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Tid och plats
18.00–20.05 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 1–22
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M), Patric Silfverklinga (SD),
Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Ida
Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt
Eckerström (C), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M),
Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne
Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V), Tommy Josefsson (V),
Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Anna Christensen (M), Birgitta
Bergman (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja
Liikaluoma (S), Lena Palmén S), Ninni Dyberg (S), Sofia Andersson (V), Cecilia
Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund (M), Pertti Merstrand (SD),
Crister Spets (SD), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby
Andersson (S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M),
Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara
Andersson (S), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg
(M), Dennis Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Philip Silfverklinga (SD), Robert
Sandberg (S), Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S)
och Anna Klaar (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Patric Cerny (L)
För Hamid Fard (L)
För Anne Rapinoja (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Anna Kjellberg (MP)
För Ismail Bublic (M)
För Tony Strandgård (SD)
För Andreas Bäckman (SD)

- Andreas Cerny (L)
- Bengt Wahlgren (L)
- Pari Mahinpour (V)
- Ingela Hallgren (KD)
- Mikael Wickberg (M)
- Hanna Werner (MP)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Patrik Hållpås (SD)

Närvarande ersättare
Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Jessica Bjurén (M), Lotta Löfgren Hjelm
(M), Jonas Garmarp (M), Per Månsson (M), Monika Hermansson-Friedman (M),
Karl-Gustav Drotz (KD), Emina Beganovic (S), Leif Johansson (S), Eva Axell (S),
Anders Jonsson (S), Bengt Bohlin (S), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S),
Leif Grahn (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Abdullahi Warsame (S),
Jasem Hardan (V), Anita Spjuth (V), Christina Ramsälv Waldenström (MP) och
Dennis Söderberg (MP).
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Anne-Marie Ekström (L) anländer till sammanträdet kl 18.12.
Hamid Fard (L) anländer till sammanträdet kl 18.15 och intar sin plats inför
behandlingen av § 7.
Patric Cerny (L) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats inför
behandlingen av § 7.
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18.30.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

§1
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulrik Nilsson (M) och Leila
Pekkala (S) med Sofia Bohlin (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 2 februari 2017 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".
§2
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:

B2

2016-12-30

Motion av Patric Silfverklinga (SD): Trevliga (stor)helger för alla.
Dnr 2016/KS0844 003

2017-01-11

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) om att rusta upp
Östermalmsparken.
Dnr 2017/KS0117 331

2017-01-18

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och
Karl-Gustav Drotz (KD): Godkända zoner för fyrverkerier.
Dnr 2017/KS0141 003
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§3
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit som fogas som bilaga till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Interpellationen får ställas.
Till dagens sammanträde har vidare två enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
§4

2016/KS0071 102
2017/KS0071 202
2017/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Sara Degerman-Carlsson (KD), Illergränd 2, 507 32 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Kommunfullmäktige, som ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden och som
ledamot i Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad.
Hans Gustavsson (KD), Mönstergatan 31, 507 33 Brämhult väljs till ledamot i Stiftelsen
Föreningssparbanken Sjuhärad t.o.m. den 31 december 2018.
Anna Klaar (S), Brotorpsgatan 41, 507 65 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige.
Anna Hedlund (V), Högavägen 1, 515 33 Viskafors entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Individ- och familjeomsorgsnämnden.
David Hårsmar (C), Åkervägen 20, 516 34 Dalsjöfors entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i Kommunstyrelsen och som ersättare i Borås Stadshus AB.
Mattias Danielsson (C), Majorsgatan 14, 504 31 Borås väljs till ersättare i Kommunstyrelsen till
det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
Mattias Danielsson (C), Majorsgatan 14, 504 31 Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås
Stadshus AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
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Ulf Sjösten (M), Skogslindgatan 21, 507 32 Brämhult entledigas från sitt uppdrag som förste vice
ordförande i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog.
Ulrik Nilsson (M), Lidagatan 4, 507 32 Brämhult väljs till förste vice ordförande i
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog t.o.m. den 31 december 2018.
Nuvarande ersättare Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Slåttervägen 10, 518 42 Sjömarken
väljs till ledamot i styrelsen för Borås kommuns Parkerings AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
§5
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Andreas Cerny (L) till Ida Legnemark (V) om
studentboende på äldreboende – för gemensamt häng och kontakt
över generationsgränserna
Vård- och äldrenämndens ordförande Ida Legnemark (V) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
§6
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Rose-Marie Liljenby
Andersson (S) om snöröjning vid kommunala verksamheter
Tekniska nämndens ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§7
2016/KS0807 821
Borås Arena 2.0
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 1, sid B 1)
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att Borås Arena AB
beviljas utökad borgen på 7,0 miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag
kring projektering och finansiering med tillhörande tidsplan för utveckling av
anläggningen Borås Arena och att Kommunstyrelsen uttalar en viljeinriktning för
projektet som helhet.
Borås Arena AB och IF Elfsborg har presenterat planer för en om- och tillbyggnad
av Borås Arena. Den totala investeringsutgiften uppgår preliminärt till 100 miljoner
kronor. Om- och tillbyggnaden beräknas ske i etapper under 2017 och 2018.
Förslaget till om- och tillbyggnad omfattar bland annat en ny byggnad på Elfsborgsläktaren som möjliggör sammanläggning och integrering av hela arenan och dess
besökare för alla typer av arrangemang. Tillbyggnaden på 1 330 kvm, inkluderande
ett restaurangkök, blir en naturlig mötesplats med aktiviteter där människor kan
samlas och umgås, före, under och efter match. Dessutom skapas en flexibel
verksamhetsyta som uppgår till 1 140 kvm. En helt ny byggnad skapas, högst upp på
Sjuhäradsläktaren, som kommer att fungera som en sambandscentral för speaker,
media och övervakning. En ny pressläktare för mediabevakning samt en ny
Loungevåning skapas. I övrigt moderniseras toaletter och andra publika faciliteter.
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Kommunstyrelsen kan konstatera att Borås Arena har varit ett framgångskoncept för
både staden och IF Elfsborg. När arenan byggdes 2005 var det till en rekordlåg
investeringssumma på ca 115 miljoner kronor. Föreningsupplägget har inneburit ett
stort ansvarstagande från Elfsborgs sida och kommunen har kunnat förfoga över
arenan till en bevisligen låg årlig kostnad. Mellan 2006 och 2016 har ett tiotal nya
fotbollsarenor växt fram i Sverige till minst dubbelt så hög investeringsutgift än vad
Borås Arena byggdes för. Kommunstyrelsen är således i grunden positiv till Borås
Arena AB´s planer på att modernisera arenan och är medveten att detta kommer att
påverka kommunens kostnader för att förfoga över arenan enligt det avtal som råder
mellan kommunen och Borås Arena AB. Hur mycket nettodriftkostnaderna kommer
att öka får det vidare arbetet utvisa. I Kommunfullmäktiges budget för 2017 finns 5,0
miljoner kronor avsatt i driftbudgeten för utveckling av idrottsanläggningar.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-09, § 22
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Arena AB beviljas utökad borgen på högst 7 000 000 kronor för att ta fram
detaljerade underlag kring projektering och finansiering med tillhörande tidsplan för
utveckling av anläggningen Borås Arena.
Kommunfullmäktige
Marie Fridén (M) och Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Arena AB beviljas utökad borgen på högst 7 000 000 kronor för att ta fram detaljerade
underlag kring projektering och finansiering med tillhörande tidsplan för utveckling av anläggningen
Borås Arena.
§8

