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Tid och plats
17.00–19.59 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 42–62
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), Ida Legnemark (V),
Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric
Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif
Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson (MP), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S),
Fredrich Legnemark (V), Tommy Josefsson (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin
Hermansson (C), Hamid Fard (L), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M),
Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma
(S), Sofia Andersson (V), Ingela Hallgren (KD), Cecilia Andersson (C), Nils-Åke
Björklund (M), Pertti Merstrand (SD), Micael Svensson (S), Rose-Marie Liljenby
Andersson (S), Kent Hedberg (S), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD),
Hanna Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M),
Dennis Jernkrook (M), Philip Silfverklinga (SD), Robert Sandberg (S), Mohamed Ben
Maaouia (S) och Emina Beganovic (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Kjell Classon (S)
För Lars-Åke Johansson (S)
För Lena Palmén (S)
För Ninni Dyberg (S)
För Anne Rapinoja (V)
För Lotta Preijde (L)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Crister Spets (SD)
För Anna Kjellberg (MP)
För Gun-Britt Persson (S)
För David Hårsmar (C)
För Lars-Gunnar Comén (M)
För Ismail Bublic (M)
För Per Carlsson (S)
För Anethe Tolfsson (S)
För Stina Medelius (M)
För Mohamed Kossir (S)
För Johan Dahlberg (S

- Leif Johansson (S)
- Leif Grahn (S)
- Eva Andersson (S)
- Marie Sandberg (S)
- Pari Mahinpour (V)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Hanna Werner (MP)
- Sören Björklund (S)
- Mattias Danielsson (C)
- Wiwi Roswall (M)
- Lotta Löfgren Hjelm (M)
- Bengt Bohlin (S)
- Therése Björklund (S)
- Jonas Garmarp (M)
- Andreas Ekström (S)
- Eva Andersson (S)

För Tony Strandgård (SD) saknas ersättare.
För Andreas Bäckman (SD) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare
Monika Hermansson Friedman (M), Andreas Cerny (L), Bengt Wahlgren (KD), KarlGustav Drotz (KD), Else-Marie Lindgren (KD), Eva Axell (S), Jasem Hardan (V),
Anita Spjuth (V) och Christina Ramsälv Waldenström (MP).
David Hårsmar (C) anländer till sammanträdet kl 18.50 och intar sin plats inför
behandlingen av § 49.
Monika Hermansson Friedman (M) lämnar sammanträdet kl 19.28.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

valledare
sekreterare

§ 42
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila Pekkala (S) och Falco
Güldenpfennig (KD) med Micael Svensson (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 23 mars kl 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".
§ 43
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2017-03-09

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås Djurpark!
Dnr 2017/KS0292 107

2017-03-15

Motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) - Låt elever vara med
och rekrytera nya rektorer.
Dnr 2017/KS0304 023

