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Tid och plats
17.00–19.38 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 158–176
Ulrik Nilsson (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan Hjalmarsson (L),
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M), Patric Silfverklinga (SD), Tom Andersson (MP),
Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart
Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), 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), Anna
Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Mosa Roshanghias (MP),
Anja Liikaluoma (S), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia
Andersson (V), Ingela Hallgren (KD), Lotta Preijde (L), Pertti Merstrand (SD), Crister
Spets (SD), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby
Andersson (S), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M),
Björn Qvarnström (SD), Hanna Werner (MP), Anethe Tolfsson (S), Oliver Öberg (M),
Dennis Jernkrook (M), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben
Maaouia (S) och Emina Beganovic (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Per-Olof Höög (S)
För Maj-Britt Eckerström (C)
För Lars-Åke Johansson (S)
För Hamid Fard (L)
För Sten Lundgren (SD)
För Nils-Åke Björklund (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Anna Kjellberg (MP)
För Kent Hedberg (S)
För Ismail Bublic (M)
För Tony Strandgård (-)
För Sara Andersson (S)
För Per Carlsson (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Stina Medelius (M)
För Johan Dahlberg (S)

- Leif Grahn (S)
- Mattias Danielsson (C)
- Marie Sandberg (S)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Thor Öhrn (SD)
- Mikael Wickberg (M)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Christina Ramsälv Waldenström (MP)
- Bengt Bohlin (S)
- Paul Andre Safko (M)
- Patrik Hållpås (SD)
- Eva Andersson (S)
- Sören Björklund (S)
- Therése Björklund (S)
- Wiwi Roswall (M)
- Mohamed Farah (S)

För Cecilia Andersson (C) saknas ersättare.
För Andreas Bäckman (SD) saknas ersättare.
För Philip Silfverklinga (SD) saknas ersättare.
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Närvarande ersättare
Jessica Bjurén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Jonas Garmarp (M), Per Månsson (M).
Monica Hermansson Friedman (M), Andreas Cerny (L), Bengt Wahlgren (KD),
Karl-Gustav Drotz (KD), Muharrem Binaku (S), Andreas Ekström (S), Abdullahi
Warsame (S), Anita Spjuth (V), Dennis Söderberg (MP) och Anna-Karin
Gunnarsson (MP).
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 17.01 och intar sin plats inför
behandlingen av § 161.
Sofia Bohlin (S) anländer till sammanträdet kl 17.01 och intar sin plats inför
behandlingen av § 161.
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 17.10. Inför behandlingen av
§ 161 tjänstgör han för Cecilia Andersson (C).
Nils-Åke Björklund (M) anländer till sammanträdet kl 17.15 och intar sin plats inför
behandlingen av § 161.
Jasem Hardan (V) anländer till sammanträdet kl 17.15.
Johan Dahlberg (S) anländer till sammanträdet kl 17.38 och intar sin plats inför
behandlingen av § 163.
Anders Jonsson (S anländer till sammanträdet kl 17.40.
Cecilia Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 17.50 och intar sin plats inför
behandlingen av § 166.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

valledare
sekreterare

§ 158
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och kommunalrådet Tom Andersson
(MP) svarar på inkomna frågor.
§ 159
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila Pekkala (S) och Rose-Marie
Liljenby Andersson (S) med Falco Güldenpfennig (KD) som ersättare.
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Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 28 september 2017 kl 11.00.
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".
§ 160
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2017-09-20

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Tänderna är också en del av
kroppen!
Dnr 2017/KS0627 780

2017-09-20

Motion av Anna Svalander (L) om karriärtjänster på skolor med stora
utmaningar.
Dnr 2017/KS0632 023

2017-09-20

Motion av Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström (SD): En
mätt elev är en produktiv elev!
Dnr 2017/KS0633 622

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende:
2017-09-20

Anhållan från Sverigedemokraterna Borås om att partibeteckning tas
bort för Tony Strandgård.
Dnr 2017/KS0629 101

§ 161
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har tre enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
§ 162

