innebär att hänsyn
även tagits till beräkningar av preliminära skatteav
räkningar. Med en skattesats på 21,06 % beräknas då de
totala skatteintäkterna bli 4 002,4 miljoner kronor.
De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är budgeterade till 1 078,7 miljoner kronor. Summan inkluderar
även kostnadsutjämning, LSS‑utjämning, regleringsbidrag,
samt den kommunala fastighetsavgiften. Här ingår även
20 miljoner kronor som tas i anspråk ur stabiliseringsfonden.
Finansnettot är budgeterat till 35,0 miljoner kronor vilket
är en ökning med 5,0 miljoner kronor jämfört med 2012.
Resultatet före extraordinära poster blir med dessa förutsättningar 95,0 miljoner kronor. Då några extraordinära
intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets
resultat också 95,0 miljoner kronor.
Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 370,0 miljoner kronor. Efter avskrivningar
och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggnings
tillgångarna med 188,0 miljoner kronor. Omsättningstill
gångarna beräknas minska med 73,0 miljoner kronor.
Sammanlagt ökar tillgångarna med 115,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande
kommunbidrag (kr)
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800 000
0
30 700 000
140 200 000
39 200 000
0
32 700 000
139 350 000
57 200 000
18 400 000
132 500 000
464 900 000
210 400 000
621 250 000
5 400 000
55 950 000
863 600 000
26 200 000
1 058 600 000
34 900 000
934 000 000

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig
grund för kommunens investeringsverksamhet under
perioden 2013-2015, varvid anslag i budgeten för år
2013 beviljas i enlighet med vad som särskilt mar
kerats
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och
besluta om anslag till de projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättningen att
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som
avsatts i budgeten
att fastställa skattesatsen för år 2013 till 21:06 %.

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-24, § 503

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- Stadskansliet
- kommungemensam verksamhet

Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrigt
Fritids‑ och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
- väghållning, skog, parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

10 500 000
4 200 000
61 600 000
94 400 000

att fastställa nedanstående taxor och avgifter:
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område enligt bilaga A
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
enligt bilaga B
- Taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen enligt bilaga C
- Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljönämndens
tillsynsområden enligt bilaga D
- Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg enligt bilaga E
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att lämna övriga taxor som skall beslutas av
Kommunfullmäktige oförändrade under år 2013
förutom renhållningstaxan och VA-taxan som läggs
fram som särskilda ärenden
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under
2013.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under
2013, med totalt 100 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under
2013, för förmedling till kommunens bolag med
totalt 700 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter
för sammanlagt högst 5 000 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett
belopp på högst 5 000 000 kr per ärende
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag för ökade kostnader inom vårdformen
Öppen psykiatrisk tvångsvård och barn med
funktionshinder som behöver stora insatser för
sammanlagt 5 000 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal
utveckling
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag till utveckling av kollektivtrafiken för
sammanlagt 2 500 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om ökat
bidrag till kvinnojouren för sammanlagt 200 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till
stadsdelsnämnderna
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud
mot återbesättande av vakanta tjänster
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig
personal på vakanta tjänster samt
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år
2013
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C)
och Falco Güldenpfennig (KD).
Vidare deltar inte Krister Maconi (SD) i beslutet.

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens budgetförslag.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderata Samlingspartiets alternativa budgetförslag i sin helhet.
Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar bifall till Folkpartiet
liberalernas alternativa budgetförslag i sin helhet.
Ulla-Britt Åsén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
alternativa budgetförslag i sin helhet.
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
budgetförslag.
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
budgetförslag.
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Centerpartiets
alternativa budgetförslag i sin helhet.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas alternativa budgetförslag i sin helhet.
Kerstin Koivisto (Vägv) yrkar bifall till Kommunstyrelsens budgetförslag.
Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Micael Svensson (S), Lena Palmén (S), Hanna
Werner (MP), Petter Löberg (S), Sofia Bohlin (S), Yvonne
Persson (S), Ellie Blickfors (MP), Lennart Andreasson (V),
Heiti Ernits (MP), Thomas Wingren (MP), Kjell Classon
(S), Kent Hedberg (S), Kurt Eliasson (S), Anethe Tolfsson
(S), Lars-Åke Johansson (S), Malin Carlsson (S) och Staffan Falk (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Marie Fridén (M), Pirita Isegran (M), Björn Bergquist
(M), Anna Christensen (M), Seija Noppa (M), Malin
Wickberg (M), Birgitta Bergman (M), Alexis Moushopanis (M), Urban Svenkvist (M), Alfio Franco (M), MarieLouise Hall (M), Annacarin Martinsson (M), Eike Jünke
(M), Nils-Åke Björklund (M), Johan Medelius (M) och
Lars Andersson (M) yrkar bifall till Moderata Samlingspartiets alternativa budgetförslag i sin helhet.
Joakim Malmberg (FP), Hamid Fard (FP), Patric Cerny
(FP), Gunnel Romild (FP) och Anne-Marie Ekström (FP)
yrkar bifall till Folkpartiet liberalernas alternativa budgetförslag i sin helhet.
Pontuz Fritzson (-) yrkar bifall till Sverigedemokraternas
alternativa budgetförslag i sin helhet.
Sven-Erik Håkansson (C), Mats Brandt (C) och Monica
Johansson (C) yrkar bifall till Centerpartiets alternativa
budgetförslag i sin helhet.
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Karl-Gustav Drotz (KD), Sara Degerman-Carlsson (KD)
och Hans Gustavsson (KD) yrkar bifall till Kristdemokraternas alternativa budgetförslag i sin helhet.
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag
på Kommunstyrelsens förslag och finner förstnämnda
proposition med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande
kommunbidrag (kr)
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- Stadskansliet
- kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrigt
Fritids‑ och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
- väghållning, skog, parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