§ 44
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har fyra enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till
protokollet.
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Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
§ 45
2017/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Ulf Olsson (S), Utgårdsgatan 31, 504 47 Borås entledigas från sitt uppdrag som ordförande och
ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB samt som ordförande och ledamot i styrelsen för
Kongresscenter AB.
Nuvarande ersättare Per-Olof Höög (S) Fjärde Villagatan 24, 504 53 Borås väljs till ordförande
och ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB t.o.m. 2018 års verksamhet. Per-Olof Höög (S)
väljs också till ordförande och ledamot i styrelsen för Kongresscenter AB t.o.m. 2018 års
verksamhet.
Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås väljs till ersättare i styrelsen för BoråsBorås
TME AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Nuvarande ersättare Petri Pitkänen (S), Myråsvägen 1, 516 30 Dalsjöfors väljs till ledamot i
styrelsen för Industribyggnader i Borås AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Harry Kettil (S), Engelbrektsgatan 93, 506 37 Borås väljs till ersättare i styrelsen för Industribyggnader i Borås AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Dennis Jernkrook (M), Kvibergsgatan 64, 504 67 Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås
Energi och Miljö AB fr.o.m. den 1 april 2017 t.o.m. 2018 års verksamhet.
Annette Carlson (M), Norrby Tvärgata 35, 504 37 Borås entledigas från sitt uppdrag som vice
ordförande och ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB samt som vice ordförande och ledamot
i styrelsen för Kongresscenter AB.
Ulrik Nilsson (M), Lidagatan 4, 507 32 Brämhult väljs till vice ordförande och ledamot i
styrelsen för BoråsBorås TME AB samt till vice ordförande och ledamot i styrelsen för
Kongresscenter AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Ingela Josefsson (KD), Nämndemansgatan 10, 504 45 Borås väljs till ersättare i Individ- och
familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
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Under förutsättning att Kommunfullmäktige senare beslutar godkänna revidering av bolagsordningen för Boras Waste Recovery AB entledigas Lennart Håkansson (S), Sjöbogatan 37, 506
41 Borås som ordförande och ledamot, Carl-Axel Rudd (L), Alpvägen 12, 518 30 Sandared som
vice ordförande och ledamot, Pentti Lindberg (S), Lindormsgatan 53, 506 44 Borås som ledamot,
Dennis Söderberg (MP), Vasabergsgatan 3, 504 34 Borås som ledamot, Nils-Åke Björklund
(M), Tegnérgatan 8, 503 43 Borås som ledamot, Per-Erik Petersson (SP) Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut) som ledamot, Björn Brorström (Högskolan i Borås) som ledamot, Birgitta
Andersson (S), Övre Kvarngatan 34, 504 53 Borås som ersättare, Micael Svensson (S), Råslätt,
Solsäter, 516 95 Målsryd som ersättare, Brita Forsman (V), Skolgatan 46, 503 43 Borås som
ersättare, Emil Bertilsson (C), Stuvered 12, 504 95 Borås som ersättare, Per-Jonas Carlsson
(KD), Illergränd 2, 507 32 Brämhult som ersättare, Martin Hellström (Högskolan i Borås) som
ersättare och John Rune Nielsen (SP) Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som ersättare fr.o.m.
den 31 mars 2017.
Till ny styrelse för Boras Waste Recovery AB väljs Eva Théen-Johansson (MP), Hulta,
Johannesberg 1, 516 91 Dalsjöfors som ordförande och ledamot, Ulrik Nilsson (M), Lidagatan 4,
507 32 Brämhult som vice ordförande och ledamot, Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3,
504 30 Borås som ledamot och Gunnar Peters (Borås Energi och Miljö AB) som ledamot fr.o.m.
den 1 april 2017 t.o.m. 2018 års verksamhet.
§ 46
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Micael Svensson (S)
om parkeringsledningssystem
Ordförande i Borås kommuns Parkerings AB Micael Svensson (S) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§ 47
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Mattias Danielsson (C) till Helene Sandberg (S)
om yrkesutbildningarna i Borås
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg (S) avger
svar på rubricerad enkel fråga.
§ 48
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Morgan Hjalmarsson (L) till Sara Andersson
(S) om Stadsteatern
Kulturnämndens ordförande Sara Andersson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 49
2017/KS0302 620
Svar på enkel fråga av Anne-Marie Ekström (L) till Malin Carlsson (S):
Varför vill de rödgröna vänta med att arbeta mot hedersvåld och
hedersförtryck?
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
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§ 50
2017/KS0303 734
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Malin Carlsson (S) om
LSS-boenden
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 51
2017/KS0196 107
Instruktioner till valda ombud inför 2017 års bolagsstämmor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 29, sid B 445 )
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12 december 2016 och
Kommunfullmäktige den 26 januari 2017 att utse ombud och ersättare för dessa vid
kommande bolagsstämmor för tiden intill 2017 års utgång. Inför förestående
bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag skall Kommunstyrelsen även
uppdra åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor.
Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors
beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och styrelse.
Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av Kommunfullmäktiges
val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.
Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende Kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning samt antagande av ägardirektiv.
Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av Kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd
av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27, § 101
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2017 års bolagsstämmor enligt
upprättat förslag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa instruktioner till valda ombud inför 2017 års bolagsstämmor enligt upprättat förslag.
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§ 52
2017/KS0173 107
Revidering av bolagsordning för Boras Waste Recovery AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 30, sid B 447)
Fullmäktige beslutade i augusti 2013 att Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) skulle
bilda ett dotterbolag, Boras Waste Recovery AB (BWR), och det fastställdes även
bolagsordning och ägardirektiv för BWR. Under 2015 reviderades båda bolagens
styrdokument i syfte att skapa en större tydlighet i ägarstyrningen av bolagen.
Ytterligare behov av att utreda syfte, finansiering och organisation har medfört att
BWR ingått som en del i Borås Stads översyn i samband med omorganisationen
2017. Utredningen om BWR har genomförts under ledning av kommunchefen.
Beredningen har inkluderat samtal med VD och presidie i BEMAB och BWR samt
