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Tid och plats
17.00–21.40 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 98–117
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), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V),
Lennart Andreasson (V), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), 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), Sten Lundgren (SD),
Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S),
Anne Rapinoja (V), Ingela Hallgren (KD), Cecilia Andersson (C), Anna Kjellberg
(MP), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S),
Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD), Hanna
Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Per Carlsson (S), Oliver Öberg (M), Dennis
Jernkrook (M), Philip Silfverklinga (SD), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir (S),
Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och Emina Beganovic (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Ulf Olsson (S)
För Hans Gustavsson (KD)
För Hamid Fard (L)
För Pirita Isegran (M)
För Sofia Andersson (V)
För Lotta Preijde (L)
För Nils-Åke Björklund (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Pertti Merstrand (SD)
För Crister Spets (SD)
För Micael Svensson (S)
För David Hårsmar (C)
För Ismail Bublic (M)
För Anethe Tolfsson (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Stina Medelius (M)

- Bengt Bohlin (S)
- Karl-Gustav Drotz (KD)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Mikael Wickberg (M)
- Pari Mahinpour (V)
- Andreas Cerny (L)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Paul Andre Safko (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Patrik Hållpås (SD)
- Anders Jonsson (S)
- Mattias Danielsson (C)
- Wiwi Roswall (M)
- Leif Grahn (S)
- Andreas Ekström (S)
- Jonas Garmarp (M)

För Tony Strandgård (SD) saknas ersättare.
För Andreas Bäckman (SD) saknas ersättare.
Närvarande ersättare
Per Månsson (M), Monika Hermansson Friedman (M), Alexander Andersson (C),
Bengt Wahlgren (KD), Eva Andersson (S), Muharrem Binaku (S), Marie Sandberg
(S), Sören Björklund (S), Abdullahi Warsame (S), Jasem Hardan (V), Anita Spjuth (V)
och Christina Ramsälv Waldenström (MP).
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Dennis Söderberg (MP) anländer till sammanträdet kl 17.03
Else-Marie Lindgren (KD) anländer till sammanträdet kl 17.04.
Lotta Löfgren Hjelm (M) anländer till sammanträdet kl 17.05.
Jessica Bjurén (M) anländer till sammanträdet kl 17.07.
Hamid Fard (L) anländer till sammanträdet kl 17.10 och intar sin plats inför
behandlingen av § 101.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 17.15.
Pirita Isegran (M) anländer till sammanträdet kl 17.15 och intar sin plats inför
behandlingen av § 101.
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.31 och intar sin plats inför
behandlingen av § 106.
David Hårsmar (C) anländer till sammanträdet kl 17.50 och intar sin plats inför
behandlingen av § 106.
Sofia Andersson (S) anländer till sammanträdet kl 17.51 och intar sin plats inför
behandlingen av § 107.
Thérese Björklund (S) anländer till sammanträdet kl 18.30.
Sara Andersson (S) lämnar sammanträdet kl 19.45. Hon ersätts av Eva Axell (S) inför
behandlingen av § 109.
Hamid Fard (L) lämnar sammanträdet kl 21.20. Hon ersätts av Anne-Marie Ekström
(L) inför behandlingen av § 117.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

§ 98
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunalråden Tom Andersson (MP) och Malin Carlsson (S) svarar på inkomna
frågor.

B 209

Kommunfullmäktiges protokoll | 18 maj 2017

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-05-18

3 (20)

§ 99
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulrik Nilsson (M) och Bengt
Bohlin (S) med Anja Liikaluoma (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, onsdagen den 31 maj 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".
§ 100
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2017-05-17

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad.
Dnr 2017/KS0425 456

2017-05-17

Motion av Ida Legnemark (V): Mänskliga rättigheter är en kommunal
angelägenhet - gör Borås till MR-stad.
Dnr 2017/KS0427 100

2017-05-17

Motion av Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V):
Energikartläggning av Borås Stads byggnader.
Dnr 2017/KS0428 400

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende:
2017-05-09

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017-05-09 att
utse att utse Leif Johansson (S) som ny ledamot för avgångne
Kommunfullmäktigeledamot Lena Palmén (S) samt att utse
Muharrem Binaku (S) som ny ersättare från och med den 27 april
2017 till och med den 14 oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102