2017/KS0071 102
2017/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, separat bilaga)
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Kommunfullmäktige beslutar:
Philip Silfverklinga (SD), Svenljungagatan 36, 507 63 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Kommunfullmäktige.
Stina Medelius (M), Ribbingsgatan 23, 504 66 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige och som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Rasmus Kivinen (M), Lilla Brogatan 9, 503 30 Borås väljs till ersättare i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), Södra Lergered Åsengård, 516 94 Dannike väljs till
ersättare i Kommunstyrelsen t.o.m. det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), Södra Lergered Åsengård, 516 94 Dannike väljs till
ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Nuvarande ersättare Kyan Tabrizi (MP), Söderforsgatan 11A, 507 62 Borås väljs till ledamot i
Sociala omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Hassan Siavashee (MP), Norra Sjöbogatan 53, 506 43 Borås väljs till ersättare i Sociala
omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Erik Johnson (MP), Hallebergsvägen 3, 507 71 Gånghester väljs till ledamot i Förskolenämnden
t.o.m. den 31 december 2018.
Lasse Jutemar (MP), Göllingstorp Solhäll, 515 92 Kinnarumma väljs till ledamot i Stiftelsen
Föreningssparbanken Sjuhärad t.o.m. den 31 december 2018.
Alexis Mouschopanis (M), Vendelsbergsgatan 4, 504 55 Borås entledigas från sitt uppdrag som
vice ordförande och ledamot i styrelsen för BSTF AB samt som ledamot i styrelsen för AB Bostäder
i Borås.
Nuvarande ledamot Lars-Gunnar Comén (M), Björkgatan 9, 507 32 Brämhult väljs till vice
ordförande och ledamot i styrelsen för BSTF AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Amanda Wiktorsson (M), Engelbrektsgatan 28, 506 36 Borås väljs till ledamot i styrelsen för
BSTF AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Jonas Garmarp (M), Skolgatan 17, 503 33 Borås väljs till ledamot i styrelsen för AB Bostäder i
Borås t.o.m. 2018 års verksamhet.
Thomas Strand (L), Allégatan 43, 503 37 Borås väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden
t.o.m. den 31 december 2018.
Ingela Josefsson (KD), Nämndemansgatan 10, 504 45 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden.
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Valeria Kant (KD), Mintgången 5, 507 53 Borås väljs till ersättare i Individ- och
familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Olle Engström (KD), Lorensbergsgatan 4, 504 30 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i Miljö- och konsumentnämnden och som ersättare i Servicenämnden.
Robert Skånberg (SD), Ruered 12, 504 95 Borås väljs till ersättare i Fritids- och
folkhälsonämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Bertil Ekwall (S), Väpnarstigen 24C, 506 38 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Sociala omsorgsnämnden.
Bratica Lazovic (S), Västmannagatan 4, 504 37 Borås väljs till ersättare i Sociala
omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
§ 163
2017/KS0630 007
Svar på enkel fråga av Dennis Jernkrook (M) till Ulf Olsson (S) om
genomförande av uppdrag i Borås Stads budget 2017
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 164
2017/KS0631 759
Svar på enkel fråga av Anne-Marie Ekström (L) till Malin Carlsson (S);
Har alla flickor kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet?
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 165
2017/KS0628 106
Svar på enkel fråga av Mikael Wickberg (M) till Malin Carlsson (S);
Vad gör rödgrönt styrda Kommunstyrelsen för att skydda allmänheten från det ökande våldet i Borås
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 166
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Kristdemokraterna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 102, sid B 2005)
Kristdemokraterna 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.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-08-21, § 383
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Kristdemokraterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 167
2017/KS0405 101
Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2017
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 103, sid B 2009)
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade
e-petitioner till och med april månad 2017.
Totalt har 59 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 22 st ännu ej
avgjorda. Av de 37 som avgjorts är 17 st helt eller delvis bifallna av handläggande
nämnd/bolag (46 %) och 20 st är avslagna.
Totalt har 976 signaturer lämnats till stöd för e-petitionerna.
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-21, § 384
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.
§ 168
2017/KS0483 046
Förvaltning av stiftelsekapital 2016 samt översyn av regler
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 104, sid B 2013)
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Vid 2016 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 71,2 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 70,7 miljoner kronor föregående år. Det bokförda värdet
utgörs av det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under
åren och minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella
marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en
nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2016 års utgång till
74,3 miljoner kronor (f å 73,3 miljoner kronor). Någon nedskrivning har således inte
behövt ske 2016.
Det gångna årets förvaltningsresultat, d v s resultatet före realisationsvinster/förluster, är +2,0 miljoner kronor (+2,0 miljoner kronor) vilket motsvarar en avkastning
med 2,8 % (2,9 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna förräntning blir
utdelningsbar under 2017. Enligt reglerna ska förvaltningen ge en jämn och rimlig
utdelningsbar avkastning årligen. I enlighet med gällande regler placeras cirka 60 % i
räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med möjlighet att
avvika +/- 20 %). Historiskt låga räntenivåer och strikta placeringsregler försvårar en
hög avkastning. Resultatnivån har dock kunnat hållas på samma nivå som de senaste
åren vilket möjliggör en jämn utdelning i enlighet med reglernas krav.
Årligen skall reglerna för den fortsatta förvaltningen omprövas och vid behov ska
Kommunstyrelsen förelägga Kommunfullmäktige förslag till förändringar.
Reglerna för förvaltning av kommunens stiftelser reviderades i juni 2016. Bland annat
innehåller befintliga regler samma krav på etik och hållbarhet som kommunens egna
placeringsregler.
I reglerna anges bland annat hur tillgångarna får fördelas mellan olika tillgångsslag.
Maximal total aktieandel är 60 %. Förändring föreslås kring andelen svenska aktier
där maximal nivå föreslås höjas från 40 % till 50 % med bibehållen total maximal
aktieandel på 60 %. Förändringen ger en större flexibilitet mellan svenska och
utländska aktier.
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-21, § 403
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
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§ 169
2017/KS0496 346
VA-taxa, Hushållstaxa och fjärrvärmepris 2018
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 105, sid B 2023)
Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2018 föreslå en höjning av VA-taxans
brukningsavgifter med 5,5 %, en oförändrad renhållnings-/hushållstaxa och ett
oförändrat fjärrvärmepris. Bolaget ansöker nu om Kommunstyrelsens/Kommunfullmäktiges godkännande. Bolaget önskar även få mandat att framöver få
besluta om fjärrvärmepriset utan godkännande från Kommunstyrelsen.
Som framgår av bolagets skrivelser föreslås en höjning av VA-taxan med 5,5 %.
Höjningen behövs för att fondera kapital till det nya avloppsreningsverket och till
underhåll av ett åldrande ledningsnät.
Effektiviseringar gör att bolaget inte har behov av att göra någon prisjustering för
hushållens avfallstaxa.
Fjärrvärmepriset föreslås vara oförändrat 2018, även om viss justering av prisstruktur
och fördelning mellan fasta och rörliga kostnader kan förekomma. Historiskt låga
elprisnivåer innebär en konkurrenssituation som inte möjliggör en prisökning.
Kommunstyrelsen bedömer föreslagna prisjusteringar som rimliga.
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-21, § 404
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med 1 januari 2018, och
avfalls-/hushållstaxan förblir oförändrad under 2018.
Som en del i uppsikt och ägarstyrning bör fjärrvärmepriset även fortsättningsvis
godkännas av Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från och med 1 januari 2018, och avfalls/hushållstaxan förblir oförändrad under 2018.
Som en del i uppsikt och ägarstyrning bör fjärrvärmepriset även fortsättningsvis godkännas av
Kommunstyrelsen.
§ 170
2017/KS0523 170
Taxor för SÄRF:s myndighetsutövning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 106, sid B 2034)
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har den 9 juni 2017 beslutat att föreslå
medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning
år 2018 enligt förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-21, § 405
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från
SÄRF, fastställs.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från SÄRF,
fastställs.
§ 171
2017/KS0103 214
Särskild tillsynsplikt: Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa
Sjöbo 2:2 m.fl.)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 107, sid B 2038)
Kommunfullmäktige gav Kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa att uppdrag
givna av Kommunfullmäktige genomförs i enlighet med intentionerna i beslutet, i
detta fall Ny detaljplan för del av Nordskogen (Torpa-Sjöbo 2:2 m.fl) Samhällsbyggnadsnämnden har begärts inkomma med besked om hur man avser säkerställa
att så sker.
Svar inkom från Samhällsbyggnadsnämnden 2017-04-17. Planärendet finns med i
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och beräknas påbörjas under 2018.
Antagandet av planprogrammet är preliminärt beräknat till våren 2019.
Kommunstyrelsens beslut 2017-08-21, § 412
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna.

