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PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2017-08-17

handlingar

Tid och plats
18.00–22.00 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 136–157
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M), Patric Silfverklinga (SD),
Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Ida
Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L),
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), Hamid Fard (L), 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), Cecilia Andersson (C),
Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund (M), Crister Spets (SD), Micael Svensson (S),
Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), David
Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström
(SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Per Carlsson (S), Sofia Bohlin
(S), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir
(S), Johan Dahlberg (S) och Emina Beganovic (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Hans Gustavsson (KD)
För Björn Bergqvist (M)
För Sten Lundgren (SD)
För Ingela Hallgren (KD)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Pertti Merstrand (SD)
För Anna Kjellberg (MP)
För Ismail Bublic (M)
För Anethe Tolfsson (S)
För Stina Medelius (M)
För Mohamed Ben Maaouia (S)

- Karl-Gustav Drotz (KD)
- Mikael Wickberg (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Else-Marie Lindgren (KD)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Patrik Hållpås (SD)
- Hanna Werner (MP)
- Wiwi Roswall (M)
- Leif Grahn (S)
- Jessica Bjurén (M)
- Eva Axell (S)

För Tony Strandgård (SD) saknas ersättare.
För Andreas Bäckman (SD saknas ersättare.
För Philip Silfverklinga (SD) saknas ersättare.
Närvarande ersättare
Lotta Löfgren Hjelm (M), Jonas Garmarp (M), Per Månsson (M), Monika
Hermansson Friedman (M), Alexander Andersson (C), Mattias Danielsson (C),
Anne-Marie Ekström (L), Andreas Cerny (L), Bengt Wahlgren (KD), Anders Jonsson
(S), Eva Andersson (S), Muharrem Binaku (S), Bengt Bohlin (S), Therése Björklund
(S), Andreas Ekström (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Abdullahi
Warsame (S), Pari Mahinpour (V), Jasem Hardan (V), Anita Spjuth (V), Hanna
Werner (MP) och Christina Ramsälv Waldenström (MP).
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Anna Kjellberg (MP) anländer till sammanträdet kl 18.03 och intar sin plats inför
behandlingen av § 139.
Anethe Tolfsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.15 och intar sin plats inför
behandlingen av § 144.
Mohamed Ben Maaouia (S) anländer till sammanträdet kl 18.20 och intar sin plats
inför behandlingen av § 144.
Fredrich Legnemark (V) lämnar sammanträdet kl 20.36. Han ersätts av Pari
Mahinpour (V) inför behandlingen av § 151.
Tommy Josefsson (V) lämnar sammanträdet kl 20.56. Han ersätts av Jasem Hardan
(V) inför behandlingen av § 152.
Sofia Andersson (V) lämnar sammanträdet kl 20.56. Hon ersätts av Anita Spjuth (V)
inför behandlingen av § 152.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

§ 136
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulrik Nilsson (M) och Leila
Pekkala (S) med Rose-Marie Liljenby Andersson (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 24 augusti 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".
§ 137
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2017-06-28

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD och Else-Marie Lindgren (KD) ”Inför
måltidsvärdar i förskolan”.
Dnr 2017/KS0513 710
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Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och Else-Marie
Lindgren (KD) "Inför avgiftsfri kulturskola".
Dnr 2017/KS0514 706

2017-06-28

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och Else-Marie
Lindgren (KD) "De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd".
Dnr 2017/KS0515 730

2017-08-16

Motion av Tommy Josefsson (V), Leila Pekkala (S), Dennis Söderberg
(MP) och Tom Andersson (MP) Solklart Borås.
Dnr 2017/KS0570 370

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärende:
2017-07-25

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017-07-20 att utse
att utse Hanna Werner (MP) som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Hanna Bernholdsson (MP) samt att utse
Anna-Karin Gunnarsson (MP) som ny ersättare från och med den 1
september 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102

