18 Oktober 2012
protokoll

Tid och plats

18.00–20.10 Fullmäktigehuset

Omfattning

§ 130–137

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), Sabina
Kitti Ölander (V), Kerstin Koivisto (Vägv), Karl-Gustav Drotz (KD), Maj-Britt Eckerström
(C), Anna Svalander (FP), 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), 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), 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), Olle Engström (M),
Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Urban Svenkvist (M), Gun-Britt Persson (S),
Rosmarie Liljenby Andersson (S), Samir Muratovic (S), Johan Medelius (M), Pirita Isegran
(M), Jan Andersson (M), Pontuz Fritzson (SD), Eva Andersson (S), Kent Hedberg (S), Robert
Hansson (S) och Anethe Tolfsson (S).

I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:

För Mehmet Kaplan (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Micael Svensson (S)
För Monica Johansson (C)
För Heiti Ernits (MP)
För Sofia Bohlin (S)
För Sara Andersson (S)
För Per Carlsson (S)

- Peter Lund (V)
- Hans Gustavsson (KD)
- Berndt Holmén (S)
- Cecilia Andersson (C)
- Staffan Falk (MP)
- Cecilia Kochan (S)
- Eva Axell (S)
- Tord Andersson (S)

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

Närvarande ersättare

Alexis Mouschopanis (M), Annette Nordström (M), Alfio Franco (M), Mattias Karlsson (M),
Marie-Louise Hall (M), Maria Lindgren (M), Lars-Gunnar Comén (M), Nancy Kindblad
(M), Saveta Olsén (M), Alexander Andersson (C), Mats Brandt (C), Gunnel Romild (FP),
Bengt Wahlgren (FP), Ingela Hallgren (KD), Tomas Gustafson (S), Emina Beganovic (S),
Christer Lundberg (S), Marie Sandberg (S), Leif Grahn (S), Ulla-Britt Gustavsson (S),
Camilla Larsson (S), Gunbritt Johansson (V), Kjell Hjalmarsson (MP), Olle Hermansson
(Vägv) och Anna Grahn (Vägv).
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Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför behandlingen
av § 133.
Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 18.08 och intar sin plats inför
behandlingen av § 134.
Anna Svalander (FP) lämnar sammanträdet kl 18.50. Hon ersätts av Gunnel Romild (FP)
inför behandlingen av § 135.
Christer Lundberg (S) lämnar sammanträdet kl 19.55.
Anna-Clara Stenström (M) lämnar sammanträdet kl 20.00. Hon ersätts av Alexis Moushopanis (M) inför behandlingen av § 137.
Pontuz Fritzson (SD) lämnar sammanträdet kl 20.00. Ersättare för honom saknas.

Övriga närvarande

Torbjörn Alfredsson
Göran Björklund		

stadsjurist
sekreterare

§ 130
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bertil
Myhrberg (M) och Anne-Marie Ekström (FP) med Ingegerd Nyborg (M) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, fredagen
den 26 oktober 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”.

§ 131
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2012-09-26 Dom från Högsta förvaltningsdomstolen
Mål 393-12. Klandrat avgörande: Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 15
december 2011, M2011/1279/Ma/P, avseende
överklagande i fråga om detaljplan för del av
Centrum, Asplyckan 10 m.fl. Saken: Rätts
prövning. Högsta förvaltningsdomstolen
förklarar att regeringens beslut ska stå fast.
Dnr 2007/KS0861 214
B 162

2012-09-27 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2012-09-26 att utse Sture Karlsson (FP)
som ny ersättare för avgångne Kommun
fullmäktigeersättare Gunilla Hellén Dalevik
(FP) från och med den 20 september 2012 till
och med den 31 oktober 2014.
Dnr 2012/KS0071 102
2012-09-27 Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands
län 2012-09-26 att utse Jan Andersson (M)
som ny ledamot för avgångne Kommun
fullmäktigeledamot Torbjörn Dehlin Rångeby (M) samt att utse Saveta Olsén (M) som
ny ersättare från och med den 20 september
2012 till och med den 31 oktober 2014.
Dnr 2012/KS0071 102