2016/KS0657 805
2016/KS0658 805
2016/KS0630 805

Kommunalt anläggningslån 2017
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 2, sid B 24)
Fritids- och folkhälsonämnden har för 2017 fått in 3 st. ansökningar om kommunalt
anläggningslån. Nämnden föreslår att samtliga föreningar skall få sina ansökningar
beviljade. Den föreslagna totalnivån är hög och beror på att Tämta Ridklubb har ett
stort projekt inplanerat.
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Tämta Ridklubb ansöker om ett anläggningslån på 4,8 miljoner kronor för en ny
ridanläggning vid sin befintliga anläggning i Tämta. Ridklubben avser att bygga ett
nytt stall, ett nytt ridhus, förlänga paddocken så att en dressyrbana blir möjlig samt en
del kringarbeten för att kunna möta den ökade verksamhet som den nya anläggningen medför.
FMCK Borås ansöker om ett anläggningslån på 0,8 miljoner kronor för asfaltering på
Borås Motorstadion.
Elfsborg Tennis ansöker om ett anläggningslån på 860 000 kronor för att kunna
fullfölja den etappindelade utbyggnaden av nya tennisbanor vid Ålgårdsplan.
Elfsborg Tennis Borås lämnade in en ansökan till Borås Stad under hösten 2015 för
anläggande av fyra nya tennisbanor och två nya padelbanor vid Ålgårdsplan.
Föreningen har nu reviderat sina planer och vill bygga hela anläggningen på en gång.
Under handläggningens gång har föreningen kommit in med en reviderad ansökan
där bl.a. en padelbana är borttagen vilket innebär en lägre total investeringsutgift och
därmed en lägre kommunal insats. Båda etappernas totala investeringsutgift beräknas
nu till 5 300 000 kronor vilket är 1 230 000 kronor lägre än tidigare ansökt.
Kommunstyrelsens sammantagna förslag till anläggningslån 2017 uppgår till höga 6,5
miljoner kronor. Under ett antal tidigare år låg de beviljade bidragen långt över den
långsiktiga nivån på 2,0 miljoner kronor årligen. Fritids- och folkhälsonämnden gavs
2010 därför i uppdrag att ta ett större prioriteringsansvar bland de inkomna förslagen. Inriktningen var att under de kommande 3-4 åren bör anläggningslånen i
genomsnitt inte överstiga 2,0 miljoner kronor per år. Denna inriktning har följts de
senaste åren. För 2017 blir totalsumman väsentligt högre och beror på ett stort
projekt från Tämta Ridklubb. Trots hög summa föreslår Kommunstyrelsen att
samtliga föreningars bidragsansökningar beviljas.
Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar
kommunen till ökad sysselsättning och till en förhållandevis låg insats får vi ut mycket
verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad
driftkostnad som belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna själva
mestadels står för drift och skötsel.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-09, § 21
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2017 med följande högsta
belopp:
Tämta ridklubb
FMCK Borås
Elfsborg Tennis Borås
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Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen med ytterligare 1 280 000 kronor.
Lånen betalas ut när föreningarna lämnat skriftliga redovisningar senast två år efter
beslutsdatum i Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2017 med följande högsta belopp:
Tämta ridklubb
FMCK Borås
Elfsborg Tennis Borås