§ 138
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.
§ 139
2017/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Johan Skoglund (S), Åsbogatan 26, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Fritids- och folkhälsonämnden.
Daniel Gustavsson (S), Sjöbogatan 30, 506 41 Borås väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden t.o.m. den 31 december 2018.
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Said Fard (L), Villabergsgatan 5A, 504 55 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Sociala omsorgsnämnden.
Jessica Lindström (SD), Kristinebergsgatan 7, 504 40 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden.
Per Carlsson (Borås Energi och Miljö AB) väljs som ledamot i styrelsen för Boras Waste Recovery
AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
§ 140
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Morgan Hjalmarsson (L) till Sara Andersson
(S) om konstnärlig utsmyckning och gestaltning
Kulturnämndens ordförande Sara Andersson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 141
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Anita Persson (V) om
fastigheten Verkmästaren 3
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Anita Persson (V) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§ 142
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Marie Fridén (M) till Rose-Marie Liljenby
Andersson (S): Blev det långbänk?
Tekniska nämndens ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) avger svar på
rubricerad enkel fråga.
§ 143
2017/KS0571 600
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (L) till Malin Carlsson (S) om
behöriga lärare
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 144
2017/KS0463 050
Inriktningsbeslut samordnad varudistribution
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 88, sid B 1394)
Kommunfullmäktige har i budget 2016 beslutat att införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas under 2016 i takt som
tillgängliga medel tillåter.
Arbetet med samordnad varudistribution har fortlöpt och mynnat ut i att projektet
ska drivas enligt beställare/utföraremodellen där Borås Stad utgör beställaren.
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Med utgångspunkt från genomförd utredning, framtagande av för distributionen
resursoptimerat underlag görs bedömningen mot hur projektet är tänkt att bedrivas,
potentiella valmöjligheter för vidareutveckling av projektet och medföljande krav på
utföraren såsom teknisk kapacitet och logistikkompetens.
För att tillvarata på de goda förutsättningarna och möjligheten till ett långsiktigt
hållbart projekt är den sammanvägda bedömningen och rekommendationen att
utföraren bör vara en extern aktör. Projektet kan gynnsamt dra fördel av den
logistikkompetens som näringslivet i Borås har och tillsammans utveckla ett samarbete där arbetet utförs professionellt och med hög kompetens för Borås Stad och
parternas bästa.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 333
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Driften av distributionscentralen och den fysiska distributionen i samordnad
varudistribution ska skötas av en extern part och att medel tillskjuts för ett effektivt
införande.
I beslutet deltar inte Falco Güldenpfennig (KD).
Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Hermansson (C), Tommy Josefsson (V) och Marie Fridén (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Falco Güldenpfennig:s (KD) avslagsyrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Driften av distributionscentralen och den fysiska distributionen i samordnad varudistribution ska
skötas av en extern part och att medel tillskjuts för ett effektivt införande.
§ 145
2017/KS0202 059
Policy för koncerninköp
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 89, sid B 1463)
Förslaget till ”Policy för koncerninköp” innehåller inga förändringar i sak jämfört
med Kommunfullmäktiges tidigare beslut om ”Regler för upphandlingsverksamheten”. Förslaget är en anpassning till kommunens styrsystem och till reglementet för Kommunstyrelsen som Kommunfullmäktige fastställt. I policyn
har det tydliggjorts att Kommunstyrelsen utfärdar regler för koncerninköp.
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Kommunstyrelsen kan under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut om
”Policy för koncerninköp” fastställa ”Regler för koncerninköp”.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19, § 335
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Upphäva beslutet om Regler för upphandlingsverksamheten.
Fastställa Policy för koncerninköp.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Upphäva beslutet om Regler för upphandlingsverksamheten.
Fastställa Policy för koncerninköp.
§ 146
2017/KS0313 739
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL
och LSS t.o.m. den 31 mars 2017
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 90, sid B 1476)
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.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 347
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporterna läggs till handlingarna.
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§ 147

2017/KS0426 042
2017/KS0419 042
Delårsrapport januari–april 2017 för nämnderna och de kommunala
bolagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 91, sid B 1486)