B 323

Kommunfullmäktiges protokoll | 21 september 2017

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-09-21

10 (15)

§ 172
2017/KS0534 001
Revidering av Miljö- och konsumentnämndens reglemente
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 108, sid B 2044)
Fr.o.m. den 1 juli finns en Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas
till någon under 18, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till
kommunen liksom vilka myndigheter som ska ansvara för tillsynen.
Miljö- och konsumentnämnden fullgör sedan tidigare kommunens uppgifter enligt
tobakslagen och det är rimligt att nämnden också fullgör kommunens uppgifter enligt
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att nämndens
reglemente bör kompletteras med den uppgiften.
Miljö- och konsumentnämnden har informerats om att lagen kan komma att falla
under nämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-04, § 420
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämndens reglemente kompletteras med att Miljö- och
konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Miljö- och konsumentnämndens reglemente kompletteras med att Miljö- och konsumentnämnden
fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
§ 173
2015/KS0155 432
Revidering av vattenskyddsområden för Borås Stad, Rångedala,
Bredared och Dalsjöfors
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 109, sid B 2047)
Borås Energi och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av
vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared. Beskrivning av de nya
vattenskyddsområdena och de föreskrifter som föreslås gälla inom vattenskyddsområdet bifogas.
Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att
skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs
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för att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv. Införandet av skyddsområden för vattentäkten ligger helt i linje med EU:s
ramdirektiv för vatten, som anger att vattenresurser som används för dricksvattenförsörjning skall skyddas.
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-10-20 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Med motivering att LRF skulle få möjlighet att yttra sig. LRF har nu
yttrat sig och mindre revideringar är gjorda därefter.
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-04, § 433
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och
Dalsjöfors vattenskyddsområde fastställs.
Kommunfullmäktige
På grund av jäv deltar inte Monika Hermansson Friedman (M) i handläggningen av
detta ärende.
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och Dalsjöfors
vattenskyddsområde fastställs.
§ 174
2016/KS0526 111
Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 110, sid B 2258)
Borås Stad har för nuvarande tre valkretsar, Borås 1, Borås 2 och Borås 3. Denna
indelning har varit så sedan 1993. Under varje valkrets finns det ett antal valdistrikt
som är sammanlagt 81 valdistrikt.
I ärendet föreslår Valnämnden att Borås Stad skall fortsätta att ha tre valkretsar vid
val 2018, samma antal valkretsar som Borås Stad har haft sedan 1993 då gick kommunen gick från 4 till 3 valkretsar.
Nuvarande politiska partierna i Kommunfullmäktige har fått tillfälle att yttra sig.
De nya ändringarna i Vallagen innebär att det även vid val till Kommunfullmäktige
inrättas utjämningsmandat. Effekten av detta blir att en bättre proportionalitet kommer att uppnås mellan valresultat och mandatfördelning, varför det saknas skäl att
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ändra befintlig valkretsindelning. En förändring av valkretsindelningen till en enda
stor valkrets skulle dessutom avsevärt försvåra arbetet med onsdagsräkningen och ge
partierna ändrade förutsättningar för sitt nomineringsarbete.
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-04, § 419
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut
för Borås Stad.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Morgan Hjalmarssons (L) yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad vid valet 2018
organiseras som en valkrets.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD), Mattias Danielsson (C), Kjell
Hjalmarsson (MP) och 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 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 54 röster mot 17:
Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut för Borås
Stad.
Mot beslutet reserverar sig Anna Svalander (L), Morgan Hjalmarsson (L), Tom
Andersson (MP), Hans Gustavsson (KD), Mattias Danielsson (C), Patric Cerny (L),
Kjell Hjalmarsson (MP), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C),
Anne-Marie Ekström (L), Mosa Roshanghias (MP), Ingela Hallgren (KD), Cecilia
Andersson (C), Lotta Preijde (L), Christina Ramsälv Waldenström (MP), David
Hårsmar (C) och Hanna Werner (MP).
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§ 175
2016/KS0490 141
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L): Kommunikation med
näringsidkare
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 111, sid B 2275)
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-10
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Tekniska nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda
näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer
som påtagligt berör enskilda näringsidkare.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen delar motionärens synpunkter. Det är fullt rimligt att enskilda
näringsidkare och fastighetsägare i ett tidigt skede informeras om det är en planerad
reparations- och/eller investeringsåtgärd i närområdets infrastruktur som kan
påverka kundflöden, parkering, transporter, in-och urlastning av varor med mera.
Ansvaret åligger främst den som har beställt åtgärden men även entreprenörer som
ska utföra arbetet har ett ansvar att löpande informera näraliggande verksamheter
och fastigheter om vad, hur och när olika skeden i arbetet kan påverka närområdet.
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-04, § 430
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utarbeta en rutin
för att kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden
och vid andra liknande situationer som påtagligt berör verksamheterna. Rutinen ska
löpande utvärderas och dokumenteras i samarbete med berörda i syfte att ständigt
förbättra den.
Motionen är därmed besvarad.
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utarbeta en rutin för att
kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra
liknande situationer som påtagligt berör verksamheterna. Rutinen ska löpande utvärderas och
dokumenteras i samarbete med berörda i syfte att ständigt förbättra den.
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Motionen är därmed besvarad.
§ 176
2017/KS0304 023
Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S): att låta
elever få vara med och rekrytera nya rektorer
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 112, sid B 2278)
Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2017-03-16 lämnat ovanstående motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder och kommer med förslag på hur rekrytering av rektorer ska hanteras, där eleverna ges utrymme att ställa frågor till
kandidaterna.
Frågan om att låta elever vara med och rekrytera rektorer behöver utredas. Det
handlar dels om elevinflytande dels om hur rekryteringsprocessen utformats i Borås
Stad. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har ansvar för kommunens arbetsgivarpolitik.
Kommunstyrelsens beslut 2017-09-04, § 422
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter besluta om hur
rekrytering av rektorer ska hanteras.
Motionen är därmed 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 för Annette Carlsons (M) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen.
Kommunfullmäktige
Anna Svalander (L) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.
Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (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.
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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:
Avslå motionen.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulrik Nilsson (M)
förste vice ordförande