4 840 000 kronor
814 000 kronor
860 000 kronor

Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen med ytterligare 1 280 000 kronor.
Lånen betalas ut när föreningarna lämnat skriftliga redovisningar senast två år efter beslutsdatum i
Kommunfullmäktige.
§9
2016/KS0715 170
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 3, sid B 83)
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse kring
SÄRF:s taxor för myndighetsutövning 2017. Taxorna skall fastställas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Direktionen för SÄRF föreslår en höjning av taxan för 2017 med 3% för grundavgiften och 27% för timavgiften. Taxorna avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot
olyckor och enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Orsaken till den kraftiga höjningen är att SÄRF har använt SKL:s nya modell för att
beräkna kommunala taxor vilken visar på ett höjningsbehov för timtaxan med hela
1515 kr/timme eller drygt 60%, vilket man föreslås att göra under tre år med första
steget 2017.
Höjningen kan tyckas stor men för 2015 debiterade SÄRF knappt 600 tkr totalt för
dessa tjänster avseende myndighetsutövning. Det är rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för tjänsterna även om taxehöjningen blir relativt hög under ett par år.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Sjösten (M) i handläggning och beslut i detta ärende.
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För Ulf Sjösten (M) tjänstgör Oliver Öberg (M).
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 619
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2017, i enlighet med framlagt förslag från
SÄRF, fastställs.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning 2017, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF,
fastställs.
§ 10
2016/KS0619 760
Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 4, sid B 87)
Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19
december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016.
Förrevidering ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden.
Förslaget till reviderat program har varit på remiss till Föreningsrådet, Stadsdelsnämnderna, Polisen, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Sociala omsorgsnämnden dessutom har det diskuterats i den drogpolitiska gruppen.
Remissinstansernas synpunkter har till stora delar tagits med i förslaget till nytt
program. Det flesta förändringarna är förtydliganden och redaktionella ändringar.
Vid sitt sammanträde 17 oktober 2016 återremitterade Kommunstyrelsen förslaget
och vill att det reviderade programmet:
•
även lyfter problem med spelmissbruk och även inbegriper sådant
missbruk
•
att skolans roll tydliggöras
•
att polisen ökar sin involvering för att bekämpa narkotikaflödet på våra
skolor
•
att skolpersonal och föräldrar erbjuds utbildning för att tidigt kunna
upptäcka och hantera missbruk av droger
Programmet har justerats i enlighet med dessa önskemål, förutom vad gäller spelmissbruk. Detta missbruk ingår inte i den nationella strategin på ANTD-området.
Ändringar gjorda efter återremissen syns i kursiv stil.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 609
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stads drogpolitiska program fastställs att gälla till och med 2020.
§ 11
2016/KS0704 102
Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 5, sid B 93)
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 596
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret
2017 för Borås Stadshus AB.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han
utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2017 för Borås Stadshus
AB.
§ 12
2016/KS0356 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol
och LSS t.o.m. den 30 september 2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 6, sid B 94)
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september
2008.
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Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.
I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som
förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 607
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.
§ 13
2016/KS0633 041
Budget 2017 för de kommunala bolagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 7, sid B 103)
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Bolagen budgeterar 2017 för en omsättning på drygt 2 mdkr och ett resultat efter
finansiella poster på sammanlagt 128 miljoner kronor (mnkr). Stadshusbolagen bidrar
med ett resultat på 125 mnkr och Borås Lokaltrafik AB med 6 mnkr, medan bostadsbolagen budgeterar med en förlust på 3 mnkr.
Det budgeterade resultatet är närmare 50 mnkr sämre än utfallet 2015 och drygt 40
mnkr sämre än prognos 2016 (vid jämförelse mellan åren bortses från AB Bostäders
reavinst under 2016 på 348 mnkr). Jämfört med 2015 och 2016 är stadshuskoncernens resultat på samma nivå, där dock extra nedskrivningar hos Borås Energi och
Miljö AB kan påverka såväl 2016 som 2017. Försämringen sker främst i bostadsbolagen där resultatet minskar cirka 35 mnkr jämfört med 2015 och 2016. I gruppen
”övriga bolag” ingår 2017 endast Borås Lokaltrafik, och resultatminskningen beror
på att de tappar linjetrafiken 1 april 2017.
Borås Lokaltrafik AB: s upphörande av sin busstrafik är en stor förändring inför
2017. Övriga saker bland bolagen att notera är att AB Bostäder under 2016 avyttrat delar av fastighetsbeståndet vilket stärker balansräkningen och ger bolaget möjlighet att klara nyproduktion. Å andra sidan budgeterar AB Bostäder ett negativt
resultat till följd av bland annat stora utrangeringskostnader. Överlag visar bostadsbolagen låga resultatnivåer i en tid av rekordlåga räntenivåer och hög beläggningsgrad. Borås Elnät AB genererar ett fortsatt högt resultat, och Borås Energi
och Miljö AB bygger upp resultat inför förestående driftsättning av EMC, vilket
kommer få stor påverkan på bolagets ekonomi.
Bolagen är inne i en investeringsintensiv period och budgeterar för investeringar
på 1 300 mnkr. Största investeringar budgeteras för AB Bostäder i Borås, Borås
Elnät AB och Borås Energi och Miljö AB på ca 340 mnkr vardera. Därutöver tillkommer Borås Energi och Miljö AB: s pågående investering i ett Energi- och Miljöcenter på Sobacken med en total investeringsvolym på 3 167 mnkr.
Bolag

Resultat
Resultat-/Avkastningskrav
Finansiellt mål
enligt bolagets
enligt Kommunfullmäktige, rullande
enligt Kommunfullmäktige, rullande
Budget 2017
medelvärde över 3 år
medelvärde över 3 år
Borås Stadshus AB
-2,4
4-5 soliditet, %
Borås Energi och Miljö AB inkl db
86,2
20 avkastning på eget kapital, %
Borås Elnät AB
72,6
20 avkastning på eget kapital, %
25 soliditet, %
Borås Djurpark AB
-13,4
-12 resultatkrav, mnkr
Borås kommuns Parkerings AB
6,4
7-8 resultatkrav, mnkr
Industribyggnader i Borås AB inkl db
6,0
7 avkastning på eget kapital, %
20-25 soliditet, %
BoråsBorås TME AB inkl db
-19,6
-18,5 resultatkrav, mnkr
BSTF AB
-9,0
Inkubatorn i Borås AB
-2,4
-2,4 resultatkrav, mnkr
AB Bostäder i Borås
-9,5
30/3,5 res före utrang mnkr/dir avk %
15/35 soliditet, %, bokf/justerad
Fristadbostäder AB
1,4
4 direktavkastning, %
10/35 soliditet, %, bokf/justerad
AB Sandhultsbostäder
0,7
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
AB Toarpshus
0,3
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Viskaforshem AB
4,1
4 direktavkastning, %
10/25 soliditet, %, bokf/justerad
Borås Lokaltrafik AB