med företrädare för Högkolan i Borås, SP/Rise och Borås Science Park. Löpande
avstämning har skett med Kommunstyrelsens presidie, och därefter har den i
omorganisationen utsedda politiska styrgruppen tagit ställning i frågan.
Kommunstyrelsen delar den politiska styrgruppens bedömning. BWR kan fortsätta
vara ett dotterbolag till BEMAB, och ska fokusera på ICLD-projekt och andra
bidragsstödda utvecklingsprojekt. Detta överensstämmer med befintliga ägardirektiv,
så någon ändring av dessa behöver inte göras. Kommunstyrelsen framhåller vikten av
att BWR arbetar för ett förstärkt partnerskap. Bolagsordningen för Boras Waste
Recovery AB ändras avseende styrelsens utformning, så att styrelsen består av 4
ordinarie ledamöter och inga ersättare.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27, § 112
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen i Boras Waste Recovery AB ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga
ersättare. Ändringen förs in i bolagsordningen.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen i Boras Waste Recovery AB ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga ersättare.
Ändringen förs in i bolagsordningen.
§ 53
2017/KS0115 106
Budget och verksamhetsplan 2017 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 31, sid B 449)
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Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 9 december
2016 för egen del antagit samt översänt förbundets budget och verksamhetsplan för
år 2017 till medlemskommunerna för godkännande.
Medlemsavgiften för år 2017 är beslutad till 78 kr/invånare, vilket är en höjning från
år 2016 med fem kronor. Medlemsavgiften för Varbergs kommun ligger oförändrad
på 11 kr/invånare. Anslag för tilldelning av tillväxtmedel ligger liksom tidigare år på
17,5 miljoner kronor varav medlemskommunerna skjuter till 8 miljoner kronor och
Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.
Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och verksamheterna
bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas ersättningar och andra intäkter.
Avgifterna räknas upp med ett index på 2,5% och för 2017 är beslutade avgifter för
Borås del 1 415 193 kronor till Medarbetarcentrum och 5 610 338 kronor till Navet.
Förbundet budgeterar ett nollresultat med en budgetomslutning för förbundets basverksamhet på 20 181 397 kronor, varav 8 000 000 kronor är finansiering tillväxtmedel. Målet med ca 4 000 000 kronor i eget kapital kvarstår. Budgetomslutningen
för Medarbetarcentrums verksamhet är 2 800 000 kronor och för Navet 17 219 389
kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27, § 113
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år
2017 godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2017 godkänns.
§ 54
2013/KS0214 107
Borås Energi och Miljö AB; Regional samverkan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 32, sid B 471)
Borås Energi och Miljö AB har den 12 februari 2013 inkommit till Kommunstyrelsen
med önskemål om komplettering av bolagets ägardirektiv så att bolaget ges möjlighet
att bedriva verksamhet i regional samverkan.
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Bolaget anför att de har en bred verksamhet och djup kunskap när det gäller energiförsörjning, vatten- och avloppsteknik, avfallshantering, miljö- och energiteknik.
Borås har genom åren använt en systemsyn där olika energiströmmar omvandlas till
nyttor som allmänt nämns som kretsloppsmodellen. Detta är en kunskap som
bolaget vill dela med sig av till fler aktörer inom regionen. Regional samverkan ska
verka för resursoptimering, erfarenhetsutbyte samt för en minskad miljöpåverkan.
Kommunstyrelsen föreslår att Borås Energi och Miljö AB ges möjlighet till verksamhet i regional samverkan. Som bolaget anför har de länge arbetat aktivt med kretsloppsmodellen. När bolaget nu även gör den stora EMC-investeringen på Sobacken
är det viktigt att kunna utnyttja de möjligheter investeringen skapar på bästa sätt.
Kommunstyrelsen konstaterar också att verksamheten kan vara av sådan
beskaffenhet att frågan ska underställas Kommunfullmäktige för ställningstagande
enligt vad som anges om underställningsplikt i bolagets ägardirektiv
Följande tillägg föreslås i ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB under avsnittet ”3 Målet för bolagets verksamhet” (understruken text är tillkommande text jämfört med befintligt ägardirektiv):
Bolaget skall i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har
möjlighet att inom ramen för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i
form av regional samverkan. Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens
mål och kommuninvånarnas intresse och behov.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27, § 111
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Energi och Miljö AB ges möjlighet att bedriva verksamhet i form av regional
samverkan. Revidering av bolagets ägardirektiv, i enlighet med framlagt förslag,
godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Energi och Miljö AB ges möjlighet att bedriva verksamhet i form av regional samverkan.
Revidering av bolagets ägardirektiv, i enlighet med framlagt förslag, godkänns.
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§ 55
2017/KS0195 107
Ändring i ägardirektivet för Borås Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 33, sid B 479)
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2016 att aktierna i Inkubatorn i Borås
AB skulle överlåtas från Borås Stad till Borås Stadshus AB den 1 november 2016.
I ägardirektiven för Borås Stadshus AB framgår under avsnittet ”Målet för bolagets
verksamhet” vilka bolag som ingår i koncernen. Med anledning av fullmäktigebeslutet ovan behöver ägardirektivet revideras genom att Inkubatorn i Borås AB
läggs in bland bolagen som ingår i koncernen.
I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö
AB med dotterbolaget Boras Waste Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark
AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolaget Borås
Kongresscenter AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolaget Eolus 6 AB,
Inkubatorn i Borås AB samt Borås Stad Textile Fashioncenter AB.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27, § 110
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Reviderat ägardirektiv för Borås Stadshus AB i enlighet med framlagt förslag
godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Reviderat ägardirektiv för Borås Stadshus AB i enlighet med framlagt förslag godkänns.
§ 56
2013/KS0475 732
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Valfrihet för
alla
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 34, sid B 480)
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2013
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ge möjligheten för personer under 65 år att själva få välja insatser i det egna hemmet enligt lagen om valfrihet (LOV).
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Motionen gäller valfrihet i hemtjänst för personer under 65 år. Samma uppdrag