10 500 000
4 200 000
61 600 000
94 400 000
800 000
0
30 700 000
140 200 000
39 200 000
0
32 700 000
139 350 000
57 200 000
18 400 000
132 500 000
464 900 000
210 400 000
621 250 000
5 400 000
55 950 000
863 600 000
26 200 000
1 058 600 000
34 900 000
934 000 000

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig
grund för kommunens investeringsverksamhet under
perioden 2013-2015, varvid anslag i budgeten för år
2013 beviljas i enlighet med vad som särskilt mar
kerats
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och
besluta om anslag till de projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättningen att
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som
avsatts i budgeten
att fastställa skattesatsen för år 2013 till 21:06 %.
att fastställa nedanstående taxor och avgifter:
-Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område enligt bilaga A
- Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
enligt bilaga B
- Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
enligt bilaga C
- Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljönämndens
tillsynsområden enligt bilaga D
- Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg enligt bilaga E
att lämna övriga taxor som skall beslutas av
Kommunfullmäktige oförändrade under år 2013
förutom renhållningstaxan och VA-taxan som läggs
fram som särskilda ärenden
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under
2013.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under
2013, med totalt 100 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under
2013, för förmedling till kommunens bolag med
totalt 700 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter
för sammanlagt högst 5 000 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett
belopp på högst 5 000 000 kr per ärende
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag för ökade kostnader inom vårdformen
Öppen psykiatrisk tvångsvård och barn med
funktionshinder som behöver stora insatser för
sammanlagt 5 000 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal
utveckling
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
tilläggsanslag till utveckling av kollektivtrafiken för
sammanlagt 2 500 000 kr
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om ökat
bidrag till kvinnojouren för sammanlagt 200 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till
stadsdelsnämnderna
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud
mot återbesättande av vakanta tjänster
att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig
personal på vakanta tjänster samt
att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år
2013
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Annette Carlson (M) med fleras tiläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Annette Carlson (M) med fleras tilläggsyrkande avslås.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Bertil
Myhrberg (M), Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M),
Pirita Isegran (M), Björn Bergquist (M), Anna Christensen (M), Seija Noppa (M), Malin Wickberg (M), Birgitta
Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Annacarin Martinsson (M), Eike Jünke (M), Nils-Åke Björklund (M), Johan
Medelius (M), Ingegerd Nyborg (M), Jan Andersson (M),
Anna-Clara Stenström (M) och Lars Andersson (M) till
förmån för Annette Carlson (M) med fleras tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Ulla-Britt Åsén (SD) och Pontuz Fritzsons
(-) tilläggyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
=Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Ulla-Britt Åsén (SD) och Pontuz Fritzsons (-) tiläggsyrkande avslås.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Kerstin Hermansson (C) med fleras
tiläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Kerstin Hermansson (C) med fleras tilläggsyrkande avslås.
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson (C), SvenErik Håkansson (C), Mats Brandt (C) och Monica Johansson (C) till förmån för Kerstin Hermansson (C) med fleras
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på bifall respektive avslag till Falco Güldenpfennig (KD) med fleras
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Falco Güldenpfennig (KD) med fleras tilläggsyrkande
avslås.
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfennig (KD),
Sara Degerman-Carlsson (KD) och Hans Gustavsson
(KD) till förmån för Falco Güldenpfennig (KD) med
fleras tilläggsyrkande.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras tilläggsyrkande
avslås.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP),
Joakim Malmberg (FP), Hamid Fard (FP), Patric Cerny
(FP), Gunnel Romild (FP) och Anne-Marie Ekström (FP)
till förmån för Morgan Hjalmarsson (FP) med fleras til�läggsyrkande.
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§ 142