§ 132 2012/KS0071 102, 2012/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 95,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Sture Karlsson (FP), Kyrkogårdsgatan 13, 504 30 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige.
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Anna Klaar (S), Brotorpsgatan 41, 507 65 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Lokalförsörjningsnämnden.
Eric Westergren (Vägv), Brämhultsvägen 48, 504 55
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden.
Maria Hermansson (Vägv), Vallstigen 3E, 507 61 Borås
väljs till ersättare i Valnämnden t.o.m. den 31 december
2014.
Thomas Strand (FP), Svedjegatan 12, 504 45 Borås väljs
till nämndeman vid Borås Tingsrätt t.o.m. den 31 december 2014.

§ 133 2012/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Malin Wickberg
(M) till Malin Carlsson (S) om spetsutbildning i matematik
Stadsdelsnämndens Norr ordförande Malin Carlsson (S)
avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 134 2012/KS0093 012
Program för föräldrastöd
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 96,
sid B 509, separat bilaga)
Riksdagen har beslutat om en nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap I
strategin finns förslag till övergripande lokala insatser:
I samband med att strategin presenterades utlystes nationella projektmedel som Borås Stad och övriga kommuner i
Sjuhärad sökte och beviljades tillsammans med Göteborgs
Universitet. Ansökan gjordes genom Sjuhärads kommunalförbund. Projektet påbörjades under 2010 och avslutades under våren 2012.
Folkhälsoenheten fick uppdraget av Strategiska gruppen
för folkhälsofrågor att ta fram en föräldrastödsstrategi för
Borås Stad. Våren 2011 projektanställdes en föräldrastödssamordnare för Borås Stads del av de nationella projektmedlen.

fritid inom kommunen, primärvården samt ideella och
idéburna organisationer.
Förslag till Program för föräldrastöd har sänts på remiss
till Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden,
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Stads
delsnämnderna, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Ungdomsrådet samt Primärvården.

Kommunstyrelsens beslut 2012-09-17, § 429
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa Program för föräldrastöd.

Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S) och Cecilia Andersson (C) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa Program för föräldrastöd.

§ 135 2012/KS0395 009
Välfärdsbokslut 2011
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 97,
sid B 513)
Välfärdsbokslutet är en modell för att styra, följa upp
och analysera förändringar och trender av folkhälso- och
välfärdsutvecklingen i Borås Stad. Den är en samman
ställning av de faktorer som påverkar hälsan, samt vilka
förutsättningar olika grupper i befolkningen har för en
god hälsa. Välfärdsbokslutet har också redovisats i års
redovisning 2011.
Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för
folkhälsofrågor har Fritids- och folkhälsonämnden formulerat ett antal mål får folkhälsoarbetet. Dessa analyseras
årligen av samtliga stadsdelsnämnder. I samband med
att visionen med dess målområden antas kan det vara
lämpligt att lyfta in ett antal av de mest strategiska in
dikatorerna i budget- och uppföljningsprocessen

Föräldrastödssamordnaren uppdrag var att arbeta för att
skapa en samsyn om vad föräldrastöd är och hur man kan
arbeta för att det ska bli likvärdigt. En del i uppdraget var
att ta fram förslag till strategi/program. Förslaget har tagits
fram i dialog med socialtjänsten, förskola, skola, kultur,
B 163
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Kommunstyrelsens beslut 2012-09-17, § 430
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Cecilia Andersson (C) och Falco Güldenpfennig (KD)
yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna.

Under perioden december 2011 till slutet av mars 2012
bearbetades visionsmaterialet i den politiska styrgruppen,
som bestod av Kommunstyrelsens presidium, övriga kommunalråd samt gruppledarna för samtliga partier. De här
månaderna behövdes för att ändra och slipa visionstexten
så att slutligen samtliga partier kunde vara överens om det
förslag till Borås Stads Vision och strategi för 2025 som
skulle skickas ut på remiss till berörda grupper.
Ett 40-tal remissinstanser gav sin syn på visionsförslaget.