återkom i budget 2015, och infördes den 1 september 2015 för personer 18-64 år
med beslut om hemtjänst.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27, § 106
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
§ 57
2012/KS0204 403
Svar på motion av Tomas Ågren (MP): Uppdaterade klimatmål för
Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 35, sid B 482)
Tomas Ågren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-22 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad ska
Uppdatera mätunderlagen för sina egna verksamheters utsläpp av växthusgaser.
Minska sina egna verksamheters utsläpp av växthusgaser med minst 60 % till
och med år 2018, med utgångspunkt från de beräknade utsläppen år 2011.
Redovisa ett nettoupptag av växthusgaser från sin totala verksamhet.
Ta fram en programförklaring för hur Borås Stad ska lyckas uppnå ovan
nämnda mål för utsläpp/upptag av växthusgaser år 2018 och 2025.
Ta fram en programförklaring för hur Borås Stad ska öka kommunens albedo.
Påbörjar arbetet med att öka kommunens albedo.
Motionen har varit remitterad till Miljönämnden, Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, AB Bostäder, Fristad bostäder,
Viskaforshem, Sandhults bostäder, Industribyggnader i Borås och Toarpshus.
Ett arbete med att öka Borås Stads albedo (ett mått på reflektionsförmåga) för att
motverka växthuseffekten måste ta hänsyn till byggnadernas kulturhistoria.
En kontinuerlig uppdatering av miljömålen är positivt i takt med att tekniken på
miljöområdet förbättras.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-03-06, § 133
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses därmed besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses därmed besvarad.
§ 58
2012/KS0206 107
Svar på motion av Nils-Åke Björklund (M): Miljövänliga framtida
tätortsbussar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 36, sid B 503)
Nils-Åke Björklund (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-02-22
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda framtida möjligheter med
batteridrivna bussar som laddas induktivt.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden och Tekniska
nämnden.
Borås Stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik antagit
Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås. I mål för kollektivtrafiken i Borås
2025 är ett mål Tyst och ren kollektivtrafik - Borås kollektivtrafik ska ligga i framkant
i teknikutvecklingen och utnyttja den senaste tekniken för att reducera kollektivtrafikens miljöbelastning.
Den tekniska utvecklingen inom persontransporter går mycket fort. Arbete i den
riktning som motionären föreslår pågår redan. Det finns flera olika exempel på
eldrivna bussar som nu är möjliga att använda i kollektivtrafiken. I Göteborgs finns
exempelvis en linje som drivs helt med el sedan fler år. Västtrafik har fått i uppdrag
att uppdrag från regionen att utreda och införa eldrift i befintliga avtal mellan 20162019. De planerar nu en ansökan till Klimatklivet angående laddinfrastruktur till
elbussar i Borås, som första stad i Västra Götaland utanför Göteborg.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-06, § 134
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
§ 59
2013/KS0793 220
Svar på motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström
(C): Inför en Trästadsstrategi i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 37, sid B 510)
Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-12-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en Trästadsstrategi med
syfte att öka användningen av trä i byggandet.
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en Träbyggnadsstrategi.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-06, § 135
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige
Maj-Britt Eckerström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram en Trästadsstrategi i enlighet med motionens intentioner.
§ 60
2015/KS0609 611
Svar på motion av Anna Svalander (FP); Inför en spetsutbildning i
matematik på en av Borås grundskolor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 38, sid B 512)
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-17
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad startar en spetsutbildning i matematik på någon
av stadens grundskolor.
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Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster samt
till Ungdomsrådet.
Enligt förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning, SFS
2011:355, har Skolverket även ett uppdrag att vartannat år, med start 2017 och fram
till 2025, lämna en utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildningar till
Regeringskansliet.
Kommunstyrelsen konstaterar att Grundskolenämnden i budget 2017 fått uppdraget
att inleda spetsutbildning i matematik på en av de kommunala högstadieskolorna.
Då det inte längre är möjligt att söka till den nationella försöksverksamheten med
riksrekryterande spetsutbildning, anser Kommunstyrelsen att Grundskolenämnden
bör organisera utbildningen i enlighet med tillämpliga delar i förordningen om
försöksverksamhet.
Det är viktigt att det är tydligt gentemot elever och vårdnadshavare vilka förutsättningar som gäller för spetsutbildningen, inklusive att det är en lokal variant av
spetsutbildning, som inte följs upp av Skolverket. Med hänsyn till detta anser
Kommunstyrelsen, att det är lämpligt att endast elever som är folkbokförda i Borås
Kommun antas till spetsutbildningen.
Spetsutbildningen ska, enligt Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden, bedrivas
på någon av de skolor som har årskurs 7 -9. Det medför att aktuell skola måste ges
möjlighet att undanta ett antal platser från det obligatoriska skolvalet. Utöver detta
ser Kommunstyrelsen gärna att nämnden lokaliserar spetsutbildningen till någon av
de skolor där det finns elever från områden med olika socioekonomiska förutsättningar.
Införandet av spetsutbildning förutsätter, enligt förordningen, samarbete med en
gymnasieskola, som har utbildning i de ämnen som spetsutbildningen är riktad mot.
Kommunstyrelsen anser därför att Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden bör samverka om utbildningen, då eleverna enligt bestämmelserna i förordningen, kan läsa gymnasiekurser i det ämne eller de ämnen som
spetsutbildningen är inriktad mot och även få betyg i ämnet. Kommunstyrelsen
förutsätter även att nämnderna fortlöpande tar del av Skolverkets utvärderingar.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-06, § 129
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet
Malin Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric
Silfverklinga (SD) till förmån Morgan Hjalmarssons (L) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen.
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Kommunfullmäktige
Anna Svalander (L) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.
Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 35:
Borås Stad startar en spetsutbildning i matematik på någon av stadens grundskolor.