6,2

2 resultatkrav, mnkr

Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 615
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för de
kommunala bolagen.
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Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagna avkastningskrav och finansiella mål för de kommunala
bolagen.
§ 14
2016/KS0767 299
Orangeriet 2.0
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 8, sid B 298)
Kommunchefen har under hösten 2016 lett ett antal workshops och diskussioner
med berörda förvaltningar och verksamheter med syfte att göra en omprövning av
användandet av Orangeriet.
Orangeriet skapades för att vara en central mötesplats för boråsarna och ska fortsätta
vara det. Därför föreslås nu att Kulturnämnden får uppdraget att skapa en kreativ
mötesplats/verkstad med kulturellt skapande och hållbarhet som ledstjärna.
Orangeriet ska vara öppet dagligen, även helger, och minst en kväll i veckan med
programverksamhet som har sin grund i ”Borås 2025” med hållbarhet (social,
ekologisk och ekonomisk) i fokus.
Den strategiska planeringen av programverksamheten ska göras av ett programråd,
där Kulturförvaltningen är sammankallande. Gruppen ska bestå av representanter
från förvaltningar och bolag och ska representera verksamhetsidén. Programrådet
ansvarar för den långsiktiga planeringen och vilka teman och frågeställningar som ska
aktualiseras. I programrådet bör förutom samverkande förvaltningar även representanter från den idéburna sektorn finnas.
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 605
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan
utvecklas och bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag
redovisas för Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (C), Kerstin Hermansson (C) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till
hur verksamheten kan utvecklas och bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar.
Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017.
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Kommunalrådet Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Annette Carlsons
yrkande förutom att meningen ”Ett sätt skulle kunna vara att ett socialt
företag, detta får prövas av Kulturnämnden” stryks.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) 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.
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 35, 3 avstår, ordförandens
utslagsröst avgör:
Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur verksamheten kan utvecklas och
bedrivas utifrån ovan angivna förutsättningar. Kulturnämndens förslag redovisas för Kommunstyrelsen senast den 31 mars 2017.
Kulturnämnden får i uppdrag att ansvara för driften fr.o.m. den 1 juni 2017.
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M), Patric Silfverklinga (SD),
Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström
(M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kerstin Hermansson (C), Hamid Fard
(L), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Sten Lundgren
(SD), Cecilia Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund (M), Mikael
Wickberg (M), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), David Hårsmar (C), LarsGunnar Comén (M), Amanda Wiktorsson (M), Urban Svenkvist (M), Björn
Qvarnström (SD), Thor Öhrn (SD), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M),
Stina Medelius (M), Patrik Hållpås (SD) och Philip Silfverklinga (SD).
§ 15
2014/KS0164 299
Svar på motion av Ulla-Britt Åsén (SD); Att använda befintliga
bibliotek till Mötesplatser för invånarna i Borås kommun
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 9, sid B 305)
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Ulla-Britt Åsén (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari
2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att de befintliga biblioteken
används till de ”nya mötesplatserna” för medborgarna och att en organisationsplan
upprättas för politikers närvaro i respektive bibliotek. Detta innan beslut tas om ett
Glashus i Stadsparken.
Stadsdelsnämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöoch konsumentnämnden, Kulturnämnden, Industribyggnader I Borås AB och
Funktionshinderrådet har yttrat sig över motionen.
Borås Stadsbibliotek, liksom övriga bibliotek i Borås, är redan idag mötesplatser för
boende och besökare i Borås. På biblioteken finns information och personal som kan
vägleda till efterfrågad kunskap i olika frågor. Det finns också exempel på aktiviteter
på biblioteken där kommuninvånare och politiker möts. I och med att Kommunfullmäktige beslutat om byggnation av Orangeriet i Stadsparken så är motionen ej
aktuell i det avseendet. När det gäller motionärens förslag att använda biblioteken till
mötesplatser så kan Kommunstyrelsen konstatera att det redan pågår ett sådant
arbete på biblioteken.
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 620
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 16
2016/KS0626 027
Svar på motion av Patric Cerny (L): Nollvision för suicid
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 10, sid B 312)
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-29 lämnat
motion om Nollvision för suicid. I motionen föreslås att lämplig nämnd får i
uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i metoden MHFA
(Mental Health First Aid).
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Det sker en del aktiviteter i Borås Stad avseende Första hjälpen till psykisk hälsa.
Medarbetare på fritidsgårdarna i Stadsdel Öster kommer att gå på kurs i MHFA
under hösten. Samtidigt deltar en folkhälsosamordnare och två anhörighetskonsulenter i utbildning för att bli instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa.
Utbildningen ger behörighet för att organisera och genomföra Första hjälpen till
psykisk hälsa-kurser.
Det finns skäl att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i Första
hjälpen till psykisk hälsa. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har
uppdraget att arbeta med kommunens samlade kompetensförsörjning.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-09, § 12
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att
utbildas i MHFA.
Motionen bifalls.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten för kommunanställda att utbildas i MHFA.
Motionen bifalls.
§ 17
2013/KS0607 700
Svar på motion av Patric Cerny (L); Länge leve kärleken!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 11, sid B 315)
Patric Cerny (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-09-19 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Ge Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att erbjuda
PREP-kurser.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
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Kommunstyrelsen är positiv till ett förebyggande arbete för parrelationer.
Familjerådgivningen på Stadsdelsnämnd Väster erbjuder PREP-kurser (Prevention
and Relationship Enhancement Program) till par som önskar delta. Kurser har
genomförts sedan 2014 i samarbete med SENSUS, vilka äger kursmaterialet. Kurser
har erbjudits två gånger per år, kvällstid. Inledningsvis var det svårt att få deltagare till
kurserna. Genom att marknadsföra utbildningen vid föräldrautbildningar,
familjecentraler, bibliotek och kommunens webbplats, etc har nu två kurser
genomförts.
Kurserna genomförs numera av Borås Stad, kursledarna arbetar på Familjerådgivningen och har kompetens inom området. Kursmaterialet köps av SENSUS och
deltagarna betalar samma avgift som tidigare. Svenska kyrkan i Borås erbjuder också
PREP-kurser.
Kommunstyrelsen anser att PREP-kurser för närvarande bedrivs på ett tillfredsställande sätt med kompetenta kursledare. Två kurser har genomförts och bör
fortsätta i nuvarande form. Längre fram bör arbetet utvärderas, då bör också ställning
tas till den fortsatta kursverksamheten och vem som ska ansvara för den.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-09, § 14
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
§ 18
2015/KS0618 619
Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström
(SD): Att införa en skol/ näring/föreningslivsdag samt implementera
”Bunkeflomodellen” i kommunens skolor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 12 sid B 319)
Andreas Bäckman (SD) och Björn Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 oktober 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden för införande av förslag enligt
ovan
- Att uppdra åt lämplig nämnd att planera för- samt införa ovanstående förslag
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- Att uppdra åt lämplig nämnd/nämnder att återkomma med förslag om hur samtliga
elever inom för- och grundskolan i Borås Stad kan ges schemalagd motion varje dag i
enlighet med principerna för det så kallade Bunkefloprojektet.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster samt
till Ungdomsrådet
Stadsdelsnämnderna har belyst kostnaden för en utökning av timplanen i idrott och
hälsa. Kommunstyrelsen bedömer att någon ytterligare utredning avseende kostnader
enligt förslaget i motionen inte behövs.
Kommunstyrelsen bedömer att Borås Stad bör invänta regeringens beslut om den
nya timplanen och bedöma effekterna av eventuella förändringar. Först därefter kan
det göras överväganden om eventuella lokala utökningar av timplanen eller andra sätt
att skapa fysisk aktivitet i skolan.
Kommunstyrelsen konstaterar att skolorna i Borås Stad har en pågående samverkan