Leila Pekkala (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Justeringen som påbörjades kl 11.00 avslutades kl 11.20

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september 2017

Ulrik Nilsson (M)
förste vice ordförande
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Bilaga till § 158 Allmänhetens frågestund
”Allmänhetens frågestund
Fråga till Ulf Olsson (S) Kommunstyrelsens ordförande
Redan de gamla grekerna … nej vi skall inte gå så långt tillbaka men till 2001.
Borås skytteallians har sedan dess medverkat i utredningen om ett skyttecenter i
Borås som Kommunstyrelsen beslutat om. Detta för att samla bullrande skytteverksamhet på ett ställe, en miljösatsning, och tillgodose klubbarnas behov av
banor.
Borås Stad planerar dessutom för bostadsbebyggelse vid Pickesjön där FOKs
skjutbanor ligger. FOK har varit uppsagda med 1 års varsel i flera år nu.
Skyttealliansen består av 9 klubbar med ca 600 medlemmar. Dessutom finns ca
8 000 innehavare av vapenlicenser i området. Fler än 300 jägare utbildas och
genomför årligen prov. Polisverksamheten behöver även tillgång till banor i
närheten av centralorten. Även Räddningstjänsten m fl har behov av skjutbanor.
Lokalförsörjningsnämnden har i sitt budgetförslag noterat X kronor för budgetåren
2018 och 2019. I skyttesammanhang är X en fullträff dvs mitt i prick. Vi tror dock
inte att detsamma gäller i kommunala budgetar. Kostnaden styrs till mycket stor del
av val av plats varför valet är viktigt för att kunna göra en bra budget.
Skytteverksamheten behöver förutom kommunala tillstånd även säkerhetstillstånd
samt tillstånd enligt Miljöbalken för miljöfarlig verksamhet för större anläggningar.
Miljöbalken ställer rigorösa krav på en ansökan bl a noll-alternativ, visa bästa läget –
inte bara ett bra läge. Valet av läge/plats skall redovisas steg för steg och med vilka
övervägande som gjorts under utredningen.
Staden och Alliansens gemensamma mål är/bör vara att få en kostnadseffektiv
anläggning med så små miljöstörningar som möjligt.
Utredning om val av plats tar tid liksom miljöprövningen hos Länsstyrelsen. Det är
därför viktigt att Staden tidigt kan ta ställning till platsen liksom att man därefter
ansöker om Miljötillstånd. Risken att FOK får stänga sina banor utan en ny bana är
överhängande.
Vår fråga direkt till Ulf Olsson (S) personligen:
Kommer du att verka för att miljöutredningen om samt byggande av ett
Skyttecenter i Borås fortsättningsvis bedrivs med full kraft?
Anders Andersson
Ordförande i Borås Skytteallians och FOK”
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Bilaga till § 158 Allmänhetens frågestund
” Ämne: Allmänhetens frågestund 21/9
(Som det verkar just nu kan jag troligen inte närvara själv vid frågestunden
eftersom jag arbetar inom vården men jag hoppas att det ändå är ok att ställa en
fråga)
Angående Torpa-Sjöbo 2:24
Varför stämmer inte planområdet överens med detaljplanen för Tosseryd, TorpaSjöbo? Planområdet känns rätt igenom som ett hastverk som gjorts i panik för att
pressa fram ett stort antal lägenheter. Detta utan konsekvenstänk på närområdet
eller övrig omgivning.
Vad hände med ( från detaljplanen ) "..radhus, parhus och fristående villor"? Vad
hände med "..utveckla ett område i nära samklang med hänsyn till naturen och den
befintliga LANTLIGA karaktären som finns i området idag........områdets karaktär,
inpassning av bebyggelse och lämpliga bebyggelsetypologier, material m.m......att
bebyggelsen bör placeras varsamt i terrängen och att befintlig vegetation sparas ut
och förstärks....
Innebär dessa ord 35 st höghus 3-7 våningar och 25 st tvåvåningshus varav flera
långa?
Detaljplanen behandlar i princip bara planområdet förutom tre angränsade
grönområden. De behandlar natur och kultur, buller, dagvatten, teknisk
försörjning, avfallshantering m.m.
Men det finns inget angående befintligt boende i området eller om dess invånare.
Ingår detta under avfallshantering, för att det är så det känns! Vi som bor i
närområdet är visst bra mycket mer ointressanta en ett antal berörda ekar! Detta
visade sig tydligt på de två samrådsmöten som ägt rum.
Som tjänsteman, politiker och folkvald som tar beslut om detta måste det tas i
beaktande ett större hänsyn till det/de som redan finns. Det vill säga redan boende,
vår miljö och kultur.
Fråga:
Hur skall planområdet ändras så det följer detaljplanen samt anpassas till ALLAS
bästa. Eller ha HusArvid fått fria händer? Vi lever väl i en demokrati?
Med vänlig hälsning
Jonas Hörberg
Boende i Tosseryd”
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Bilaga till § 158 Allmänhetens frågestund
” Allmänhetens frågestund den 21/9 2017.
Kan och vill Borås Stads politiker skapa möjligheter för att ett
interreligiöst center kan starta i Borås?
Vi som ställer denna fråga är på olika sätt engagerade i Svenska kyrkan i Borås,
antingen som volontärer eller som anställda. Det finns ett stort stöd för tanken om
ett interreligiöst center i Borås både hos Borås pastorat och hos Skara stift.
Vi önskar att det i Borås skulle finnas en mötesplats där människor av olika tro kan
mötas. I Borås Stads vision 2025 står det att "Borås är staden där social, etnisk och
kulturell mångfald driver utvecklingen framåt." Vi menar att även religiös mångfald
borde finnas med som en faktor som driver utvecklingen framåt. Vi tror att ett
center som arbetar för att främja religionsdialog och interkulturell verksamhet
skulle bidra positivt till Borås Stads invånare.
Idag är känslan att polarisering och främlingsfientlighet många gånger är knutna till
hårda ord och misstänksamhet mot "den andres" religiösa tillhörighet.
Religionsdialog handlar om att stå uppför religionsfriheten, både frihet till religion
och frihet från religion. Det kan handla om att stå upp för andras rätt till heliga rum