§ 61
2015/KS0763 611
Svar på motion av Anna Svalander (FP): Obligatoriskt skolval till
grundskolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 39, sid B 521)
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-18-19
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: Borås Stad inför obligatoriskt val av grundskola.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen påtalar att införandet av ett obligatoriskt skolval ställer krav på att
det finns ett tydligt ramverk och goda rutiner för hur skolvalet ska hanteras. Elever
och vårdnadshavare behöver också ges en tydlig information om vad som gäller för
skolvalet, samt vilka skolor de kan välja.
Stadsdelsnämnderna har i sina remissvar uttryckt att det obligatoriska skolvalet kan
medföra ökade administrativa kostnader. Det kan även medföra ökade kostnader för
skolskjuts om fler elever väljer annan skola än den närliggande och därmed kommer
att omfattas av rätt till skolskjuts.
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Kommunstyrelsen uppmanar Grundskolenämnden att noga följa hur vårdnadshavare
och elever väljer skola och om det i sin tur påverkar kostnaderna för skolskjutsar
utifrån Borås Stads regler för skolskjuts. Nämnden bör även följa hur administrationen och eventuella kostnader för denna, utvecklas relaterat till det obligatoriska
skolvalet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-03-06, § 128
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet
Malin Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Patric
Silfverklinga (SD) till förmån Morgan Hjalmarssons (L) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen.
Kommunfullmäktige
Anna Svalander (L) 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 36 röster mot 35:
Borås Stad inför obligatoriskt val av grundskola.
§ 62
2016/KS0687 291
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD); Lokalisering av en
ny gymnasieskola i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 40, sid B 528)
Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och KarlGustav Drotz (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-20 inlämnat
rubricerad motion.
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I motionen föreslås ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram
ett förslag om behovet av och lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås.
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden
och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen håller helt med i sakfrågan och kommer att följa befolkningsutveckling, prognostiserat antal gymnasieelever och därmed även behov av ny
gymnasieskola nogsamt. Kommunstyrelsen anser dock att denna fråga ska hanteras i
sedvanlig ordning. D.v.s. enligt den arbetsordning Lokalförsörjningsnämnden
beskriver i sitt remissvar, vilket kan resultera i ett förslag att ingå i Borås Stads
investeringsbudget och beslutas av Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-27, § 118
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
Vid protokollet
Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Leila Pekkala (S)