med näringslivet med syfte att ge eleverna en bättre förståelse för kopplingen mellan
skola och arbetsliv, vilket är i enlighet med intentionen i motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 608
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 19
2013/KS0668 805
Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) om symfoniorkesters framtid
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 13, sid B 328)
Bengt Wahlgren (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober
2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det görs en utredning för att klargöra hur Borås Stads
ekonomiska stöd till Borås Symfoniorkester kan arrangeras för att möjliggöra en
långsiktig planering och säkerställa orkesterns framtid. Motionen har varit remitterad
till Kulturnämnden som är den bidragsgivande nämnden i sammanhanget.
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Kommunstyrelsen biträder Kulturnämndens uppfattning att Borås Symfoniorkester
är en viktig del av Borås Kulturliv. Av den anledningen och för att ge Symfoniorkestern bättre ekonomiska förutsättningar erhöll Kulturnämnden i Budget 2010 ett
utökat Kommunbidrag på 500 tkr för att öka stödet till Symfoniorkestern. Fr.o.m.
2010 ger Kulturnämnden Borås Symfoniorkester ett årligt bidrag på 800 tkr.
Om Kulturnämnden anser det vara av vikt att utreda Orkestern långsiktiga
förutsättningar har Kommunstyrelsen inga invändningar. Verksamhetsbidraget till
Borås Symfoniorkester är en del av Kulturnämndens ansvar liksom bidragen till
övriga kulturföreningar som erhåller stöd från nämnden. Frågan ligger således inom
Kulturnämndens ansvar och befogenheter och skall därför prövas där.
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 621
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 20
2016/KS0508 331
Svar på motion av Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker stad!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 14, sid B 332)
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2016
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att ett
styrdokument om träd tas fram i enlighet med motionens intentioner. Motionären
menar att Borås Stad har ett stort ansvar för sitt trädbestånd. Ett ansvar som innebär
att inom hela Borås skydda, vårda återplantera och utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd. Att ta fram ett styrdokument ses som en tydlig vägledning och
markering som syftar till att utveckla Borås identitet som en grön stad.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen anser att frågan om att ta fram ett styrdokument om träd är en
fråga för Tekniska nämnden att inom sitt grunduppdrag hantera och besluta om.
Nämndens remissvar där de beskriver hur de avser att arbeta med trädbeståndets
långsiktiga förutsättningar kan anses ligga väl i linje med motionärens intentioner.
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Däremot är Kommunstyrelsen tveksam till att Kommunfullmäktige skall ge nämnden
ett formellt uppdrag vilket då skall återrapporteras och följas upp. Det bör räcka med
denna vägvisning och viljeinriktning för att Tekniska nämnden skall kunna gå vidare
med sitt arbete.
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 622
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD), Ulf Sjösten (M) och Hans Gustavsson
(KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen.
Kommunfullmäktige
Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric Silfverklinga (SD) 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.
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 38 röster mot 35:
Ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att styrdokument om träd tas fram i enlighet med
motionens intentioner.
§ 21
2016/KS0099 016
Svar på motion av Alexander Andersson (C): Kommunal beredskap
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 15 sid B 339)
Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari
2016 inlämnat rubricerad motion.
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I motionen föreslås att alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att
alla kommuninvånare ska få adekvat information om hushållsberedskap, samt att
Kommunstyrelsen ska utreda frågan om kommunal beredskapslager innehållande
livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle.
Kommunstyrelsen ska även utreda hur kommunen kan utöka och uppmuntra
samverkan med frivilliga organisationer såsom Civilförsvarsförbundet, Frivilliga
resursgruppen och Hemvärnet och snarast utreda frågan om en resursplan för krisoch beredskapsarbetet.
En folder med information om hur den enskilde ska klara sig i 72 timmar har delats
ut till alla elever i kommunala gymnasieskolor, och avsikten är att utöka målgruppen i
framtiden. Motsvarande information förmedlas även genom bl.a. en bio-kampanj.
Frivilliga Resursgruppen (FRG) informerar om krisberedskap vid diverse evenemang
i Borås.
Borås Stad följer den nationella utvecklingen och planeringen av civilt försvar. Inom
ramen för det återupptagna planeringsarbetet för totalförsvar, som förs på nationell
nivå, kan beredskapslager av olika slag bli aktuellt. Planeringsanvisningar för kommuner från central nivå kommer efterhand. Upprättande av förråd med materiel för
värmestugor och informationsplatser har påbörjats, men Borås Stad bör besluta kring
vilka resurser och vilken nivå på beredskapslager som skall hållas.
På frågan om hur kommunen kan uppmuntra till ytterligare samverkan med frivilliga
resurser görs redan idag bl.a. följande:
• FRG övar enligt avtal årligen med Borås Stad och Räddningstjänsten.
• Regelbundna FRG-möten hålls med kommunledning.
• FRG-representant deltar på kvartalsövningar + larm/start/seminarieövningar med förvaltningar.
• Frågan om hur FRG-resurser kan samutnyttjas över kommungränser
diskuteras.
• Kommunen samverkar med Frivilliga radioorganisationen (FRO) om
personellt och tekniskt kommunikationsstöd.
• Krishanteringsrådet som anordnas gemensamt av kommunerna i Sjuhärad
bjuder årligen in frivilligorganisationer för samverkan.
• Avsikten i Borås är att involvera Hemvärnet och FRG mer i övningar. Detta
var planerat i t.ex. samverkansövningen SAMÖ 2016.
• Borås Stad deltog för första gången i övning Emerentia 2015. Avsikten är att
delta i större omfattning i liknande övningar i framtiden.
• Borås deltar årligen i Militärregion Västs regionala samverkanskonferens.
Översiktsplan för krisberedskapsarbete 2015-2018 beskriver större delen av de
aktiviteter som planerats för mandatperioden. För effektiv prioritering av resurser vid
samhällsstörningar ställs krav på en samlad förmåga i kommunen att efterfråga,
sammanställa, tolka och förmedla relevanta lägesbilder. Övningar, utbildningar och
andra aktiviteter under 2016 har fokuserat på denna förmåga. Gemensamma insatser
inom området bedrivs med bland annat Länsstyrelsen. Planeringsomgång för Styrel
har även genomförts 2014-2015 enligt nationella direktiv.
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Ovanstående aktiviteter utgör underlag som bör sammanställas i en resursplan för
kris- och beredskapsarbetet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-09, § 6
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om kommunalt beredskapslager innehållande livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle och övrig
materiel.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om en resursplan för kris- och
beredskapsarbetet.
Alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få
adekvat information om hushållsberedskap.
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om kommunalt beredskapslager
innehållande livsmedel, kemikalier för vattenrening samt bränsle och övrig materiel.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan om en resursplan för kris- och
beredskapsarbetet.
Alla elever i skolan ska få information om självskydd samt att alla hushåll ska få adekvat
information om hushållsberedskap.
Motionen är besvarad.
§ 22
2016/KS0411 105
Svar på motion av Patric Cerny (L): Hissa EU-flaggan vid sidan om
den svenska och stadens flagga
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 16 sid B 343)
Patric Cerny (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2016 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att på lämplig plats, varför inte Borås Stadshus, vid Stora torget
eller vid Vattentornet varje dag året om låta hissa stadens, den svenska och EUflaggan.
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Motionen har varit remitterad till Borås Stads Representationskommitté som
handlägger stadens officiella flaggningar.
Representationskommittén tolkar de allmänna reglerna och anvisningar som att en
kommun inte kan låta svenska flaggan vara hissad i mörker utan ska hissas och halas
varje dag. En sådan utökad kostnad för flaggning skulle innebära en betydande utökad kostnad.
Vid Representationskommitténs sammanträde den 16 augusti 2016 beslutade kommittén att inte bifalla motionen.
Kommunstyrelsen instämmer i Representationskommitténs bedömning.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-09, § 7
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige
Patric Cerny (L) och Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Patric Cerny (L) och Falco Güldenpfennig:s (KD) yrkande 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 Patric Cerny (L) och Falco Güldenpfennig:s (KD)
yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 44 röster mot 29:
Motionen avslås.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulrik Nilsson (M)