§ 101
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har två enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
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§ 102
dnr 2017/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, separat bilaga)
Ulrik Nilsson (M) yrkar att Kommunfullmäktige även beslutar att till ersättare i
Individ- och familjeomsorgsnämnden välja Mattias Karlsson (M).
Kommunfullmäktige beslutar:
Peter Ohlsén (SD), Bohusgatan 6, 504 35 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Miljöoch konsumentnämnden och som ledamot i Grundskolenämnden.
Irwing Thorstenson (SD), Kristinebergsgatan 13, 504 41 Borås väljs till ledamot i Miljö- och
konsumentnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Nuvarande ersättare Anders Alftberg (SD), Källbogatan 1, 506 46 Borås väljs till ledamot i
Grundskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Andreas Exner (SD), Barnhemsgatan 28, 506 48 Borås väljs till ersättare i Grundskolenämnden
t.o.m. den 31 december 2018.
Andreas Exner (SD), Barnhemsgatan 28, 506 48 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot
i Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Nuvarande ersättare Leif Häggblom (SD), Duvgatan 10, 515 33 Viskafors väljs till ledamot i
Individ- och familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Furubergsgatan 18, 504 41 Borås väljs till ersättare i Individoch familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Mattias Karlsson (M), Parkgatan 16, 513 33 Viskafors, väljs till ersättare i Individ- och
familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
§ 103
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Marie Fridén (M) till Ida Legnemark (V); Gräs
eller gräsligt?
Fritid- och folkhälsonämndens ordförande Ida Legnemark (V) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§ 104
2017/KS0430 609
Svar på enkel fråga av Mattias Danielsson (C) till Malin Carlsson (S):
Den blomstertid nu kommer – eller?
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
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§ 105
2017/KS0429 624
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Malin Carlsson (S) om
elevhälsans arbetssituation
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 106
2017/KS0154 751
Svar på interpellation av Leif Häggblom (SD) gällande placering av
HVB-hem i förhållande till förskola
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 65, sid B 972)
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har avgivit svar på rubricerad interpellation.
Svaret läggs till handlingarna.
§ 107
2017/KS0074 101
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) angående kvalitén i
Borås Stads skolor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 66, sid B 976)
Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) har avgivit svar på rubricerad
interpellation. Svaret läggs till handlingarna.
§ 108
2017/KS0361 024
Komplettering av ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 67, sid B 979)
Kommunfullmäktiges arvodesdelegation har den 11 april 2017 beslutat att föreslå
att Kommunfullmäktige beslutar att en ny ersättningsform; Jourersättning
0,018GN/vecka (1000 kr/vecka), införs i ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda”.
Motivet är att inom Individ- och familjeomsorgsnämnden finns behov av snabba
beslut i ärenden inom LVU och LVM. Kretsen av förtroendevalda som har denna
delegation måste vara tillgängliga dygnet runt, alla dagar. Tidigare var dessa ärenden
fördelade på tre stadsdelsnämnder, och därför har ärendemängden nu koncentrerats
på några få förtroendevalda.
Arvodesdelegationen konstaterar att kraven på förtroendevalda i Individ- och
familjeomsorgsnämnden skiljer sig i detta avseende från krav som kan ställas på
andra förtroendevalda, och att skäl därför finns att särskilt arvodera den
förtroendevalda som har jour. Delegationen förutsätter att jourverksamheten
ordnas så att den endast är en (1) förtroendevald per vecka inom Individ- och
familjeomsorgsnämnden som kommer att omfattas av rätten till särskild ersättning.
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Vidare har Arvodesdelegationen föreslagit att fullmäktige beslutar att Borås Energi
och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp (C) (1,7 GN) i
bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt
att Waste Recovery AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga.
Motivet är att Waste Recovery AB numera är ett dotterbolag till Borås Energi och
Miljö AB.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 246
Kommunstyrelsen beslutar utan eget ställningstagande på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
En ny ersättningsform; Jourersättning 0,018GN/vecka, införs i ”Bestämmelser
om ersättningar till kommunens förtroendevalda” för Individ- och
familjeomsorgsnämnden.
Borås Energi och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till
arvodesgrupp C (1,7 GN) i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda” samt att Waste Recovery AB tas bort från
arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga.
Kommunfullmäktige
På grund av jäv deltar inte Ulrik Nilsson (M) och Urban Svenkvist M) i handläggning
och beslut i detta ärende.
För Ulrik Nilsson (M) tjänstgör Mikael Wickberg (M).
För Urban Svenkvist (M) tjänstgör Lotta Löfgren Hjelm (M).
Kommunfullmäktige beslutar:
En ny ersättningsform; Jourersättning 0,018GN/vecka, införs i ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunens förtroendevalda” för Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Borås Energi och Miljö AB flyttas från arvodesgrupp D (1,2 GN) till arvodesgrupp C (1,7
GN) i bilaga A till ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” samt
att Borås Waste Recovery AB tas bort från arvodesgrupp F (0,6 GN) i samma bilaga.
§ 109
2017/KS0360 024
Pensions- och försäkringsvillkor för förtroendevalda med hänsyn till
sysselsättningsgrad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 68, sid B 983)
Kommunfullmäktige har den 20 november 2014, § 149, antagit ”Bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda” (OPF-KL), som omfattar
förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter den 1 januari 2015.

B 213

Kommunfullmäktiges protokoll | 18 maj 2017

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-05-18

7 (20)