Falco Güldenpfennig (KD)

B 97

2017-03-16
Kommunfullmäktiges protokoll | 16 mars 2017

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 mars 2017

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 43 Anmälningsärenden
”MOTION

2017-03-09

LIBERALERNA

Sälj Borås Djurpark!
Liberalerna vill ge Borås Djurpark en ägare med engagemang och kunnande. En
ägare som kan utveckla verksamheten, skapa lönsamhet men framförallt dra fler
besökare till djurparken och till Borås. Den ägaren kan inte vara Borås Stad.
Genom att sälja djurparken till en privat entreprenör skapas bättre förutsättningar
för utveckling och nytänkande.
Det finns goda exempel att följa. I Eskilstuna finns Parken Zoo som såldes under
förra året och där den nya ägaren lovat investera 40 miljoner kronor. Kolmårdens
Djurpark var tidigare i kommunal ägo och gick med förlust. Med privat ägare sedan
20 år går anläggningen med vinst och är en stor attraktion!
De senaste tio åren har djurparken kostat boråsarna över 120 miljoner kronor i
förluster. Dessutom har djurparkens utvekling inte varit så stark som vi hoppats
och besöksantalet har gått ner. Nu är det tid för nya tag, tag som bäst tas av en
privat entreprenör.
Liberalerna är tydliga med att det inte ingår i det kommunala uppdraget att driva en
djurpark! Vi ska syssla med omsorg, skola, infrastruktur med mera och inte med
apor, giraffer, elefanter och vargar. Kommunen ska inte bedriva affärsverksamhet
på den privata marknaden.
Att sälja djurparken ger den större framtidsutsikter än inom det kommunala hägnet.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Sälja Borås Djurpark AB
Morgan Hjalmarsson (L)”
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Bilaga till § 43 Anmälningsärenden
”Motion
Låt elever få vara med och rekrytera nya rektorer
I Nynäshamn har man beslutat om att alla rektorer ska intervjuas av både elever
och personal innan de anställs. Bakgrunden till beslutet var att man under många år
haft svårt med rekrytering av rektor på en skola där man haft ett drygt 20-tal
rektorer under lika många år. Under intervjuerna fick eleverna ställa sina egna
frågor till kandidaterna och försöket blev lyckat anser både elever och politiker.
Lärdomen för Nynäshamn var att eleverna ställer helt andra frågor än de som
vanligtvis sköter rekryteringarna vilket ger en helt annan bild av hur en blivande
rektor hanterar eleverna.
Vi tror att Borås Stad kan dra nytta av erfarenheterna från Nynäshamn och borde
utreda och komma med förslag på hur vi kan hantera framtida rekryteringar av
rektorer till våra skolor, där elevinflytandet stärks och elevers synpunkter på en bra
rektor tas till vara på.
Därför yrkar vi:
Att Borås Stad utreder och kommer med förslag på hur rekrytering av rektorer skall
hanteras, där eleverna ges utrymme att ställa frågor till kandidaterna.
Borås 2017-03-15
Bengt Bohlin (S)
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Bilaga till § 44 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA

2017-03-15

Fråga till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg
(S)
2016 var yrkesutbildningens år. Regeringen oroades över yrkesutbildningarnas låga
status och att antalet sökande till yrkesutbildningarna stadigt sjunker samtidigt som
behovet av yrkesutbildad personal ökar. Därför utsågs 2016 till ett år med särskilt
fokus på yrkesutbildningarna.
Även i Borås manifesterades yrkesutbildningens år. Utbildningsnämndens
ordförande presenterade vid ett av Kommunfullmäktiges möten förtjänstfullt en
lista över alla de aktiviteter som genomförts i Borås gymnasieskolor i syfte att
manifestera yrkesutbildningens års.
Syftet var givetvis att öka intresset för yrkesutbildningarna och att öka antalet
sökande till dessa utbildningar.
Den 1 februari avslutades ansökan till gymnasieskolan inför hösten. Den 5 april
kommer eleverna att få sina förhandsbesked om vilka utbildningar de är antagna
till, men förmodligen har Antagningsenheten redan nu sammanställt statistik över
sökande.
Utifrån ovanstående ställer jag följande frågor till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg (S):
- Hur ser statistiken från den första ansökningsomgången ut för yrkesutbildningarna i Borås?
- Har antalet ansökningar till yrkesutbildningarna utvecklats på det sätt som du förväntat dig?
Mattias Danielsson (C)”
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Bilaga till § 44 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA 2017-03-15
Enkel fråga till Kulturnämndens ordförande Sara Andersson (S)
angående Stadsteatern
Stadsteatern har i kontrakt, daterat 2017-01-24, med Treklangen AB
överenskommit om att Treklangen på Stadsteaterns Stora Scen ska spela
föreställningen ”Singing in the rain”. Föreställningen ska sättas upp vid 20 tillfällen
under oktober och november 2017.
Stadsteatern har åtagit sig att svara för marknadsföring genom ”effektivast möjliga
annonsering”. Vidare svarar Stadsteatern för biljettförsäljning, publikvärdar, lokaler,
teknik, tillverkning av scenografi med mera.
För detta ersätts Stadsteatern med en tiondel av biljettintäkterna, vilket uppskattas
till 180 tkr. Rörliga intäkter och helt fasta kostnader, det lägger risken på
Stadsteatern.
Det finns ett antal oklarheter i Stadsteaterns uthyrning/samarbete med Treklangen
AB. Den första gäller ekonomin. Vilka kostnader som beräknas av samarbetet
framgår ej. Dessutom är det ett mycket osäkert vilka intäkter Stadsteatern får,
medan kostnaderna är fasta.
Vidare framgår inte vad som är innehållet i själva samarbetet, förutom det att
Treklangen AB använder Stadsteaterns lokaler och personal. Stadsteaterns
skådespelare ingår på intet sätt i föreställningen. Vad skiljer förevarande samarbete
från en uthyrning av lokalerna?
Vid en uthyrning av Stora Scenen är kostnaden enligt taxan 37 tkr per tillfälle,
medan snittpriset med nuvarande upplägg blir 9 tkr. Vad motiverar skillnaden?
Revyer brukar av tradition spelas på privata scener. Hur har Kulturnämnden
resonerat i detta fall, när Stadsteatern hyrs ut till en mycket billig peng? Vad går
gränsen för illojal konkurrens med näringslivet?
Oklarheterna är många, och därför frågar jag Kulturnämndens ordförande Sara
Andersson (S)
Vilka ekonomiska konsekvenser bedöms avtalet mellan Stadsteatern och Triangeln AB få?
Borde inte förevarande samarbete betraktas som en uthyrning?
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Har Kulturnämnden resonerat kring var gränsen går för illojal konkurrens med näringslivet?
Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd”
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Bilaga till § 44 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till kommunalrådet Malin Carlsson
Varför vill de rödgröna vänta med att arbeta mot hedersvåld och
hedersförtryck?
Hedersvåld och förtryck har rapporterats från många håll i Sverige. Att det också
finns i Borås är troligt. Därför har Anna Svalander och undertecknad föreslagit i en
motion till kommunfullmäktige att det behövs en kartläggning av hur hedersvåld
och förtryck är utbrett i Borås.
Det handlar om att flickor och kvinnor, men också pojkar, inte får leva sina liv som
de själva vill. De har inte rätt att välja vem de älskar. De övervakas av familj, släkt
eller av självutnämnda moralväktare. Deras liv styrs i detalj. Kläder, umgänge och
utbildningsval kontrolleras. De tvingas till oskuldskontroller, tvångs – och
barnäktenskap. De som trotsar dessa patriarkala levnadsstrukturer löper stora
risker. De hotas, utsätts för våld och vissa får till och med betala med sitt liv.
Snart är sommarlovet här och flickor riskerar att tvingas till sitt gamla hemland för
att efter sommaren komma tillbaka till Borås som gifta. Tvångsäktenskap och
barnäktenskap är inte tillåtna i Sverige men riskerna finns ändå. Borås stad måste
ha en beredskap för att motverka detta. Och det brådskar.
Svar på vår motion var på Kommunstyrelsens föredragningslista den 27 februari
men drogs tillbaka av de rödgröna.
I det svar som förelåg ansåg de rödgröna att visst är frågan angelägen men att
Borås skulle vänta tills en nationell strategi kring hedersförtryck tagits fram.
Flickorna som riskerar att giftas bort i sommar kan inte vänta.
Vilka skäl finns det till att motionen drogs tillbaka och att Borås stad avvaktar med
åtgärder.
Anne-Marie Ekström, Liberalerna”
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Bilaga till § 44 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” ENKEL FRÅGA