men också rätten att få byta religion: konversion. Religionsdialog innebär också att
självkritiskt kunna se på sin egen religiösa tradition men också, då det byggts
förtroende, kunna ställa frågor om det vi inte förstår eller är kritiska till i en annan
religiös tradition.
Vi tror att ett interreligiöst center skulle kunna bidra till Borås Stad genom att
fungera som en mötesplats mellan religioner, individer och olika
samhällsfunktioner. Centret ska vara en knutpunkt och kunna förmedla både
kunskap om olika religioner men också vara en plats för samverkan för att skapa ett
bra samhällsklimat i Borås. Vi tror att ett interreligiöst center skulle vara en resurs
genom att kunna bidra med kompetens, kunskap och erfarenhet vad gäller
religiositet, mångfald och samhällsgemenskap.
Vi menar också att ett interreligiöst center genom religionsdialog kan bidra till en
fredlig samexistens och stärka det arbete som redan pågår för att Borås ska vara en
trygg stad med gott samhällsklimat. Ett tydligt fokusområde hos ett interreligiöst
center i Borås kunde vara att uppmuntra och underlätta kvinnors kontakter över
religionsgränser.
I Göteborg finns sedan år 2011 ett interreligiöst center som till stor del är
finansierat av Göteborgs Stad. Det interreligiösa centrets ledord är: lära, dela och
agera. Förebilden för detta center är St Philips Centre i Leicester i England. Det är
också ett interreligiöst center som under en längre tid arbetat med religionsdialog.
Vi menar att alla former av dialog är viktiga för vårt samhälle. Vi saknar i dag ett
bra forum för religionsdialog i Borås. Vi tror att det är viktigt att Borås Stad ger
legitimitet och kraft åt ett interreligiöst center.
Kan Borås Stad medverka till att ett interreligiöst center kan starta i Borås?
Stefan Hiller, Kyrkoherde i Borås Pastorat.
Carin Brandt, pensionerad arbetsförmedlare, volontär i Hässleholmens kyrka.
Ann-Christin Johansson, pensionerad rektor, volontär i Hässleholmens kyrka.
Inger Awenlöf, Flykting- och integrationssamordnare Borås Pastorat
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Inger Awenlöf-Ehrstedt
Flykting- och integrationssamordnare
Svenska kyrkan i Borås
Postadress: Box 393, 501 13 Borås
Besöksadress: Hässleholmens kyrka, Våglängdsgatan 3
Växel: 033-17 94 00. Direkt/mobil: 033-17 95 49. Sms: 0722-10 36 35
svenskakyrkan.se/boras, facebook.com/svenskakyrkanboras”
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Bilaga till § 158 Allmänhetens frågestund
”Allmänhetens frågestund kommunfullmäktige 21/9-17
Ärende 13 Torpa-Sjöbo
Tosseryd är den sista stadsnära byn i Borås. Här finns gårdar med rötter i 1500-talet
eventuellt tidigare. I hela Tosseryd bor ca 250 personer.
Som närmsta granne planeras ett nytt bostadsområde med hus upp till sju våningar
och ca 1500 boende. I detaljplanen står det att staden strävar efter att tredubbla
invånarantalet.
Här blir det sex gånger fler invånare på ett begränsat område!
Området är planerat dikt an riksväg 42, så nära att inte ens bullerplank dämpar
oväsendet från vägen utan man måste placera sovrummen i motsatta sidan av
husen - detta trots de nya bullerreglernas höjda värden.
Riksvägen alstrar inte bara buller, den alstrar också avgaser. Luften är redan i dag
betydligt sämre i området närmast vägen än uppe i byn.
Både buller och dålig luft är sjukdomsalstrande.
Varför vill Borås stad tillåta att bostäder uppförs i så dålig miljö?
Tosseryd har ett varierat näringsliv, vi har redan idag tung trafik (långtradare och
anläggningsmaskiner) och många transporter med släpkärror på vägen som sköts
av vår vägförening. Om det nya Torpa-Sjöboområdet byggs ut kommer
vägföreningens väg att trafikeras av ytterligare cirka 500 bilar varje dag.
Vilka planer finns det att kompensera föreningen för det ökade slitaget?
Resterande bilar i det nya området kommer att ge mellan 1000 och 1 500 resor in
mot centrum, genom den redan nu så hårt belastade Knalleland och
Knallelandsrondellen, över Kungsbron och Kungsleden med köer genom hela
Borås i nordsydlig riktning eller via Norrby Långgata till Centralbron/
Alingsåsvägen. Områden där den redan nu är trafikkaos morgon, lunch och kväll.
Varför tillåta en ökningen när det inte finns möjlighet att bygga bort
flaskhalsarna?
I dag har Tosseryd en direkt anslutning till riksväg 42, utfarten anses vara farlig.
Enligt den nya planen ska vägen från Tosseryd till riksvägen gå genom det
planerade bostadsområdet, rakt genom ett planerat torg och ut i rondellen. En
sådan lösning är än farligare än den gamla utfarten. I modern planering av nya
området, drar man genomfartstrafiken utanför bostadsområdet, inte mellan husen.
Varför ersätta en farlig lösning med en som är ännu farligare?
Slitaget på Tosseryds utemiljö är en annan fråga. Vi som bor här skräpar sällan ned.
Det räcker att städa dikena i maj varje år. Med ytterligare 1500 personer som
kommer att använda våra vägar, gator och grönområden ökar naturligtvis
nedskräpningen. Det är mot Tosseryd friluftstrafiken kommer att gå från det nya
området, eftersom det egentligen inte finns något friluftsområde på andra sidan.
Det finns inte ens ett övergångsställe över riksvägen och det blir knappast något
heller.
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Varför utsätta Borås sista stadsnära by för sådant slitage?
”För flerbostadshusen ska gemensamma parkeringar anordnas i garage under
byggnader eller samlade i carport...” citat ur planförslaget. I Tosseryd är det många
som inte har kommunalt va.
Vad händer med brunnarna när man börjar spränga och gräva för garage?
Hur ska fornminnena ( 25 fossila åkrar, boplats och hålvägen) skyddas?
Varför har ingen Medborgardialog genomförts med Tosseryds medborgare?
Inger Dahlin-Ros
Tosserydsvägen 19
Borås”
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Bilaga till § 160 Anmälningsärenden
”MOTION
LIBERALERNA