OPF-KL gäller inte uppdrag i kommunala bolag.
Sysselsättningsgrad för förtroendevald ligger till grund för vilka förmåner och
försäkringsskydd den förtroendevalde skall omfattas av i sitt uppdrag.
Vid sammanlagd sysselsättningsgrad om minst 40 % omfattas den förtroendevalde av
samtliga moment i OPF-KL.
Vid sammanlagd sysselsättningsgrad om minst 20 % omfattas den förtroendevalde av
Grupplivförsäkring Förtroendevald (GL-F), som motsvarar den
tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som gäller för anställd i Borås Stad.
Som grund för beräkning av sysselsättningsgrad har Arvodesdelegationen utgått från
årsarvoden enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”,
bilaga A och ett genomsnitt av antalet sammanträdestimmar under ett år.
Samtliga arvoden utgår från grundnivån (GN).
Kommunalråden utgör ett heltidsmått och har 12 GN/år.
Heltidsmåttet i timmar motsvarar 2200 h/år.
Ett uppskattat genomsnitt av antal sammanträdestimmar under ett år är 55 h, vilket
motsvarar en genomsnittlig sysselsättningsgrad om 55/2200 = 2,5%.
Exempel:
Förtroendevald med årsarvode 3,5 GN ger en sysselsättningsgrad motsvarande
3,5/12=29 % samt tillägg med 2,5 % för sammanträdestimmar i uppdraget. Total
sysselsättningsgrad 31,5 %.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 249
Kommunstyrelsen beslutar utan eget ställningstagande på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett
tillägg av 2,5 % för varje uppdrag.
Sysselsättningsgrad överstigande 40 % medför inte att rätt till ekonomiska förmåner
enligt Kommunallagen 4 kap 12, 12a) och 12b) bortfaller.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förtroendevalda i
kommunala bolag också kan omfattas av OPF-KL och GL-F.
Kommunfullmäktige
Björn Qvarnström (SD) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Att minska samtliga
arvoden till Borås Stads förtroendevalda med 10 procent, se bilaga.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Sysselsättningsgraden beräknas på förtroendeuppdrag med årsarvode och med ett tillägg av 2,5 % för
varje uppdrag.
Sysselsättningsgrad överstigande 40 % medför inte att rätt till ekonomiska förmåner enligt
Kommunallagen 4 kap 12, 12a) och 12b) bortfaller.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förtroendevalda i kommunala
bolag också kan omfattas av OPF-KL och GL-F.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Björn
Qvarnströms (SD) tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill avslå Björn
Qvarnströms (SD) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat enligt Björn Qvarnströms (SD) tilläggsyrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 7:
Björn Qvarnströms (SD) tilläggsyrkande avslås.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Thor Öhrn (SD), Patrik Hållpås (SD), Björn Qvarnström (SD) och
Philip Silfverklinga (SD).
§ 110
2016/KS0356 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 31 december 2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 69, sid B 985)
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.
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.
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Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera
alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från
beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av
insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar.
Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats
som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och
Stadsrevisionen.
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 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.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer.
Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva
inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.
Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden
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Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 250
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.
§ 111
2016/KS0331 003
Översyn av bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter
vad avser användandet av pyrotekniska varor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 70, sid B 995)
Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan ordningsföreskrifterna sist antogs,
beslutade Kommunfullmäktige, vid sammanträdet den 17 mars 2016, § 96, att ge
Kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de
allmänna lokala ordningsföreskrifterna vad avser användandet av pyrotekniska varor.
Uppdraget hade sin bakgrund i en motion från Ida Legnemark (V) innehållande
förslag om att de lokala ordningsföreskrifterna skulle ses över i syfte att begränsa
användandet av pyrotekniska varor.
Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i
ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte får
användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn till
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på
eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av ordningslagen 5:3
följer vidare att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av Polismyndigheten får innehas
eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.
Användningen av fyrverkerier är en fråga om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats varför det är Polismyndigheten som har tillsyn över användningen av
fyrverkerier. Det är polisen som övervakar att lagen följs och den som av oaktsamhet
eller med avsikt bryter mot dessa kan dömas till böter.
Borås Stads uppfattning är att det är av stor vikt att Polismyndigheten, som är den
myndighet som ansvarar för att upprätthålla ordning och säkerhet, även har uppsikt
över frågor som rör överträdelse av bestämmelser när det gäller användandet av fyrverkerier i kommunen. Borås Stad har för avsikt att ta kontakt med Polismyndigheten
för att understryka detta.
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Som huvudregel är det således förbjudet att använda fyrverkerier inom kommunen
och det krävs således tillstånd av Polismyndigheten för att få använda fyrverkerier,
raketer och pyroteknik om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens
belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon
beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Tillstånd krävs vid alla tidpunkter.
Ärendet har varit remitterat till Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
och Tekniska förvaltningen.
Lagstiftaren har genom ordningslagen reglerat om förbud att använda fyrverkerier
och pyrotekniska varor om det med hänsyn till olika omständigheter skulle innebära
en risk för skada eller olägenhet för person eller egendom. Mot detta talar att det i
lokal ordningsföreskrift skulle vara möjligt för kommunen att oavsett regleringen i
ordningslagen, utse särskilda platser eller tillfällen när det skulle vara tillåtet att
använda pyrotekniska varor utan tillstånd. Kommunen kan rimligen inte bestämma
om lättnader i en lagreglering som fastslagits av lagstiftaren.
Utöver föreliggande ärende finns för närvarande två ytterligare ärenden med svar på
motioner som rör begränsningar av användandet av pyrotekniska varor. Dessa
ärenden föreslås bli behandlade i ett sammanhang.
Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan ordningsföreskrifterna sist fastställdes
av Kommunfullmäktige 1995-12-14, föreslås att utöver bestämmelserna i föreskrifterna om pyrotekniska varor, ge Kommunstyrelsen i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 241
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Uppdraget till Kommunstyrelsen att förutsättningslöst se över bestämmelserna i
de allmänna lokala ordningsföreskrifterna vad avser användandet av
pyrotekniska varor ska anses slutfört.
Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver bestämmelserna om användandet av
pyrotekniska varor, se över bestämmelserna i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna i Borås kommun.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdraget till Kommunstyrelsen att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna vad avser användandet av pyrotekniska varor ska anses
slutfört.
Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver bestämmelserna om användandet av pyrotekniska
varor, se över bestämmelserna i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borås kommun.
§ 112
2017/KS0141 003
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Godkända zoner för
fyrverkerier
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 75, sid B 1099)
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26
januari 2017 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen och berörda nämnder bör få i uppdrag att
ta fram ett regelverk med förslag på begränsanden av pyrotekniska varor. Motionären
påpekar att kommunen bör införa restriktioner vad gäller pyrotekniska varor och
menar dels att de borde vara förbjudna att nyttja på vissa platser samt även att det
bör regleras om bestämda tidpunkter för användandet.
Motionen har varit remitterad till Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
och Tekniska Förvaltningen.
Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i
ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte får
användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn till
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på
eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av ordningslagen 5:3
följer vidare att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av Polismyndigheten får innehas
eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.
Borås Stads uppfattning är att det är av stor vikt att Polismyndigheten, som är den
myndighet som ansvarar för att upprätthålla ordning och säkerhet, även har uppsikt
över frågor som rör överträdelse av bestämmelser när det gäller användandet av fyrverkerier i kommunen. Borås Stad har för avsikt att ta kontakt med Polismyndigheten
för att understryka detta.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 242
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
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Kommunfullmäktige
Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
§ 113
2016/KS0844 003
Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD): Trevliga (stor)helger för
alla
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 76, sid B 1102)
Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari
2017 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att den lokala ordningsstadgan bör omarbetas avseende pyrotekniska varor. Motionären påpekar att kommunen bör införa restriktioner vad gäller
pyrotekniska varor och menar dels att de borde vara förbjudna att nyttja på vissa
platser samt även att det bör regleras om bestämda tidpunkter för användandet.
Motionen har varit remitterad till Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bestämmelser om fyrverkerier och raketer, så kallade pyrotekniska varor, finns i
ordningslagen. Av 3 kap 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte får
användas utan tillstånd av Polismyndigheten om användningen med hänsyn till
tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på
eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Av ordningslagen 5:3
följer vidare att pyrotekniska varor inte utan tillstånd av Polismyndigheten får innehas
eller användas på en idrottsanläggning när idrottsarrangemang anordnas där.
Borås Stads uppfattning är att det är av stor vikt att Polismyndigheten, som är den
myndighet som ansvarar för att upprätthålla ordning och säkerhet, även har uppsikt
över frågor som rör överträdelse av bestämmelser när det gäller användandet av fyrverkerier i kommunen. Borås Stad har för avsikt att ta kontakt med Polismyndigheten
för att understryka detta.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 243
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
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Kommunfullmäktige
Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
§ 114
2016/KS0643 403
Miljörapport 2016 Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 71, sid B 998)
Miljöförvaltningen har sammanställt kommunkoncernens miljömålsuppföljning.
Miljörapporten följer upp arbetet med Borås Stads miljömål 2013-2016, Borås Stads
Energi- och klimatstrategi, Borås Stads Riktlinjer för resor samt ger en överblick över
miljöarbetet i kommunkoncernen. Underlaget ligger till grund för en analys av
målområdet ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt” i Borås 2025 Vision och
strategi.
Miljö- och konsumentnämnden har beslutat godkänna Miljörapport för Borås Stad
2016 och har översänt handlingarna till Kommunstyrelsen. Miljö- och konsumentnämnden lyfter främst risken att kvaliteten på arbetet kommer att sjunka på grund av
den uttalade bristen på ekonomiska och personella resurser, samt gör bedömningen
att det krävs en tydlig prioritering av arbetet under 2017 och att uppskattning och
uppmärksamhet för de insatser som gjorts hittills behövs på alla nivåer i
organisationen.
Kommunstyrelsen ser allvarligt på de exempel på dagens negativa konsekvenser som
framförs i handlingarna, bland de tio uppräknade kan nämnas bullerkartläggningen
som inte gjorts och att energieffektiviseringar inte genomförs. Det är viktigt att öka
engagemanget kring förslaget till nya miljömål och vilka mål som är rimliga att hinna
genomföra under kommande fyraårsperiod och hur arbetet ska finansieras.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-18, § 235
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 115
2015/KS0476 822
Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 72, sid B 1047)
Lokalförsörjningsnämnden begär ett investeringsanslag på 93 300 tkr för om- och
tillbyggnad av Stadsparksbadet för att genomföra etapp 1 som finns upptagen i
Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017 med en summa om 54 400 tkr. Lokalförsörjningsnämnden fick 2015-08-20 ett projekteringsuppdrag i syfte att projektet
skulle kunna genomföras etappvis. Denna anslagsframställan gäller således etapp 1.
Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en fördjupad förstudie och projektering av Stadsparksbadet med inriktning att bevara och förädla den nuvarande anläggningen. Resultatet av förstudien och projekteringen har påvisat att befintlig byggnad
kräver en omfattande stom- och ytskiktsrenovering. Den aggressiva miljön som det
är i badhus har under 30 år slitit på anläggningen. Löpande underhåll och uppgradering av tekniska system har kontinuerligt utförts på badet. Underhandsuppgifter
från Lokalförsörjningskontoret visar att underhållet för Stadsparksbadet de senaste 45 åren uppgått till ca 7 mnkr inkl. ombyggnation av restaurangen som drivs av ett
privat företag. Badet står nu inför nödvändiga större insatser, även på den tekniska
sidan. Större delen av ventilation- och rörsystemet samt hela vattenreningen är
uttjänta. Läckage förekommer på ett flertal ställen från bassänger och
duschutrymmen. Under projekteringen konstaterades att byggnadens tekniska skick
var sämre än vad de tidigare bedömningarna visat.
Kommunstyrelsen kan konstatera att investeringsutgiften för etapp 1 är väsentligt
högre än avsatta budgetmedel. Lokalförsörjningsnämnden redovisar i ärendet ett
antal referensobjekt av olika karaktär och omfattning. Där har investeringsutgiften
legat på 110 – 280 mnkr. Med rådande byggkonjunktur och att omfattningen av
investeringen har ökat kan man nog anse att den budgeterade investeringsutgiften
som varit oförändrad sedan 2015 varit klart underskattad. Anbudsprocessen för
projektet har varit utdragen då det inledningsvis varit få eller inga intresserade
anbudsgivare. När ett första anbud slutligen inkom bedömdes den nivån som alltför
hög och anbudsprocessen avbröts. Lokalförsörjningen prövade därför en annan
metod benämnd Samverkansentreprenad som kort innebär att man först upphandlar
en entreprenör och därefter gemensamt driver projektet.
Steg 1: Upphandling av entreprenör enligt följande kriterier:
• Organisationens lämplighet att utföra projektet (bedömning av CV och
kompetenser och samarbetet med beställaren)
• Genomförandet av projektet (logistik, ekonomistyrning,
produktionsplanering och tidplan)
• Intervju (beställaren intervjuar entreprenören för att få svar på frågor)
• Redovisning av entreprenörsarvodet i procent form, som sedan omvandlas
till poäng (lägst e-arvode får högst poäng)
Steg 2: Projektering (produktbestämningsfasen) påbörjas tillsammans med
entreprenören och pågår i ca 3-4 månader. Antagande av riktpris (riktkostnad och
entreprenörsarvode) samt beslut tas avseende produktionsstart.
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Steg 3: Produktionsfasen påbörjas och pågår i ca 12 månader.
Den totala investeringsutgiften med denna för oss relativt oprövade metod hamnade
ungefär på samma nivå som det avvisade anbudet från 2016. Driftekonomiskt
innebär investeringen en ökad hyra för Fritids- och folkhälsonämnden med brutto ca
4,5 mnkr. Tas hänsyn till bedömd effektivisering av anläggningen efter injustering
och intrimning kan de årliga kostnaderna minska med ca 0,5 mnkr. Återstår då 4,0
mnkr i ökad årlig kostnad med full effekt fr.o.m. 2019 som får behandlas i budget
2018.
Vad gäller en ev. fortsättning av projektet i etapp 2 är det möjligt att gå vidare med
samma samverkansentreprenör under vissa förutsättningar. Detta ger då möjlighet att
fortsätta projektet i direkt anslutning till etapp 1 utan några fördröjningar. En
grundförutsättning är att kommunen först måste ta ett formellt beslut att genomföra
etapp 2.
Fritids- och folkhälsonämnden har på sitt möte 2017-04-04 beslutat att tillstyrka
Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan. Nämnden begär kompensation för
den utökade hyreskostnad som en om- och tillbyggnad genererar.
Patric Silfverklinga (SD) och Kerstin Hermansson (C) avstår från att rösta.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 257
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 4, 2 avstår på förslag av
kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 93 300 000 kronor för
om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons (M)
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, tillsammans med berörda nämnder, att
utreda fler alternativ för sim- och badverksamheten i Borås och återkomma till
Kommunfullmäktige med redovisning före oktober månads utgång.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Lokalförsörjningsnämnden
beviljas ett investeringsanslag på 54 000 000 kronor för om- och tillbyggnad av
Stadsparksbadet, etapp 1.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V), Cecilia Andersson (C), Malin Carlsson (S), Mohamed Ben
Maaouia (S), Bengt Bohlin (S) och Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att ärendet återremitteras.
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Annette Carlson (M), Falco Güldenpfennig (KD), Ulrik Nilsson (M) och Björn
Qvarnström (SD) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning, se voteringslista 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 66 röster mot 5:
Ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter 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 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 39 röster mot 32:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 93 300 000 kronor för om- och
tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1.
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M), Patric Silfverklinga (SD), Karl-Gustav Drotz (KD), Björn Bergqvist (M),
Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Falco
Güldenpfennig (KD), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita
Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Ingela Hallgren (KD), Amanda Wiktorsson
(M), Paul Andre Safko (M), Thor Öhrn (SD), Patrik Hållpås (SD), Lars-Gunnar
Comén (M), Wiwi Roswall (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD),
Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M), Jonas Garmarp (M) och Philip
Silfverklinga (SD).
§ 116
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Miljöpartiet de Gröna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 73, sid B 1089)
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Miljöpartiet de Gröna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Kommunstyrelsens beslut 2017-04-18, § 221
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Miljöpartiet de Gröna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 117
2016/KS0817 620
Svar på motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L):
Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 74, sid B 1095)
Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-12-21 lämnat motion om att Kartlägg hedersrelaterat våld och
förtryck i skolorna i Borås.
I motionen föreslås att alla skolor ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld‐
och förtryck, de elever som är utsatta för våld och hedersförtryck får stöd och hjälp
samt att skolans personal utbildas så att det finns förmåga att göra riskbedömningar
och kompetens att hjälpa utsatta elever.
Hedersrelaterat våld och förtryck ingår i regeringens nationella strategi för att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. För en förbättrad kunskap och
metodutveckling skall omfattningen av hedersrelaterat våld kartläggas nationellt.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra kartläggningen och en
första delredovisning av uppdraget ska ske senast 30 mars 2018 och en slutredovisning senast den 31 mars 2020.
Bedömningen är att förslagen i motionen är välgrundade och i linje med nationella
och regionala initiativ avseende hedersrelaterat våld och förtryck. Som nämnts finns
det fördelar med att avvakta den nationella kartläggningen vilket rekommenderas av
Länsstyrelsens enhet för social hållbarhet samt genom storstädernas planerade
kartläggning.
Det finns behov av en kartläggning av hedersrelaterat våld i Borås. Resultatet av
kartläggningen kan utgöra ett underlag för utbildningsinsatser och rutiner för stöd
och hjälp för Borås Stads förvaltningar, speciellt inom skolans område.
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Det genomförs/planeras redan insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck i Borås
Stads verksamheter:
•