Kommunstyrelsens beslut 2012-09-17, § 421
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås 2025 Vision och strategi antas.

§ 136 2011/KS0707 012
Borås 2025 – vision och strategi
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 98,
sid B 515, separat bilaga)
Kommunfullmäktige antog Strategisk plan för Borås Stad
den 18 april 2002. Planen beskrev och satte mål för nio
utvecklingsområden som strategiskt viktiga för en positiv
utveckling av Borås. Den strategiska planen skulle följas
upp av en årlig aktivitetsplan. Någonstans under hand
kom de årliga aktivitetsplanerna av sig och behovet av en
mer målinriktad samlad vision för Borås växte sig starkare. En nytt styr- och ledningssystem för Borås Stads
verksamheter antogs under 2010. Samtidigt påbörjades
arbetet med en förändrad budgetprocess. Det nya styr- och
ledningssystemet och den förändrade budgetprocessen
skulle ge förutsättningar för en samsyn och tydligare styrning av Borås Stads verksamheter.
Tiden var också mogen att se över den övergripande visionen och strategin för Borås Stad.
Under våren 2011 diskuterades formerna för det planerade
visionsarbetet. Visionsarbetet skulle utgå från de folkvaldas syn på stadens framtida inriktning och utveckling.
Tillsammans med presidierna i nämnder och styrelser
samt Borås Stads ungdomsråd skulle Kommunfullmäktiges ledamöter under ett antal seminarier ge uttryck för hur
den framtida målbilden av Borås skulle tecknas. En bred
delaktighet gentemot boråsarna skulle tillförsäkras genom
en transparent process. Allmänheten skulle medverka både
som individer och som deltagare i ett stort antal referens
grupper.
En särskilt utsedd projektledare hade uppdraget att
tillsammans med Borås Stads tjänstemannaledning stödja
och driva på arbetet.
B 164

Kommunfullmäktige

Annette Carlson (M), Sven-Erik Håkansson (C), Ulf Olsson (S), Ida Legnemark (V), Morgan Hjalmarsson (FP),
Tom Andersson (MP) och Kerstin Hermansson (C) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Borås 2025 Vision och strategi antas.

§ 137 2012/KS0123 700
Svar på motion av Ida Legnemark (V);
Helhetsgrepp på våld i nära relationer
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 99,
sid B 517)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad motion.

I motionen föreslås:
• att en förvaltning får huvudansvaret för arbetet mot
våld i nära relationer
• att denna förvaltning arbetar vidare med de åtgärder
som Projekt Kvinnofrid tagit fram
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna,
Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden. Samtliga nämnder tillstyrker
motionen.
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Kommunstyrelsen anser att det krävs en samordning av
arbetet mot våld i nära relationer. En prioriterad uppgift
blir att, tillsammans med övriga nämnder, och i enlighet
med Socialstyrelsens allmänna råd SOFS 2009:22, utarbeta en handlingsplan/program för socialtjänstens arbete.
För tydliggöra ansvaret för samordning av individ- och familjeomsorgen inom kommunen beslutade Kommunfullmäktige 14 november, 2011 att detta samordningsansvar
ska ligga hos Stadsdelsnämnden Väster. Kommunstyrelsen
anser vidare att den kunskap och de åtgärder som framkommit i Projekt Kvinnofrid ska ligga till grund för det
fortsatta arbetet, men det kan också finnas andra hänsyn
och ställningstaganden så det är därför viktigt att inte låsa
sig enbart till vad som framkom i projektet.

Vid protokollet
Göran Björklund

Justeras
Per-Olof Höög (S)
Bertil Myhrberg (M)

Anne-Marie Ekström (FP)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.10.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 26 oktober 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande

Kommunstyrelsens beslut 2012-09-17, § 432
Utan omröstning beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

Kommunfullmäktige

Ida Legnemark (V) och Ellie Blickfors (MP) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
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