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2017 beräknades nämndernas
Kommunbidrag utifrån en förväntad god tillväxt av skatteunderlaget öka med hela
4,8 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 82 miljoner utöver de
ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade
målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Detta är också det första året med
den nya organisationen så budgetföljsamhet i år är extra viktigt för att hamna rätt
redan från början.
För Borås Stads del kan Kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos
nämnderna ser ut att vara fortsatt stabil utifrån läget i slutet av förra året. Sammantaget det året klarade nämnderna att bedriva sin verksamhet inom tilldelade Kommunbidrag.
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat underskott för helåret på -45 miljoner.
Det är framför allt Lokalförsörjningsnämnden som dras med strukturella underskott.
En genomgång av verksamheten görs med syfte att ha ett underlag framme i samband med budgetarbetet 2018. De ”nya” nämnderna uppvisar hittills under året en
god budgetföljsamhet. Detta är glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer
nogsamt utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar. Av nämndernas
prognosticerade underskott består -13 miljoner av godkända ianspråktagande av
tidigare års ackumulerade resultat.
Jämfört med bedömningen om det ekonomiska läget som Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL presenterade i februari har relativt små förändringar skett. Befolkningsprognoserna har nu stabiliserats på en väsentligt lägre nivå än vad som bedömdes tidigare. Orsaken är främst en lägre nivå på flyktinginvandringen. Vad gäller
skatteunderlaget har 2017 års prognos skrivits ned något. Jämfört med Kommunfullmäktiges budget som antogs i november är det dock en liten ökning i stället.
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +98,8
miljoner kronor, dvs 22,2 miljoner kronor lägre än resultatet i Kommunfullmäktiges
budget för 2017, som uppgår till 121 miljoner kronor.
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till +113,8 miljoner då försäljning av
mark och tomträtter innebär nettointäkter på f n 15,0 miljoner. Inkluderas försäljning av mark och tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 1,9 % av skatter och
generella statsbidrag vilket är nära finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till 20,1
miljoner högre än budget tack för något bättre utfall jämfört med budget för skatteavräkningen för 2016 och 2017 års verksamhet. Även fastighetsavgiften visar på ett
bättre utfall än budget.
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Finansnettot beräknas till 30,0 miljoner kronor och är oförändrat jmf budget.
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. större lånevolym. I finansnettot ingår aktieutdelning från Borås
Lokaltrafik AB med 15,0 miljoner kronor.
Enligt nämndernas prognoser blir resultatet i nämndernas driftredovisning -45,1
miljoner kronor varav lokalförsörjningsnämnden står för -26,2 miljoner kronor.
Orsakerna är främst obudgeterade evakuerings- och lokalbankskostnader.
Evakueringskostnader ingick tidigare som en del av investeringen men betraktas nu
rätteligen som en driftkostnad. Det finns täckning för detta i den centrala bufferten
för 2017 men planeras att arbetas in i nämndens ordinarie Kommunbidrag för 2018.
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Årsprognosen för
bolagen totalt är på 167,5 miljoner kronor. Prognosen är 38,2 miljoner kronor bättre
än budget, bestående av positiv avvikelse för bostadsbolagen med 22,3 miljoner
kronor, stadshuskoncernen med 13,6 miljoner kronor samt Borås Lokaltrafik AB
med 2,3 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 359
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen
godkänns.
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat investeringsanslag på 4,0 miljoner
kronor för hyresgästanpassningar riktat till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 3,0
miljoner kronor för inventarier bl.a. för ombyggnationen av Bäckängsgymnasiet.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari-april 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett utökat investeringsanslag på 4,0 miljoner kronor för
hyresgästanpassningar riktat till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 3,0 miljoner kronor för
inventarier bl.a. för ombyggnationen av Bäckängsgymnasiet.
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§ 148
2017/KS0440 009
Välfärdsbokslut 2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 92, sid B 1816)
Fritids- och folkhälsonämnden har den 16 maj godkänt välfärdsbokslutet 2016 och
översänt det till Kommunfullmäktige.
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad. Bokslutet
beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts ut
för att motsvara de 11 folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden relateras
till stadens vision 2025 och en åtgärdsplan för folkhälsoområdet skapas utifrån
resultatet.
Välfärdsbokslutet är en mätare för hur socialt hållbart Borås är och lyfter fram de
områden som behöver förbättras. Välfärdsbokslutet ska därför vara en del av underlaget till nämnders och bolags arbete och prioriteringar för ett fortsatt arbete för
folkhälsan i Borås Stad.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 349
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ärendet läggs till handlingarna.
§ 149
2017/KS0450 759
Program mot hemlöshet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 93, sid B 1894)
Program mot hemlöshet fastställdes av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013 och
skulle enligt riktlinjerna för styrdokument reviderats senast 2016. För revideringen
ansvarar Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Förslag till reviderat program har skickats på remiss till samtliga berörda nämnder
och bolag.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 350
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Program mot hemlöshet fastställs att gälla till och med 2020.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att Kommunfullmäktige dessutom beslutar: Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag
att, tillsammans med berörda nämnder och bolag, utreda, beskriva och ge förslag på
vilka gemensamma strategiska ställningstaganden som behövs avseende frågan om
hemlöshet.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får, inom ramen för samordningsansvaret, i
uppdrag att utreda, beskriva och ge förslag på hur gränssnitten avseende ansvaret för
respektive nämnd och bolag ska tydliggöras.
Uppdragen återrapporteras till Kommunstyrelsen senast januari 2018, se bilaga.
Malin Carlsson (S) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag samt till Annette Carlsons (M) tilläggsyrkanden.
Kommunfullmäktige beslutar:
Program mot hemlöshet fastställs att gälla till och med 2020.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och
bolag, utreda, beskriva och ge förslag på vilka gemensamma strategiska ställningstaganden som
behövs avseende frågan om hemlöshet.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får, inom ramen för samordningsansvaret, i uppdrag att
utreda, beskriva och ge förslag på hur gränssnitten avseende ansvaret för respektive nämnd och bolag
ska tydliggöras.
Uppdragen återrapporteras till Kommunstyrelsen senast januari 2018.
§ 150
2015/KS0198 050
Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 94, sid B 1913)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att upphäva det beslut som i
rubricerat ärende fattades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27. Det
har framhävts att man internt har svårigheter att tolka det fattade beslutet, och Kommunstyrelsen föreslår därför att detsamma upphävs till förmån för ett tydligare beslut.
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Det framgår i utredningen förslag om att Servicenämnden ska förbjudas att erbjuda
mark- och entreprenadstjänster till följande aktörer: Vägsamfälligheter, bostadsrättsföreningar och Svenska Kyrkan.
Vidare framgår att Servicenämnden trots ovan nämnda förbud ska ha fortsatt
möjlighet att erbjuda följande typer av tjänster oaktat aktör till vilken tjänsten erbjuds:
Akuta VA-arbeten, VA-arbeten i samband med VA-arbete åt kommunalt bolag samt
markrenhållning på gångbanor.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 362
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Upphäva beslut fattat vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27 i
rubricerat ärende (2015/KS0198).
Att Servicenämnden inte längre ska erbjuda mark- och entreprenadtjänster till
vägsamfälligheter, bostadsrättsföreningar och Svenska Kyrkan där dessa aktörer
är direkta beställare av tjänsterna. Undantaget detta förbud är akuta VA-arbeten,
VA-arbeten i samband med VA-arbete åt kommunalt bolag samt markrenhållning på gångbanor.
Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy i enlighet med vad som tidigare lyfts i ärendet.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Upphäva beslut fattat vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-27 i rubricerat
ärende (2015/KS0198).
Att Servicenämnden inte längre ska erbjuda mark- och entreprenadtjänster till vägsamfälligheter, bostadsrättsföreningar och Svenska Kyrkan där dessa aktörer är direkta
beställare av tjänsterna. Undantaget detta förbud är akuta VA-arbeten, VA-arbeten i
samband med VA-arbete åt kommunalt bolag samt markrenhållning på gångbanor.
Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda formerna för en gemensam koncernpolicy i enlighet
med vad som tidigare lyfts i ärendet.
§ 151
2017/KS0442 049
Framställan om Kongresshusinventarier från Borås Kongresscenter
AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 95, sid B 1968)
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Kommunfullmäktige fattade den 24 januari 2013 ett principbeslut om nytt kongresshus, och den 16 januari 2014 godkändes att Industribyggnader i Borås AB, genom
dotterbolaget Eolus 6 AB, investerar 210 miljoner kronor i nytt kongresshus.
Fullmäktige beslutade den 26 mars 2015 att bilda Borås Kongresscenter AB som ett
dotterbolag till BoråsBorås TME AB. Bolaget har till uppgift att ansvara för och
bevaka att funktionen i det blivande kongresshuset blir optimal för framtidens
möten. Bolaget ska också upphandla driftsoperatör.
I underlagen till ovanstående beslut kring kongresshuset framgår att ”inventarier och
lös inredning inte ingår i byggkostnaden på 210 miljoner kronor”. Initialt i kongresshusprojektet var utgångspunkten att inventarierna skulle införskaffas och ägas av
operatören. För att säkerställa kongresshusets funktionalitet oavsett operatör har
Borås Kongresscenter AB valt att istället föreslå en lösning där bolaget själva äger
inventarierna. En gränsdragning kring inventarierna har gjorts mellan fastighetsägaren Eolus 6 AB och Borås Kongresscenter AB i samband med tecknandet av
hyreskontrakt mellan parterna.
Tanken har under hela kongresshusprojektet varit att ha en tydlighet i kongresshusorganisationen genom att sära på ansvaret för själva kongresshusbyggnationen (Eolus
6 AB) och ansvaret för funktionalitet för mötesverksamheten (Borås Kongresscenter
AB). Därför har det heller inte varit aktuellt att själva kongresshuset ska ansvara för
inventarierna.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att driftsoperatören inte bör äga
inventarierna. Främst för att Borås Kongresscenter AB själva ska ha rådighet över
inventarierna. Det är viktigt att kongresshuset vid var tid har den moderna och
ändamålsenliga teknik m.m. som krävs för ett attraktivt möteshus.
Ekonomiskt innebär investeringen att Borås Kongresscenter AB får kapitalkostnader
att bära, vilket får inkluderas i hyressättningen mot driftsoperatören.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 365
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Kongresscenter AB godkänns att investera 32,3 miljoner kronor i
inventarier till kongresshuset.
I beslutet deltar inte Patric Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Karl-Gustav Drotz (KD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Karl-Gustav Drotz:s (KD) avslagsyrkande 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 Karl-Gustav Drotz:s (KD) avslagsyrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 61 röster mot 2, 7 avstår:
Borås Kongresscenter AB godkänns att investera 32,3 miljoner kronor i inventarier till
kongresshuset.
§ 152
2017/KS0465 739
Avveckling av vård- och omsorgsboende på Klintesväng 10
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 96, sid B 1972)
Vård- och äldrenämnden föreslår vid sitt sammanträde den 17 maj 2017
Kommunfullmäktige att besluta om att avveckla vård- och omsorgsboendet på
Klintesväng 10.
Klintesväng är ett vård- och omsorgsboende som består av tre våningsplan med
totalt 16 lägenheter. Stadsdelsnämnd Öster har den 22 september 2015 förslagit att
enheten görs om till trygghetsboende vilket Kommunstyrelsen ställde sig bakom i sitt
beslut den 26 oktober 2015. Kommunstyrelsen beslutade då även om intagningsstopp. Fastighetsägaren, AB Bostäder i Borås, har inte varit intresserad av att göra om
detta till trygghetsboende då lägenheterna är små. AB Bostäder i Borås har dessutom
planer på att exploatera runt Sjöbo Torg och där bygga nya lägenheter som delvis
kommer att tillgodose behovet av tillgängliga lägenheter för äldre. Intagningsstoppet
har inneburit att det i april 2016 bor fyra personer fördelade på de tre våningsplanen.
Vid en granskning av den fysiska tillgängligheten under våren 2016 framkom brister.
Bl. a. att vissa dörrar och korridorer är för smala samt brister i hygienutrymmen.
De platser som avvecklas kommer att ersättas i ett nytt vård- och omsorgsboende
utifrån det uppdrag som Vård- och äldrenämnden har att planera för ett nytt boende
för äldre i centrala Borås. De boende som i dag bor på Klintesväng 10 kommer att
erbjudas plats på andra vård- och äldreboenden i Borås Stad.
Avvecklingen av vård- och omsorgboendet på Klintesväng 10 ger möjlighet att
tillgodose andra behov inom socialtjänstens område.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 366
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Vård- och äldrenämnden ska genomföra en avveckling av vård- och omsorgboendet
på Klintesväng 10.
De platser som avvecklas på Klintesväng ska ersättas på annan plats i Borås.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Vård- och äldrenämnden ska genomföra en avveckling av vård- och omsorgboendet på
Klintesväng 10.
De platser som avvecklas på Klintesväng 10 ska ersättas på annan plats i Borås.
§ 153
2017/KS0449 046
Erbjudande om donation till Borås Konstmuseum av Valdemar
Gerdin
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 97, sid B 1976)
Borås Konstmuseum har erbjudits en donation av konstsamlare Valdemar Gerdin,
Stockholm. Donationen avser en målning, olja på pannå 155 x 195 cm, av konstnären
Karin Frostensson. Karin Frostensson är nationellt uppmärksammad och är bland
annat känd som en av konstnärerna bakom den satiriska tidningen Puss som gavs ut
under 1960- och 1970-talen.
Den erbjudna målningen har titeln Sverigetavlan. Totalt värde cirka 50 000 kronor.
Donationen är villkorslös.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-19, § 367
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Tacksamt ta emot Valdemar Gerdins donation oljemålning av Karin Frostensson.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Tacksamt ta emot Valdemar Gerdins donation oljemålning av Karin Frostensson.
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§ 154
2013/KS0609 110
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Gå och rösta!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 98, sid B 1979)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19
september 2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Valnämnden
ges i uppgift att utarbeta en strategi för att höja valdeltagandet i Borås enligt
motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Valnämnden.
Motionärens förslag att Valnämnden ska bjuda in lokala politiker till lämpliga
mötesplatser på områden med lågt valdeltagande och förslaget att politiker med god
förankring i de aktuella områdena ska låta sig intervjuas i radio och tidningar, har
alldeles säkert en positiv inverkan på människors benägenhet att gå och rösta.
Uppgifterna ligger dock så nära den vanliga partipolitiken, att det finns risk för
sammanblandning med Valnämndens opolitiska ansvar för att arrangera
genomförandet av valet, om Valnämnden arrangerar något sådant. Valnämnden har
avstyrkt förslagen i den delen med motiveringen att uppgifterna ligger utanför
nämndens ansvarsområde. Inget hindrar dock partiföreträdare eller andra att verka
för att den politiska debatten och informationsinsatserna från partierna ökar inom
områden med lågt valdeltagande.
Valnämnden arbetar redan med upplysning inom områden med lågt valdeltagande i
linje med vad motionären önskar. De övriga förslagen är i och för sig bra för att öka
intresset för val och demokrati men ligger utanför Valnämndens kompetensområde.
Motionen kan med dessa konstateranden anses besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 305
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och
röstar, och därmed förklara motionen besvarad.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och röstar, och
därmed förklara motionen besvarad.
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§ 155
2014/KS0329 701
Svar på motion av Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson (M)
och Annette Carlson (M): Livsviktigt projekt mot ungdomars psykiska
ohälsa
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 99, sid B 1983)
Mattias Karlsson (M), Anna-Carin Martinsson (M) och Annette Carlson (M) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde den 4 april 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att ta kontakt med Nationellt
Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa för hjälp och assistans
med att starta upp SEYLE-Awareness programmet på samtliga skolor i Borås med
eleverna i åldrarna 12-16 år i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden, Fritidsoch Folkhälsonämnden, Borås Stads Ungdomsråd och Kommunala funktionshinderrådet.
Sedan motionen skrevs så har SEYLE Awareness utvecklats till en metod som kallas
Youth Aware of Mental Health (YAM). Det är en evidensbaserad metod som prövats