Enligt Arbetslivsförvaltningens relationsvåldsenhet är deras personal
utbildade och bedömer att de har både förmåga och kunskap att omhänderta
individer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. De har idag
ärenden som har kopplingar till problematiken. Deras uppfattning är att det
finns behov av utbildnings- och samverkansrutiner för hela Borås Stad.

•

Grundskoleförvaltningen ska tillsammans med elevhälsan ta fram ett
ledningssystem för den medicinska- och psykologiska insatsen men också för
kuratorer, specialpedagoger och rektorer där det kommer att säkerställas att
hedersrelaterade frågor får sin plats i checklistor och liknande. Förvaltningen
planerar också kompetensutvecklingsinsatser.

•

Enligt verksamhetschefen vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
barn och unga, finns inget utbildningsmaterial vad gäller hedersrelaterat våld
och tidigare rutiner är inaktuella. De välkomnar en kartläggning inom området för att få kännedom och kunskap om behov av utbildnings- och
samverkansrutiner för hela Borås Stad.

•

Till hösten planerar Länsstyrelsen att tillsammans med Stadsledningskansliet i
Borås Stad och Svenska kyrkan en kunskapshöjande konferens om
hedersrelaterat våld och förtryck. Vid uppstartsmötet den 27 mars, där
förskola, elevhälsa, kuratorer, m.fl. från Borås Stads verksamheter,
identifierade de kunskapsbehov som konferensen ska omhänderta.