Leila Pekkala (S)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 februari 2017

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
”Trevliga (stor)helger för alla
Följande text återfinns i de ’Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås
kommun’, fastställd av kommunfullmäktige 1995-12-14.
7§
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning
och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av
polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller
egendom.
Raketer och andra pyrotekniska varor får inte införas av åskådare på kommunala idrottsarenor
under pågående arrangemang.
Årligen återkommer flertalet incidenter där människans vänner, de som ej kan göra
sin röst hörd, sätts i en svår situation (skotträdd) och panik uppstår när
påfrestningen blir alltför stor. För många medborgare innebär även storhelgerna
merkostnader när familjen, tillsammans med djuret(n), beger sig till platser där
fyrverkerier är förbjudna. I lyckligtvis få fall sker även tragiska olyckor med
kroppsskador till följd hos både djur och medmänniskor.
Trots att åldersgränsen för pyrotekniska varor är fastställd till 18 år för att köpa,
inneha eller använda fyrverkerier återfinns användandet i Borås även utanför
storhelger. Användningen har även ingivit otryggande effekter mot
kommuninvånare som mistagit pyroteknik för skjutvapen och hörsammat polis.
Kombinationen av en hög användning av pyroteknik av unga i utsatta områden,
högre påfrestning hos polis, merkostnader och högre risker för skador samt
försättningen av djur och människor i panik bör snarast åtgärdas och minimeras.
Den kulturella och sociala aspekten av pyrotekniska varor måste samtidigt tas i
beaktande gällande när pyrotekniska varor bör återhållsamt tillåtas i Borås. Större
storhelger (nyår, långfredag, midsommar) i kombination med ett restriktivt antal
timmar under dessa kvällar och särskilt anvisade platser bör ligga grund till när
pyrotekniska varor skall tillåtas i Borås Stad.
Med dessa restriktioner kan dels våra djurvänner få ett bättre liv, och dels ge
rättsmakten tydliga indikationer och grunder att agera när pyrotekniska varor
används i andra sammanhang.
Sverigedemokraterna yrkar därmed
Att

Kommunfullmäktige uppdrar Kommunstyrelsen att omarbeta den lokala
ordningsstadgan gällande paragraf 7 (störande buller, fyrverkerier m m) i
enlighet med motionens syfte.