i Europa och som rekommenderas av Nationellt Centrum för Suicidforskning och
prevention av psykisk ohälsa (NASP).
Kommunstyrelsen anser att YAM verkar vara en lovande metod och att Fritids- och
folkhälsonämnden utifrån sitt uppdrag bör följa utvecklingen av arbetet i Stockholms
läns landsting och de kommuner i Västra Götalandsregionen som väljer att pröva
metoden. Det är viktigt att fortsätta arbetet med de nationella strategierna och
utveckla samarbetet med skolan och andra aktörer där målgruppen finns.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 316
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att Fritids- och folkhälsonämnden utifrån sitt uppdrag ska följa utvecklingen av
arbetet med YAM i Stockholms läns landsting och de kommuner i Västra Götalandsregionen som väljer att pröva metoden.
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Att Fritids- och folkhälsonämnden utifrån sitt uppdrag ska följa utvecklingen av arbetet med YAM
i Stockholms läns landsting och de kommuner i Västra Götalandsregionen som väljer att pröva
metoden.
Motionen är besvarad.
§ 156
2014/KS0653 759
Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD): Mer med
medmänsklighet i Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 100, sid B 1988)
Sara Degerman (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 september
2014 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera arbetet ett arbete för att i samverkan med lämpliga myndigheter
och ideella krafter upprätta ett råd- och stödcenter för EU-migranter i enlighet med
motionens intentioner. Möjligheten att söka projektpengar från Europeiska Socialfonden bör även utredas. Borås Stad bör även utreda hur man ytterligare kan utveckla
strukturer för samverkan med ideella krafter för att förbättra situationen för andra
hemlösa i Borås.
Motionen har varit remitterad till Individ- och familjeomsorgsnämnden som avstår
från att yttra sig.
Borås Stad har tillsammans med civilsamhället arbetat fram och skrivit under en
överenskommelse med ett flertal organisationer som en viktig förutsättning inför
kommande samverkan och överenskommelser.
Ett flertal åtgärder har gjorts som för att stödja EU-migranter. Bl. a. har akutboendets platser delvis kunnat användas samt att Kastanjens lokaler upplåtits till LPkontakt under dagtid. Detta stämmer till visa delar överens med motionärens förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 324
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 157
2016/KS0308 139
Svar på motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD) och
Leif Häggblom (SD): Åldersbestämning av ensamkommande barn Utrymme för kommunen att agera
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 101, sid B 1994)
Björn Qvarnström (SD), Christer Spets (SD) och Leif Häggblom (SD) har vid
Kommunfullmäktiges den 17 mars 2016 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till berörda förvaltningar och
tjänstemän att i fall där tvekan om den ensamkommandes ålder genomföra en så
noggrann åldersutredning som låter sig göras med dagens teknik. Motionären anser
att åldersbedömningar bör göras i syfte att förebygga den problematik som kan
uppstå att blanda minderåriga unga med unga personer som är över 18 år i boende,
skola och andra ställen.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnd Norr.
Det är primärt Migrationsverkets ansvar att göra bedömning och registrering av
ensamkommande asylsökandes ålder när de anländer till Sverige. Regeringens
uppdrag till Rättsmedicinalverket att utifrån aktuell forskning och beprövad
erfarenhet påbörja genomförande av åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd och omedelbart öka förmågan och kapaciteten för
detta område har resulterat i att Migrationsverket har påskyndat sina åldersbedömningar.
I promemoria ”Åldersbedömning tidigare i asylprocessen” (2016:37) föreslås
ändringar i Utlänningslagen som bör leda till en än mer skyndsam hantering av
åldersbedömning. Under tiden för ärendets handläggning har Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) i sitt remissyttrande gjort ställningstagandet att det är positivt
att åldersbedömning görs tidigare i asylprocessen samt att det blir tydligt att det är
Migrationsverket som har ansvaret att genomföra åldersbedömningar. SKL
instämmer i att det är viktigt att barn inte bor med vuxna och att de förseslagna
ändringarna kommer innebära en förbättring av både boende och arbestmiljö på
boenden för ensamkommande barn.
FN:s barnrättskommitté har framfört att det så fort som möjligt bör fastställas om
barnet är ensamkommande eller har skilts från sina föräldrar. Detta fastställande är
prioriterat. Det inkluderar åldersbedömning och bör inte endast ta hänsyn till individens utseende, utan även hans eller hennes mentala mognad. Dessutom måste
bedömningen göras på ett vetenskapligt, rättsäkert, och rättvist sätt, och att risken att
pojkens eller flickans fysiska integritet kränks måste undvikas. Vederbörlig hänsyn ska
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tas till den mänskliga värdigheten, och om osäkerhet kvarstår ska beslutet fattas till
individens fördel, vilket innebär att han eller hon ska hanteras som ett barn om
möjligheten föreligger att hon eller han är ett barn.
Med hänvisning till argumenten i remissvaren samt att det pågår ett arbete nationellt
kring åldersbestämning av ensamkommande anser kommunstyrelsen att ytterligare
åtgärder som innebär initiativ till kommunal åldersbedömning inte behövs.
Kommunstyrelsens beslut 2017-06-12, § 315
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 1, 5, avstår på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avstyrks.
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls.
Kommunfullmäktige
Björn Qvarnström (SD) och Leif Häggblom (SD) yrkar bifall till motionen.
Ida Legnemark (V), Mosa Roshanghias (MP), Anita Spjuth (V) och Malin Carlsson
(S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till motionen 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 motionen”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 6:
Motionen avstyrks.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulrik Nilsson (M)