Mot denna bakgrund anser Kommunstyrelsen att förslagen i motionen är väl
motiverade och viktiga för Borås Stad. Eftersom den nationella kartläggningen av
hedersrelaterat våld och förtryck pågår har Kommunstyrelsen för avsikt att avvakta
resultatet av denna för att därefter vidta för Borås Stad relevanta aktiviteter och
åtgärder.
Kommunstyrelsens beslut 2017-05-02, § 244
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
I beslutet deltar inte Morgan Hjalmarsson (L).
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga.
Anna Svalander (L), Ulf Sjösten (M) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till
Anne-Marie Ekströms (L) återremissyrkande.

B 226

PROTOKOLL
20 (20)
Sammanträdesdag
Kommunfullmäktiges protokoll | 18 maj 2017
2017-05-18
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och dels
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning, se voteringslista 4.
Kommunfullmäktige beslutar med 36 röster mot 35:
Ärendet återremitteras.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulrik Nilsson (M)

Bengt Bohlin (S)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.30

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 maj 2017

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 98 Allmänhetens frågestund
”Hejsan......
Jag heter Carina Kurtti. Bor på Hulta. Växt upp på Hulta.
Vill börja med att tala om att jag absolut inte ställer mig bakom kriminaliteten utan
bakom människovärdet.
En ung människa ifrån Hulta mördades i 22/3.
Detta har skapat en frustration i mig.
Säger inte att det var duvungar som blev offer på Hässleholmen i förra veckan.
Vad var det för gärningsmän som orsakade dessa skador?
Jag har barn i åldern 1993- 2001 ,denna händelse kom mig nära.
I alla år på Hulta har jag varit en jobbig vuxen tagit plats på skola, fritidsgård m.m.
En närvarande förälder. Jag har inte heller kunnat hålla mina åsikter för mig själv
Jag är anställd i Borås Stad. Suttit på utbildningar i stadshuset och lyssnat på att
Borås stad skall jobba med social hållbarhet. En som är 20 år och har ingått i en
kriminell bana har redan kostat skattebetalarna 2 miljoner mera
Hur gör man det på Hulta?
Man har en mötesplats där det inte finns rätt kompetens. Dessa unga män är inte
välkomna där. Kanske är det inte heller rätt forum för dom.
Vart är rätt forum för dom? jag är medveten om att de inte befinner sig på rätt sida
om lagen. Men jag kan oxå se många trasiga själar i dom.
Jag tror oxå att man kan hjälpa/vägleda flera av dessa unga vuxna.
Jag tror inte att människan är ond och att man väljer dåliga saker, utan anledning.
Utav en politiker i ledande ställning fick jag för någon vecka sen höra att om man
är 20 år och är kriminell så finns det inget att göra.
Ska våldet och dödandet bara fortsätta.
Ska de som är runt 20 år sanera bort sig själva? Kan familjernas lidande mätas i
pengar.?
Min åsikt är att människor som känner sig maktlösa ger ett sådant svar.
Men man tar själv ifrån sig ansvaret och möjligheten till att kunna påverka och
förändra.
Är det ok att göra ingenting för att man inte vet vad man ska göra åt våldet?
Ska man välja kompetens /personlig lämplighet på de aktörer som befinner sig på
spelplanen? syftar på mötesplatsen.
För vems skull ska aktörerna finnas?
Vågar sig någon sig ut på de vilsna själarnas spelplan?
Ska vi lösa problemen bakom våra skrivbord?
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I vilket syfte åker polisen i buss/bil på området? Vill de inte gå? Har de inte tid att
gå? vill de inte skapa relationer? Rimligtvis borde de bästa tipsen komma ifrån
hultabor.
Ska man jobba utifrån ett lågaffektivt bemötande eller konflikt ?
Jag går idag på Hulta och känner i luften att ngt är väldigt fel.
Rädsla, hat, frånvaro m.m. Man kan ta på luften.
Jag anser att man omgående måste göra ngt för att inte få en uppåtgående spiral i
dödandet. Det går inte att sitta och diskutera i flera månader till vad man ska göra.
Mera blod kommer rinna.
Jag har ingen lösning heller men det måste vara mera människor i rörelse än
kriminella element. Ska vi skapa det som finns i Malmö eller i Göteborg?
Genom att vara passiva så är vi med och skapar ngt vi inte vill ha.
Det förebyggande arbetet kostar mera men måste få kosta!
Familjers tragedier och lidande går inte att mäta i pengar.
Jag vill att ngt görs. Skulle helst redan vara gjort.
Eller ska vi skita i dessa unga individer?
Har man samma människovärde om man är en svartskalle, pundar och är kriminell?
Detta är lite kring mina tankar och funderingar. Är mkt bättre på att prata än att
skriva formellt korrekt.
Tack MVH Carina”