2017-03-15

Enkel fråga till Malin Carlsson (S) angående LSS-boenden
Sedan en tid tillbaka har Borås Stad brist på LSS-boenden. Bristen är så stor att
kommunen på senare år ådragit sig viten på 1,8 miljoner kronor. Att inte i tillräcklig
takt bygga boenden är att kasta pengar i sjön. För betalda viten hade det gått att
hyra boenden.
För att kunna erbjuda boenden krävs byggnation av två nya LSS-boenden per år de
kommande åren. Men det krävs också servicebostäder och andra kommunala
investeringar.
För att snabbare kunna bygga de LSS-bostäder som krävs finns möjligheten att
teckna ramavtal med privata företag. Socialdemokraterna i Borås har inte vidtagit
några åtgärder för att snarast få fram tillräckligt antal LSS-boenden. Varken
kommunala boenden eller privata.
Min fråga till Malin Carlsson (S) lyder:
Är Malin Carlsson (S) beredd att teckna ramavtal med privata företag för att åtgärda bristen på
LSS-boenden?
Annette Carlson (M)”
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 mars 2017 klockan 19:52:42.

16. Svar på motion av Anna Svalander (FP): Inför en spetsutbildning i matematik på en av Borås
grundskolor (Nr 38)
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
Ingela Hallgren
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

Leif Johansson

X
X
X
X
X
X

Leif Grahn

Eva Axell
Marie Sandberg
Pari Mahinpour

X
X
X
X
X
X

Anne-Marie Ekström
Amanda Wiktorsson
Thor Öhrn
Hanna Werner
Sören Björklund
Transport:

B 106

X
X
X
X
X
X

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

27
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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
Emina Beganovic

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

23

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

Wivi Roswall
Lotta Löfgren Hjelm

Bengt Bohlin
Therése Björklund

X
X
X
X
X

Jonas Garmarp

Andreas Ekström
Eva Andersson
SUMMA:

X
X
X
X
X
35

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

36

0

2

0
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 mars 2017 klockan 19:55:37.

17. Svar på motion av Anna Svalander (FP): Obligatoriskt skolval till grundskolan (Nr 39)
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
Ingela Hallgren
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

Leif Johansson

X
X
X
X
X
X

Leif Grahn

Eva Axell
Marie Sandberg
Pari Mahinpour

X
X
X
X
X
X

Anne-Marie Ekström
Amanda Wiktorsson
Thor Öhrn
Hanna Werner
Sören Björklund
Transport:

B 108

X
X
X
X
X
X

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

27
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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
Emina Beganovic

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

23

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

Wivi Roswall
Lotta Löfgren Hjelm

Bengt Bohlin
Therése Björklund

X
X
X
X
X

Jonas Garmarp

Andreas Ekström
Eva Andersson
SUMMA:

X
X
X
X
X
35

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

36

0

2

0
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