2017-09-06

Tänderna är också en del av kroppen!

Oberoende

Sköra

Beroende

Borås Stad liksom många andra städer har en åldrande befolkning som har allt fler
egna tänder. Allt fler äldre är beroende av hjälp i sitt dagliga liv – bland annat med
munvård och tandvård, vilket innebär en stor utmaning för både tandvården och
äldreomsorgen.
Mot slutet av livet minskar ofta dock ofta förmågan att klara sig själv. Vanligen sker
denna förändring gradvis under flera år för att så småningom övergå till en
situation där den äldre är beroende av stöd och hjälp större delen av dygnet.
Perioden mellan att vara beroende till att vara helt beroende brukar betecknas som
den ”sköra”. Med ett ökat behov av stöd och hjälp minskar ofta förmågan hos
många äldre att klara sin egenvård. Det är angeläget att säkra goda munvårdsvanor
och relevanta förebyggande åtgärder i god tid innan förmågan till egenvård börjar
svikta. Dessutom är det viktigt att fånga upp och ge stöd till dem som börjar få
svårigheter att klara sin egen munvård.
Idag bor äldre omsorgsberoende allt längre tid idet egna hemmet, vilket
möjliggörs tack vare insatser av hemtjänst och/eller anhöriga. Vid behov av
hjälp och stöd av såväl anhöriga/närstående som av vård- och
omsorgspersonal är det viktigt och avgörande att det finns kunskap om
betydelsen av en god munhälsa samt medvetenhet om att munhälsa och
allmänhälsa är nära förknippad med varandra och påverkar den totala
hälsosituationen. Tyvärr visar studier att omsorgspersonalen ofta upplever
munvård som en obehaglig och svår uppgift. Orsaken kan vara att äldre inte
samarbetar, men även att personalen har för lite kunskap och kompetens i
ämnet, samt att tydliga riktlinjer och rutiner saknas. Inom kommunal vård och
omsorg saknas idag professionell tandvårdskompetens för att säkra en god
munhälsa hos sköra och beroende äldre. Mot denna bakgrund är de angeläget
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att utveckla och pröva metoder som skapar förutsättningar för en god
munhälsa hos äldre.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Vård och äldrenämnden tar fram rutiner för att kunskap och kompetensnivån höjs inom
området.
Morgan Hjalmarsson (L)”
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3