B 229

Kommunfullmäktiges protokoll | 18 maj 2017

Bilaga till § 98 Allmänhetens frågestund
”Allmänhetens frågestund”
Borås Kommunfullmäktiges politiker
Borås Stad
Gratis resor med Lokaltrafiken kan för gruppen 65 år och äldre kostar 10 miljoner
kr/år. Gruppen som är under 65 ska inte ingå gratis resor i Lokaltrafiken.
Kommunallagen andra kapitel, andra paragraf (§) säger: Kommuner och landsting
skall behandla sina medlemmar lika, ….
Varför diskriminerar Borås Stad gruppen under 65 år med att inte få åka gratis
resor med Lokaltrafiken?
Får Borås Stad ur ett kommunalrättsligt perspektiv (jfr likabehandlingsprincipen)
eller ur ett diskrimineringsperspektiv göra så?
Tack på för hand
Med vänlig hälsning
Sivapragasam Rasanayagam, den 23 april 2017
Skogshyddegatan 27
506 31 Borås”
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Bilaga till § 100 Anmälningsärenden
”Motion: En renare stad
Borås stad har liksom övriga landet återvinningsstationer (ÅVS) där invånarna ska
lämna sina återvinningsbara förpackningar, t ex glasflaskor, plast,
kartongförpackningar med mera. Övrigt grovt avfall från invånarna ska lämnas på
närmaste återvinningscentral eller till aktör som hämtar och lämnar till annan
godkänd anläggning.
När det gäller alla återvinningsstationer så töms och städas dessa på uppdrag från
förpackning och tidningsinsamlingen (FTI). Stationernas behållare töms i lämpliga
intervaller efter behov och körs sedan till central hubb som pressar materialet till
balar som sedan återvinns.
Stationerna är även i behov av övrigt underhåll som utförs av en chaufför med
städbil. Uppgiften är att städa bort mindre skräp, se över fyllnadsgraden på
behållarna samt sanda, kratta och sopa vid behov.
Problembild
Företag och oärliga invånare använder emellertid ÅVS som sina egna soptippar.
Soffor, sängar, vitvaror, bohag, byggmaterial, farligt avfall samt konserver och
förpackningar från storkök. Detta är några exempel på avfall som är felaktigt och
som leder till en sanitär olägenhet samt att:
•
Entreprenörer i sämsta fall inte kan tömma behållarna på grund av dålig
framkomlighet.
•
Invånarna kan inte lämna sina förpackningar till återvinningen p.g.a
överfyllda behållare.
•
Uppdraget att städa blir nästan omöjligt och medför extra kostnader.
Ovanstående problembild leder till misstro, nonchalans och likgiltighet inför själva
systemet med att återvinna. Ett felaktigt beteende som från början skapats av några
få personer blir en negativ trend bland stadens invånare.
För att få en renare stad kan flera åtgärder krävas, och nedanstående är förslag på
åtgärder.
• Utökad information till invånarna om hur och vart man lämnar sina sopor.
• Se till att lagen om nedskräpning följs enligt miljöbalken (15 kapitlet § 30 i
Miljöbalken).
• Ställa krav på företag och verksamhetsutövare att redovisa hur de hanterar sitt
avfall.
• Införa kameraövervakning eller övervakning genom patrullerande personal.
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Sverigedemokraterna föreslår:
att Borås stad utarbetar hållbara åtgärder som leder till att Borås utvecklas till en
renare stad.
Leif Häggblom Sverigedemokraterna Borås”
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Bilaga "En renare stad"
Exempelbilder från hur det kan se ut.
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Bilaga till § 100 Anmälningsärenden
”MOTION
Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör Borås till en MR-stad
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast
att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i
värde och rättigheter. Arbete för mänskliga rättigheter kan konkret handla om att
motverka rasism och diskriminering, om jämställdhetsarbete, barns rättigheter och
om nationella minoriteters rättigheter. Rättighetsperspektivet får inte hamna vid
sidan om och ses som något extra, arbetet för mänskliga rättigheter bör vara en
naturlig del i kommunens ordinarie verksamhet.
I Sverige, precis som i andra länder, ligger ansvaret för att respektera, skydda,
uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna på flera nivåer. Den nationella nivån
är avgörande för att de nationella och internationella åtaganden som Sverige har
gjort gällande mänskliga rättigheter säkerställs. Samtidigt implementeras dessa
åtaganden i hög grad på lokal och regional nivå. Rätten till exempelvis hälsa,
utbildning, delaktighet och inflytande konkretiseras i mötet mellan lokala
myndigheter och invånarna. Kommunerna, regionerna och landstingen spelar
därmed en viktig roll för förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har Sveriges Kommuner och
Landsting utvecklat en plattform för policy- och verksamhetsutveckling.
Ambitionen är att den ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg
när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga
rättigheter på lokal och regional nivå.
Utgångspunkten i plattformen är kommuners, landstings och regioners
grundläggande uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör,
arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till säkerställandet av mänskliga
rättigheter.
MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt
utropat sig till MRstäder. Vänsterpartiet menar att Borås Stad genom ett
systematiskt arbete med Mänskliga rättigheter baserat på den plattform som SKL
tagit fram ytterligare ska utveckla arbetet med mänskliga rättigheter och med det bli
en MR-kommun.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och
landsting antagit för att bli en MR-kommun
Borås 2017-03-16
Ida Legnemark (V)”
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Bilaga till § 100 Anmälningsärenden
”Motion
Energikartläggning av Borås Stads byggnader
Borås Stad bedriver ett medvetet hållbarhetsarbete och strävar efter att bli en
ledande miljökommun. Borås Stads byggnaders energiförbrukning utgör en inte
obetydlig del av kommunens klimatpåverkan. Genom att minska energiförbrukningen kan inte bara miljön, utan dessutom pengar sparas.
I Jokkmokks kommun genomfördes från 2013 och framåt ett energieffektiviseringsprojekt. Projektet var resultatpositivt från start och kommunen har
beräknats spara 2,1 miljoner kronor årligen och miljöbesparingen har uppgått till
160 ton koldioxid per år.
I Borås Stad finns kompetensen att göra energikartläggning, i syfte att spara både
miljö och pengar, i det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB. Bolagets
kompetens borde nyttjas av kommunen för att göra energikartläggning av kommunala byggnader.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet
• att Borås Stad utreder möjligheten till energikartläggning av kommunala
byggnader
Borås 2017-04-10
Ida Legnemark (V)
Anne Rapinoja (V)”
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Bilaga till § 101 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA 2017-05-18
Enkel fråga till Malin Carlsson (S) angående elevhälsans
arbetssituation
Elevhälsan är under stor press, med många elever som mår psykiskt dåligt. I Bt den
16 maj vittnar flera av elevhälsans personal om att trycket på dem är stort.
Flera av skolkuratorerna delar på ett elevunderlag om cirka 1 400 ungdomar. Vår
personal är viktig för att våra ungdomar skall må bra och få den förebyggande hjälp
de kan få av elevhälsan är det viktigt att vår personal kan utföra sitt arbete under
rimliga förhållande.
Flera av kuratorerna berättar om hur ansträng läget är på flera skolor i Borås Stad.
Kuratorerna är överens om vad som skulle underlätta deras uppdrag.
– Elevunderlaget behöver minska för att vi ska hinna arbeta förebyggande,
samtidigt som vi kan ge behövande elever stöd.
Den psykiska ohälsan ökar bland våra ungdomar, nu måsta vi göra vad vi kan för
att förebygga och lindra.
Mot bakgrund av ovan frågar jag Malin Carlsson (S)
Lever Borås Stad upp till Västbus-avtalet? Där det anges vad kommunen ska stå för beträffande
elevhälsan?
Är Malin Carlsson beredd att göra en grundläggande genomlysning av elevhälsan från förskola
till gymnasiet för att få en överblick av vilka behov som finns?
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 101 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA 2017-05-18
Enkel fråga till kommunalrådet Malin Carlsson (S) - Den blomstertid nu
kommer – eller?
Skolavslutningarna närmar sig, om bara någon vecka är det dags för barn och
ungdomar att avsluta terminen för ett skönt sommarlov. I de flesta skolor firas
terminsslutet med skolavslutning där sommarpsalmerna I denna ljuva sommartid och
Den blomstertid nu kommer hör till traditioner sedan lång tid tillbaka.
Socialdemokraterna beslutade under deras partikongress i våras att förbjuda alla
religiösa inslag i skolan. Vad beslutet konkret innebär är svårt att utröna, och den
ansvariga ministern säger att det är upp till Skolinspektionen att tolka lagstiftningen
och skapa praxis utifrån de beslut som kommunerna fattar.
Utifrån ovanstående ställer jag följande frågor till kommunalrådet Malin Carlsson
(S):
- Kommer det fortsättningsvis vara tillåtet att sjunga sommarpsalmen Den
blomstertid nu kommer på skolavslutningar i Borås stads skolor?
- Hur definierar kommunalrådet de religiösa inslag som inte längre ska vara
tillåtna i den svenska skolan?
- Vilka förslag avser kommunalrådet att avge kring förbud mot religiösa inslag i
Borås stads skolor utifrån den socialdemokratiska kongressens beslut?
Mattias Danielsson (C)”
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Bilaga till § 117 Svar på motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och förtryck i skolorna i Borås
Jag yrkar på återremiss av ärendet. Följande punkter ska beaktas
- Borås stad ansöker om att få vara en del i den nationella kartläggningen
- Vid framtagandet av välfärdsbokslutet tas en punkt med som handlar om hur
unga får umgås
- En snabbutbildning kring hedersvåld och förtryck görs av skolpersonal och
socialtjänstpersonal och annan personal som kan komma i kontakt med unga
som är utsatta för hedersproblematik.
- Det tidigare framtagna materialet Om hot, våld och förtryck i hederns namn,
från 2008 uppdateras
- En telefonlinje inrättas av Borås stad dit unga drabbade av hedersförtryck och
våld lätt kan vända sig
Anne-Marie Ekström
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 18 maj 2017 klockan 19:49:38.