Leila Pekkala (S)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 augusti 2017

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 137 Anmälningsärenden
”Motion

2017-08-16

Inför måltidsvärdar i förskolan
Runt om i Sverige ser vi en arbetsmarknad där klyftorna mellan inrikes födda och
utrikes födda ökar. Så även i Borås. Som ett första steg för att minska klyftorna vill
Kristdemokraterna, genom denna motion, föreslå att Borås Stad inför särskilda
måltidsvärdar i förskolan. Dessa måltidvärdar ska avlasta pedagogerna från ansvaret
för måltider, vilket tenderar att både minska stress och ge nya arbetstillfällen.
Liknande projekt finns idag i flera kommuner, bland annat Stockholm, Lund,
Hallstahammar och Sundbyberg, med positiva reaktioner och bra resultat.
Målgruppen är utrikesfödda som står långt ifrån arbetsmarknaden, och då särskilt
invandrarkvinnor. Att vara måltidsvärd innebär en möjlighet att få lära sig det
svenska språket, få in en fot på arbetsmarknaden och få en egen lön.
Förslaget går ut på att man först får en praktikplats, oftast 2-3 månader med fullt
bidrag från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Sedan övergår praktikplatserna till bidragfinansierade anställningar under ett år med sex timmars arbetsdag och 75 % av en ”vanlig lön”. Förskolorna får ett så kallat särskilt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen som täcker 85 % av lönen. Efter ett år finns det
möjlighet till ett års förlängning. Det blir således en liten kostnad för Borås Stad
samtidigt som det väcker stort värde och avlastning på våra förskolor.
Det är viktigt att poängtera att pedagogerna inte ska bort från måltiderna, då det är
en viktig del av dagen att sitta ner och äta och umgås med barnen. Det vi menar är
att de kan avlastas med sysslor som sker runt själva måltiden.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta:
- Att Förskolenämnden får i uppdrag att involvera Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen så Borås Stad kan införa måltidsvärdar i förskolan
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Else-Marie Lindgren”
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Bilaga till § 137 Anmälningsärenden
”Motion ”Inför avgiftsfri kulturskola”
Möjligheten till att ett barn ska få pröva på att t.ex. spela ett instrument, sjunga i
kör eller dansa ska inte påverkas av familjens socioekonomiska status. Idag är
kostnaden 300 kr/termin för en kurs i Kulturskolan. Det finns även möjlighet till
att hyra ett instrument under en begränsad tid till en kostnad av 200 kr/termin.
Det innebär att för en familj med ett barn blir kostnaden 1000 kr/år. Detta är en
kostnad som för en del familjer innebär att barnet inte har möjlighet att få delta i
Kulturskolans utbud.
Kultur i alla dess former är något som både resulterar i gemenskap och personlig
utveckling. Musik har en positiv inverkan på hälsa då produktion av stresshormoner
minskar. Ett barn som i tidig ålder lär sig uppskatta kultur resulterar i att individen
med större sannolikhet även lär sig uppskatta kultur i vuxen ålder.
Ett antal kommuner har idag en helt eller delvis avgiftsfri Kulturskola. För att
nämna två kommuner så har både Marks kommun och Svenljunga kommun infört
detta. Möjligheten till att få delta i Kulturskolans utbud bör inte påverkas av
familjens ekonomi. Därför borde Borås Stad till en början införa ett avgiftsfritt
”pröva på” år för att alla barn och ungdomar, för att på sikt utreda möjligheten till
göra Kulturskolan helt avgiftsfri. För att täcka eventuella slitage och underhåll av
instrument kan en depositionsavgift tas ut, vilken betalas tillbaka när eleven slutar
på Kulturskolan och instrumentet återlämnas.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att Kulturskolans kursavgift blir avgiftsfri första året
att en depositionsavgift införs för hyra av instrument
att Kulturförvaltningen utreder möjligheten till att Kulturskolan på sikt blir helt
avgiftsfri
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz
Else-Marie Lindgren”
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Bilaga till § 137 Anmälningsärenden
”Motion
Kommunfullmäktige
De som behöver mest stöd ska också ha mest stöd
Idag finns Lagen om stöd och service (LSS) för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Denna lag gäller för funktionsnedsatta personer, så att de ska kunna
leva ett så självständigt liv som möjligt. I rätten till ett gott och självständigt liv
ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller utöva annan
meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna delta i samhällslivet och kunna ta
del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.
Det finns tre grupper inom LSS – utvecklingsstörning/autism, betydande och
bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada samt stora
varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. I regelverket anges att man
endast får bygga 3-6 lägenheter i varje enhet. För att personer med funktionsnedsättning bättre ska kunna integreras med varandra vill Kristdemokraterna bygga
LSS-boenden för ”samma” grupper. Då har man i större utsträckning möjlighet att
umgås med likasinnade. Vi vill därför att berörda parter arbetar målmedvetet med
att uppföra LSS-bostäder med en entydlig och likartad profil.