Bilaga till § 160 Anmälningsärenden
”MOTION

2017-09-20

Motion från Liberalerna om karriärtjänster på skolor med stora
utmaningar
Allt börjar med en bra skola!
Kunskap är biljetten vidare i livet, det är därför vi liberaler så envist kämpat för en
riktigt bra skola. Varenda unge, oavsett bakgrund, ska kunna drömma om sin
framtid och få verktygen för att ta sig dit. Då måste alla skolor vara riktigt bra och
de skolor som har störst utmaningar behöver vara lite bättre. De bästa rektorerna
och lärarna ska jobba i de skolor där de behövs mest.
Om alla barn ska ha samma chans, behöver vi satsa mest där behoven är som
störst. I skolor med stora utmaningar behöver de allra skickligaste rektorerna och
lärarna finnas. Därför vill vi införa särskilda karriärtjänster med höjda löner på ett
antal skolor i utsatta områden.
Liberalerna föreslår
att grundskoleförvaltningen ges i uppdrag att inrätta karriärtjänster med bättre löne- och
arbetsvillkor på skolor med stora utmaningar för att öka likvärdigheten i grundskolorna i Borås
Anna Svalander, Liberalerna”
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4

Bilaga till § 160 Anmälningsärenden

”En mätt elev är en produktiv elev!
Den 28 september 2015 publicerade Borås Tidning en artikel där en 11 år gammal
elev valde att starta en namnsamling bland sina skolkamrater för att få till en
förändring kring skolmaten. Fortsättningsvis publicerade Borås Tidning en
debattartikel den 17 januari 2017 där skribenten påtalade sin mening kring
"vegonorm" - ett köttfritt alternativ.
Ovanstående exempel är endast två röster i en stad med nu över 110 000 invånare.
Borås Stad är en stad som fortsätter att växa, och med tillväxten även de många
olika åsikterna och önskemålen från eleverna. Det vore dock ett kostsamt, om inte
omöjligt, uppdrag att individuellt erbjuda varje elev sitt önskemål. Däremot kan
Borås Stad se över möjligheter som främjar eleverna önskemål samtidigt som
ekonomiska resurser inte behöver omfördelas från andra viktiga verksamheter.
Grundskoleförvaltningen har dock enligt uppgift meddelat att ca 34 procent av
eleverna i Borås Stads skolor någon form av specialkost, varav endast i ca 8 procent
av ärendena föreligger medicinska skäl. Detta föranleder en merkostnad om ca 7–8
mnkr i Grundskolenämndens budget - resurser som kan omprioriteras till att
förstärka matutbud, matkvalitet och den generella verksamheten. Borås Stad bör
vara en stad som endast serverar specialkost utifrån medicinska skäl - där stort
beaktande tas till ekologisk och närproducerade livsmedel - och med ett
grundläggande mål om så god kvalitet och brett utbud som möjligt för samtliga
elever.
I skollagen 10 kap. 10 § återfinns följande text, "Eleverna ska utan kostnad [...]
erbjudas näringsriktiga skolmåltider". Parallellt kan följande stycke utläsas ur
Kommunallagen 2 kap. 2 §, "Kommuner och landsting skall behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Medicinska skäl är
ett obestriderligt skäl för en elev att serveras specialkost, därmed ska även denna
möjlighet ej rubbas eller förändras.
Bufféservering är ett annat alternativ som provas runtom i landet, och innebär att
det serveras flertalet rätter och att eleverna utifrån dessa rätter själva väljer vad de
vill äta. Detta kan givetvis göras på mer än ett sätt. Exempelvis kan en rätt varje dag
vara enligt en fastlagd meny medans personalen i köket ges fritt utrymme att tillaga
övriga maträtter i buffén- vilket givetvis möjliggör för ökad kreativitet och
effektivitet - samt en förbättrad arbetsmiljö för den anställde.
Buffékonceptet har redan prövats i andra kommuner, bland annat i Trelleborgs
kommun, där resultatet från en bufféservering visat sig vara ett mindre svinn samt
ett betydligt högre nöjdhetsindex än tidigare. Kostnaderna har samtidigt varit
oförändrade(!). Att minska svinnet i de kommunala serveringarna ligger i linje med
vad som stipuleras i antagna hållbarhetsmål och bör därför vara en prioriterad fråga
för kommunen.
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Till följd av ovanstående information yrkar Sverigedemokraterna
Kommunfullmäktige besluta,
att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl föreligger.
att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett samverkansuppdrag med
berörda nämnder för att se över, och utvärdera, möjligheten till ett större matutbud
- lagad av äldre elever i de praktiska gymnasieskolorna.
att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att utvärdera bufféservering
i kommunens skolkök.
att Kommunfullmäktige uppdrar Kommunstyrelsen att upprätta kontakt med
Västra Götalands Regionen i syfte att se över möjligheten till ett utökat matutbud
och eventuella kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller förbättrad
matkvalitet.
att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att använda eventuella
resursöverskott till den generella verksamheten, ökad studiekvalitet, trygghet och
trivsel, rekrytera samt bibehålla personal.
För Sverigedemokraterna,
Patric Silfverklinga Björn Qvarnström”
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Bilaga till § 161 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” Enkel fråga till Kommunalråd Malin Carlsson: Vad gör rödgrönt styrda
kommunstyrelsen för att skydda allmänheten från det ökande våldet i Borås.
Vi är många som upplever vårt Borås som en mycket otrygg stad. Där gäng härskar
och ger sig på en oskyddad allmänhet. Polisen gör säkert sitt yttersta att spåra och
gripa förövare. Men då är ju redan brottet utfört. Och många människor får sin
vardag starkt begränsad.
Den rödgröna majoriteten har ansvaret för Borås negativa utveckling och hur den
skall vändas.
Frågan är alltså: Vad gör ansvarigt kommunalråd för att skydda allmänheten från
det ökande våldet i Borås.
Mikael Wickberg
Moderaterna
2017-09-20”
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Bilaga till § 161 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till Ulf Olsson (S) – angående genomförande av uppdrag i Borås Stads
budget 2017
Borås Stad har under mandatperioden haft flera brister kopplade till ledning och
styrning och intern kontroll. För att ta ett exempel, så var det 2016 hela 36 av 47,
dvs 77 procent, av målvärdena för stadens indikatorer som inte uppnåddes. Av
uppdragen hade 38 procent inte genomförts vid budgetårets slut.
Det är givetvis mycket allvarligt ur demokratisynpunkt. Om inte de styrande arbetar
i enlighet med vad folkets företrädare beslutat, äventyras demokratins själva essens
– folkstyret. I tider av dalande politiskt förtroende är det knappast rätt väg att gå att
helt negligera folkets röst. Tvärtom riskerar den typen av beteende i förlängningen
ytterligare öka misstroendet mot politikerkåren.
Även revisionen framförde i årets rapport kritik mot den låga graden av
måluppfyllelse, något som enligt min uppfattning fått alldeles för lite
uppmärksamhet.
För oss som delar uppfattningen om allvaret i att förringa den representativa
demokratin, är det förstås intressant att se om någon bättring är på väg – eller om
det rödgröna styret slapphänt fortsätter i samma hjulspår.
Därför vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Ulf Olsson (S):
1.