2012/KS0589 042

			
2012/KS0581 042

Delårsrapport januari – augusti 2012
jämte halvårsbokslut
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, separat
bilaga)
Resultatet före extraordinära poster för Borås Stad beräknas till +120,4 miljoner kronor, dvs 22,4 miljoner kronor
bättre än budgeten för 2012 som ur ett finansiellt perspektiv är relativt låga 98,0 miljoner kronor.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget till 50,5 miljoner kronor bättre än budget tack vare
starkare utveckling på arbetsmarknaden än förväntat och
därmed fler arbetade timmar under första halvåret 2012.
Resultatet är förstärkt med 20,0 miljoner kronor ur stabiliseringsfonden. I budget 2011 lades en plan att 20 miljoner
kronor ur stabiliseringsfonden årligen under 2011-2014
skulle förstärka det finansiella resultatet för att sedan fasas
ut i takt med att skatteunderlagets utveckling på egen
hand gör att vi når våra finansiella mål.

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-09, § 475
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

medför att avgälderna skall gälla från den 1 januari–den
1 april 2014 och den 1 juli 2014. Avgäldsperioderna är 20
år för fem av villafastigheterna och för flerbostadshus/lokalfastigheterna samt 10 år för en av villafastigheterna och
industrifastigheten. I enlighet med Kommunfullmäktiges
beslut 1993, § 91, erbjudes tomträttshavarna att friköpa
sina tomträtter i samband med omregleringen.

Kommunstyrelsens beslut 2012-10-24, § 500
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
föra talan hos fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre
ändringar i föreslagna avgälder, när det finns uppenbara
skäl.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:

Delårsrapporten januari – augusti 2012 samt halvårsbokslut godkänns.

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt upprättad
lista.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att
föra talan hos fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.

Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapporten januari – augusti 2012 samt halvårsbokslut godkänns.

§ 143 2012/KS0588 256
Omreglering av tomträttsavgäld för
fastigheterna Oket 13, Sadeln 7, 8, Selen
20, Stigbygeln 1, Energin 1, Kassiopeja 3,
Vågen 2 och Bronshjälmen 2 i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 102,
sid B 524)
Innevarande år är sex tomträtter för villafastigheter, två
tomträtter för flerbostadshus/lokalfastigheter och en tomträtt för industriverksamhet aktuella för omreglering av
tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna
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I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre
ändringar i föreslagna avgälder, när det finns uppenbara
skäl.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Seija Noppa (M)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.25.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 30 november 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden

Bilaga till § 139 Anmälningsärenden
2012-11-21

Motion; Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld
mot kvinnor!
Många kvinnor lever ett liv där förtryck, hot och våld
tillhör vardagen, utan trygghet och frihet. Personen som
hotar, slår och utnyttjar är ofta en närstående som kvinnan ska kunna lita på; hennes make, sambo eller pojkvän.
I de flesta fall sker våldet och övergreppen innanför hemmets väggar. Den plats som ska vara tryggast blir den som
är mest otrygg. Även barnen drabbas. En statlig utredning
år 2001 angav att ungefär 10 procent av alla barn i Sverige
någon gång upplevt våld i hemmet och att ungefär 5 procent upplever det ofta.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta;
Uppdra Stadskansliet att återkomma med förslag på hur
staden årligen kan uppmärksamma FN:s internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
Annette Carlson
Nya Moderaterna
Morgan Hjalmarson
Folkpartiet Liberalerna
Kerstin Hermansson
Centerpartiet
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna”

WHO definierar våldet mot kvinnor som en världspandemi och FN räknar med att var tredje kvinna på jorden
utsätts för våld någon gång under sin livstid. Bara i Sverige
mördas årligen runt 17 kvinnor av dödligt våld från en
man de haft en relation med.
FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor, den 25 november, instiftades av FN:s generalförsamlings tredje kommitté år 1999. I den resolution som instiftade dagen slog man fast att våld mot kvinnor hindrar
dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social,
politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser
enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell
eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga
eller i privata sammanhang.
Sedan instiftandet har olika städer och organisationer
årligen uppmärksammat FN:s internationella dag för
avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november. Detta
har exempelvis skett genom seminarier, konferenser och
manifestationer på ämnet. För att markera stadens ståndpunkt och vikten av frågan om våld mot kvinnor anser vi
att Borås Stad årligen ska uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.
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