Patric Silfverklinga
SD Borås”
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
”MOTION
Kristdemokraterna

2017-01-26
Kommunfullmäktige

Motion om att rusta upp Östermalmsparken
Östermalmsparken är en liten grönskande oas som ligger gömd strax öster om
Villastaden alldeles intill den dagliga verksamheten och studentboendet på
Östermalmsgatan. Den dagliga verksamheten är uppdelad i flera olika
verksamhetsområden, där en grupp har fokus på utemiljön och Östermalmsparken.
Gruppen består av ett tjugotal medarbetare som utövar allt från gräsklippning och
ansa träden till att hugga ved. Ett väldigt givande arbete som har givit både
medarbetarna och Östermalmsparken ett rejält lyft under de senaste åren.
Samtidigt saknas dock vitala delar för att ytterligare höja standarden i parken. För
att lösa det rent praktiskt krävs det utökade resurser. Främst bör en belysning sättas
upp och tillgängligheten säkerställas.
Vi vill därför att en tydlig grundsatsning görs följt av årligt stöd, bland annat för att
göra Östermalmsparken till en öppen och ljus park. Medel till satsningen finns i
Kristdemokraternas budget för 2017 och Samhällsbyggnadsnämnden bör därför få
uppdraget att fullfölja satsningarna.
Utöver detta bör Östermalmsparken samtidigt föras till kommunens
grönområdesplan.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att Samhällsbyggnadsnämnden, i samverkan med berörda nämnder, får uppdraget
att förbättra belysningen och öka tillgängligheten i Östermalmsparken.
Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att införa Östermalmsparken i
grönområdesplanen.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz”
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Bilaga till § 2 Anmälningsärenden
”MOTION
Kristdemokraterna

2017-01-26
Kommunfullmäktige

Godkända zoner för fyrverkerier
Nyårsafton och Påskafton är två dagar då det skjuts väldigt mycket fyrverkerier
samtidigt som inställningen till användandet av fyrverkerier har förändrats de
senaste åren. Vid årsskiftet 2016/2017 blev bland annat en ung flicka beskjuten
uppe på Hässleholmen. Vi har också kunnat se filmer på sociala medier från Möllan
i Malmö där människor skjuter raketer på varandra, något som är förknippat med
direkt livsfara.
Det finns många argument emot fyrverkerier. Det mest basala är att människor och
djur blir rädda och känner obehag. I Sverige har vi strikta bullerregler i allmänhet
men, när det gäller fyrverkerier är det fritt fram att smälla hur som helst och var
som helst. Men fyrverkerier kan också användas för att skrämma, förstöra och
skapa otrygghet – precis det som på Hässleholmen och Möllan vid nyår. Det har
även hänt i bland annat Växjö under nyåret 2015/2016, där ungdomar i området
Araby sköt raketer mot polisen. Kommunen valde då att pröva om det gick att
införa ett totalförbud mot fyrverkerier på vissa platser och tidpunkter. Både
Tingsrätten och Förvaltningsrätten har avslagit deras ansökan då de anser att
förslaget inskränker för mycket i människors frihet.
Kristdemokraterna har svårt att göra en annan tolkning än vad rätten gör men
känner ändå behovet av att lyfta frågan. Oavsett juridisk prövning kan vi inte annat
än att tänka på alla de människor och djur som mår dåligt av fyrverkerier, vilket
åsamkar samhället stora kostnader. Något som även näringslivet verkar ställa sig
bakom då t.ex. Bauhaus, Plantagen, Rusta, City Gross, Coop och Axfood (Hemköp
och Willys) har slutat med sin försäljning av fyrverkeriprodukter. Även
branschorganisationen för fyrverkerier ser nu behovet av ändringar i lagar och
regler – bra!
Kristdemokraterna vill bygga vidare på delar av branschorganisationens förslag och
skapa ett regelverk innefattande att användandet av fyrverkerier begränsas till
särskilda tider och platser, eller att bostadsområden och den centrala staden helt
undantas från användande av fyrverkerier. Huvudorsaken för detta är att
kommunen ska kunna ange platser där människor och djur kan vistas i trygghet,
utan skrämmande ljud. Detta värnar även tydligt om miljön och minskar
samhällskostnaderna.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

5
Kommunstyrelsen, i samverkan med berörda nämnder, får uppdraget att ta fram ett
regelverk med förslag där fyrverkerianvändandet begränsas till särskilda tider och
platser i enlighet med motionens intentioner.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz”
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Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Interpellation
Den 17:e januari så skriver Borås tidning om att två pojkar i 16 års åldern har
våldtagit en annan pojke och brottet rubriceras som våldtäkt mot barn, då den
utsatta är under 15 år.
Den 20:e januari så skriver Borås tidning om fallet igen, men nu pga oron som alla
föräldrar känner. Det visar sig att hemmet där övergreppet skedde ligger bredvid
deras förskola och det är endast ett staket i mellan dessa platser.
Och nedan citat är från BT den 20/1.
"Man har inte tagit riskerna och vår oro på allvar, anser upprörda föräldrar till barn
på förskolan"
"Det har inte förekommit någon hotbild tidigare och vi ser inte att det finns någon
nu heller, säger en verksamhetschef med ansvar för förskolan"
Vi från Sverigedemokraterna undrar:
1. Hur tänkte kommunen när de tillät hemmet att starta, när förskolan fanns så
nära?
2. Har dessa 16-åriga pojkar genomgått ålderstest eller uppvisat adekvat bevis om
sin ålder?
3. Vilka åtgärder har gjorts sedan denna händelse inträffade?
4. Hur kan ni garantera att barnen på förskolan inte blir utsatta i framtiden?
5. Med facit i hand, tänker ni godkänna nya hem om förskolor finns så nära?
Leif Häggblom, Sverigedemokraterna i Borås”
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Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA

2017-01-25

Enkel fråga till Tekniska nämndens ordförande angående
snöröjning vid kommunala verksamheter
P4 Sjuhärad rapporterade den 12 januari om ”Elever nära träffas av glidande lastbil”.
Händelsen, som inträffade i Gånghester, berodde på att vägen upp mot skolan inte var
halkbekämpad. En lastbil, som varit på väg upp, kanade neråt längs vägen där eleverna
kom gående. Nu klarade sig alla utan skador tack vare att man kunde ta sig av vägen.
Har vi samma tur nästa gång?
Halka är bedrägligt och det finns några områden som är särskilt viktiga att
halkbekämpa. Vägar och gång- och cykelbanor i allmänhet men också mark, vägar och
GC-banor i anslutning till kommunala verksamheter som till exempel förskolor, skolor
och äldreboenden. Runt sådana kommunala verksamheter är det dagligen många som
rör sig. För barn, men särskilt för äldre är det viktigt att det är halkbekämpat på ett
tillfredsställande sätt.
Borås Stad hade uppenbarligen inte halkbekämpat tillräckligt vid Gånghesterskolan.
Dessutom har Tekniska nämnden fått ett uppdrag om att inventera trafikfarliga
miljöer, vilket inte tycks ha skett i Gånghester.
Mot bakgrund av ovan frågar jag Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
Vilka regler/prioriteringar tillämpas för halkbekämpning kring kommunala verksamheter?
Kommer reglerna/prioriteringarna förändras utifrån det exempel jag beskrivit?
Tekniska nämnden har fått ett uppdrag angående inventering av trafikfarliga miljöer. När och hur
genomförs det uppdraget?

Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2017-01-25

Enkel fråga till Vård- och äldrenämndens ordförande Ida Legnemark (V)
Studentboende på äldreboende – för gemensamt häng och kontakt
över generationsgränserna!
I den holländska staden Deventer, två timmar norr om Amsterdam, har sex studenter
fått flytta in gratis på ett äldreboende med cirka 160 boende. Detta mot att de umgås
30 timmar var i månaden med dem äldre. Studenterna får komma och gå som de vill.
Det finns endast en regel, att de inte ska vara de boende till besvär.
Bland äldre är det i dag vanligt med isolering och ensamhet som ökar risken till för
tidig död. Ett gemensamt generationsöverskridande boende kan motverka detta.
Studenterna tar med världen in till de boende och gör en mängd varierande aktiviteter
tillsammans med dem, som t.ex. titta på sport, fira födelsedagar, ta en promenad, spela
schack, läsa högt, och kanske det viktigaste av allt, erbjuda sällskap till de som blir sjuka
och inte kan delta i gemensamma aktiviteter.
Liknande generationsöverskridande program existerar i Helsingfors, Lyon, och
Cleveland. Ett program som började i Barcelona i slutet av 1990-talet har kopierats i
över 20 spanska städer.
Bristen på studentbostäder är stor, likaså klyftorna mellan studenter och äldre.
Studenterna kan erbjuda det lilla extra som den ordinarie personalen kanske inte hinner
med. Tillsammans kan man uppnå fördelar för studenter, äldre samt personal.
Vi liberaler vill testa denna modell även i Borås.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Ida Legnemark (V):
1. Hur ser du på denna typ av boendeform?
2. Om du är positiv, kommer du att medverka till att ett förarbete sätts igång för att åstadkomma
generationsboenden?

Andreas Cerny (L)
2017-01-25”
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 januari 2017 klockan 18:59:24.

14. Orangeriet 2.0 (Nr 8)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulrik Nilsson
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
1:a
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Pari Mahinpour
Ingela Hallgren

X
X
X
X
X
X

Mikael Wickberg
Hanna Werner

Transport:

X
X
X
23

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

24

X

X

X

3
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Ismail Bublic
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

24

3

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

3

0

0

Amanda Wiktorsson
Thor Öhrn

X
X
X
X
X

Patrik Hållpås
X
X
X
X
X
SUMMA:
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X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 januari 2017 klockan 19:42:16.

20. Svar på motion av Marie Fridén (M). TRÄD in i en vacker stad! (Nr 14)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulrik Nilsson
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
1:a
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Pari Mahinpour
Ingela Hallgren

X
X
X
X
X
X

Mikael Wickberg
Hanna Werner

Transport:

X
X
X
23

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Ismail Bublic
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Amanda Wiktorsson
Thor Öhrn

X
X
X
X
X

Patrik Hållpås
X
X
X
X
X
SUMMA:
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23

35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Voteringslista nr. 3

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 26 januari 2017 klockan 20:05:00.

22. Svar på motion av Patric Cerny (L): Hissa EU-flaggan vid sidan om den svenska och stadens flagga (Nr
16)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulrik Nilsson
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

Kret
3:e
1:a
2:a
3:e
2:a
3:e
1:a
1:a
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
2:a
3:e
2:a
3:e
3:e
2:a
3:e
2:a
1:a
1:a
1:a
2:a
2:a
1:a
2:a
2:a
1:a
1:a
2:a
1:a
1:a
3:e
2:a
3:e
3:e
1:a
3:e
3:e
3:e
2:a
2:a
1:a
1:a
3:e

Ersättare

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Pari Mahinpour
Ingela Hallgren

Mikael Wickberg
Hanna Werner

Transport:

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
28

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

22
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Ismail Bublic
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

Parti
(S)
(S)
(C)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(S)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)

Kret
3:e
2:a
3:e
1:a
2:a
3:e
1:a
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare

22

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Amanda Wiktorsson
X
X
X
X
X
X
X

Thor Öhrn

Patrik Hållpås

X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:
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28

44

X
X
X
X

X
X
X
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