11. Pensions- och försäkringsvillkor för förtroendevalda med hänsyn till sysselsättningsgrad (Nr 68)
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
Leif Johansson
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
X
X
X
X
X

Bengt Bohlin

Karl-Gustav Drotz

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Andreas Cerny
Amanda Wiktorsson
Paul Andre Safko
Thor Öhrn
Patrik Hållpås
Anders Jonsson
Transport:
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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
45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

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
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

Wivi Roswall

Eva Axell
Andreas Ekström
Jonas Garmarp

45

5

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SUMMA:

X

64

X

X

7

0

2

0
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 18 maj 2017 klockan 21:16:08.

15. Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1 (Nr 72)
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
Leif Johansson
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
X

Bengt Bohlin

Karl-Gustav Drotz

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Andreas Cerny
Amanda Wiktorsson
Paul Andre Safko
Thor Öhrn
Patrik Hållpås
Anders Jonsson
Transport:

B 242

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
X
X
X
45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X

X

X

X

5
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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

Wivi Roswall

Eva Axell
Andreas Ekström
Jonas Garmarp

45

5

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
SUMMA:

66

5

0

2

0

B 243
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Voteringslista nr. 3

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 18 maj 2017 klockan 21:17:31.

15. Om- och tillbyggnad av Stadsparksbadet, etapp 1 (Nr 72)
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
Leif Johansson
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

Bengt Bohlin

Karl-Gustav Drotz

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
Andreas Cerny
Amanda Wiktorsson
Paul Andre Safko
Thor Öhrn
Patrik Hållpås
Anders Jonsson
Transport:

B 244

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
26

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

24
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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

26

24

0

0

0

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

Wivi Roswall

Eva Axell
Andreas Ekström

X
X
X
X
X

Jonas Garmarp
X
X
X
X
X
SUMMA:

39

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

32

0

2

0

B 245

Kommunfullmäktiges protokoll | 18 maj 2017

Voteringslista nr. 4

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 18 maj 2017 klockan 21:36:56.

17. Svar på motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie Ekström (L) Kartlägg hedersrelaterat våld och
förtryck i skolorna i Borås (Nr 74)
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
Leif Johansson
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

Bengt Bohlin

Karl-Gustav Drotz

X
X
X
X
X
X
Anne-Marie Ekström

X
X
X
X
X
X
Andreas Cerny
Amanda Wiktorsson
Paul Andre Safko
Thor Öhrn
Patrik Hållpås
Anders Jonsson
Transport:

B 246

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

Eva Axell
Andreas Ekström

X
X
X
X
X

Jonas Garmarp
X
X
X
X
X
SUMMA:

35

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

36

0

2

0
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