Hur stor andel av uppdragen som gavs i Borås Stads budget 2017 har hittills
blivit genomförda?

2.

Anser du att det är ett tillfredställande resultat?

Dennis Jernkrook (M)”
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Bilaga till § 161 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” Enkel fråga till kommunalrådet Malin Carlsson
Har alla flickor kommit tillbaka till skolan efter sommarlovet?
Sommarlovet är slut. De flesta barn och unga återvänder till skolan fyllda med
minnen från sommarens upplevelser. Men inte alla. En del flickor kommer inte
tillbaka. De har i stället blivit bortgifta under sommarlovet. I Sverige är det
förbjudet med tvångsäktenskap och barnäktenskap men i en del kulturer är det
accepterat och ett måste.
I Borås Stad ska alla kunna leva sina liv som de själva vill. Även flickor och pojkar
som kommer från det man kallar hederskulturer. Därför är det viktigt att Borås stad
aktivt arbetar förebyggande för att barnäktenskap, tvångsäktenskap och andra
former av hedersförtryck inte ska förekomma.
Ingen ska tvingas åka till sitt gamla hemland för att giftas bort med någon som
föräldrar eller andra i släkten bestämt.
Därför ställer jag följande frågor till kommunalrådet Malin Carlsson
1.

Finns det i Borås stad någon uppföljning av om några inte kommit tillbaka
till skolan efter sommarlovet på grund av misstanke om bortgifte?

2.

Gjordes något förebyggande arbete innan sommaren för att undvika att
flickor tvingas åka utomlands för att bli bortgifta?

3.

Kommer något annorlunda göras inför nästa sommar för att undvika att
flickor gifts bort utan deras vilja?

Anne-Marie Ekström, Liberalerna”
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 21 september 2017 klockan 19:11:52.

16. Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen (Nr 110)
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
Leif Grahn

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mattias Danielsson
X
X
X
X
Marie Sandberg

Anne-Marie Ekström

Thor Öhrn

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Amanda Wiktorsson
Christina Ramsälv
Waldenström
Transport:
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X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
35

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

15
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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 Werner
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)
(-)
(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
Bengt Bohlin
Paul Andre Safko
Patrik Hållpås
Eva Andersson

Wivi Roswall

35

15

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

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

X

X

X
X

X
X
X
X
X
SUMMA:

54

17

0

2

0

B 345

Kommunfullmäktiges protokoll | 21 september 2017

Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 21 september 2017 klockan 19:37:24.

18. Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S): att låta elever få vara med och rekrytera nya
rektorer (Nr 112)
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
Leif Grahn

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X
Mattias Danielsson

Marie Sandberg

Anne-Marie Ekström

Thor Öhrn

X
X
X
X
X
X

Amanda Wiktorsson
Christina Ramsälv
Waldenström
Transport:
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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 Werner
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)
(-)
(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
Bengt Bohlin

23

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

Paul Andre Safko
Patrik Hållpås
Eva Andersson

X
X
X
X
X

Wivi Roswall

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
SUMMA:

35

36

0

2

0
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