Vi vill inrätta ett Vård- och omsorgsboende (VÅBO) enbart för funktionsnedsatta
människor. Det har hänt mycket inom sjukvården på senare år, vilket gör att
människor som omfattas av LSS i snitt blir 35 år äldre än för 30 år sedan. Det
kommer därför att innebära en stor utmaning att hitta rätt kompetens inom
äldrevården för funktionsnedsatta. Kompetensen saknas på dagens VÅBO för
denna grupp. Människor med beslut om LSS har idag heller inte möjlighet att
komma in på vanligt VÅBO då det omfattas av socialtjänstlagen, d.v.s. två lagar
hamnar i konflikt med varandra. Kristdemokraterna vill att alla människor ska ha
samma förutsättningar och möjligheter, då krävs det att vi utreder införande av ett
VÅBO för funktionsnedsatta. Då denna utsatta grupp av människor ska kunna få ta
del av samma vård och omsorg som övriga.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta:
- Skyndsamt utreda möjligheterna att inrätta ett Vård- och omsorgsboende
(VÅBO) enbart för funktionsnedsatta människor inom ramen för beslut enligt LSS.
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- Att Sociala omsorgsnämnden uppdras, i samverkan med berörda nämnder och
parter, att arbeta för LSS-boenden med särskild profil för de olika grupperna inom
LSS, i enlighet med denna motion.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz
Else-Marie Lindgren”
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Bilaga till § 137 Anmälningsärenden
”Motion – Solklart Borås
De senaste åren har utvecklingen när det gäller solceller varit närmast explosiv,
både i världen och i Borås. Mellan 2015 och 2016 ökade kommunkoncernens totala
produktion av solenergi från 189 MWh till 289 MWh, enligt Borås Stads miljörapport.
I år har kommunala industrifastighetsbolaget IBAB installerat en större anläggning
på taket på sin kontorsfastighet på Olovsholmsgatan och Viskastrandsgymnasiets
elever har monterat ytterligare cirka 400 kvm solceller till de 400 som gymnasiet
hade sedan tidigare.
Priset på solceller har fallit, intresset ökar stadigt och flera kommuner har kommit
igång med så kallade solcellsfält. Vi tycker att förutsättningarna nu finns för att i
bred samverkan bygga en större markbaserad anläggning också i Borås.
Start i samverkan
Vi vill möjliggöra för både företag och privatpersoner att på ett enkelt sätt bli
delägare i en solcellsanläggning, även de som själva inte har tillgång till mark eller
ett tak att montera en anläggning på. Därför föreslår vi att Borås Energi och Miljö
tar initiativ till en ekonomisk förening, enligt förebild från Helsingborg och Kalmar
(se länkar nedan).
Ett initiativ som detta faller väl in i Borås Energi och Miljös uppdrag och passar
bolagets devis ”vår dröm – en fossilbränslefri stad”. Borås Stad och Borås Elnät
ska också medverka till att anläggningen kommer till stånd. Företag och medborgare bör involveras i ett tidigt skede.
Byggande och drift med många mål
Basen för projektet är givetvis att bidra med ett tillskott av hållbart producerat
elenergi. En solcellsanläggning kan med små drifts- och underhållskostnader
förväntas producera under mer än 30 år.
Därtill vill vi att anläggningen kommer till nytta på flera andra sätt. Viskastrandsgymnasiets elever har redan monterat två anläggningar i anslutning till skolan och
intresse finns att fortsätta med denna sorts mycket verklighetsnära utbildning.
Gymnasiet kan med fördel involveras i arbetet med en samägd solcellsanläggning.
Anläggningen bör placeras väl synligt och vara förberedd för att kunna ta emot
studiebesök. På så sätt kan den utgöra kunskapsbank och inspiration för både
boråsare och för gäster utifrån. Ytterligare en möjlighet är att erbjuda grundskolor i
Borås att besöka och följa produktionen vid anläggningen, som en del i undervisningen om energi och miljö.
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Företag och privatpersoner som av olika skäl inte på egen hand kan investera i egen
solenergi ges på detta sätt möjlighet att bli delägare.
I Helsingborg finns sedan nyår en anläggning av det slag vi tänker oss redan i drift
och kommunägda Öresundskraft som var initiativtagare är villigt att bistå med råd
om hur vi i Borås kan gå vidare för att förverkliga ett solfält hos oss. Mer information finns här www.solarpark.se. Även i Kalmar finns en verksamhet som kan tjäna
som förebild:
https://energirepubliken.se/kalmarsundsol/
Vi föreslår att
Borås Energi och miljö får i uppdrag att ta initiativ till en samägd solscellspark
enligt motionens intentioner och särskilt beakta följande:
• Det skall vara möjligt för privatpersoner, företag, kommunala bolag och förvaltningar samt föreningar att köpa och äga andelar i solcellsparken.
• För att driva på föreslår vi att de kommunala bolagen/förvaltningarna erbjuds
möjlighet till klimatkompensation genom investeringar i solceller.
• Fältet bör placeras väl synligt t ex vid väg, järnväg och/eller gångstråk.
• Solcellsparken skall vara öppen för visningar för inspiration och kunskapsförmedling.
Borås 2017-08-15
Tommy Josefsson (V)
Leila Pekkala (S)
Dennis Söderberg (MP)
Tom Andersson (MP”
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Bilaga till § 138 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA

2017-08-16

Kommunfullmäktige
Enkel fråga till Tekniska nämndens ordförande Rosé-Marie Liljenby Andersson (S)
Blev det långbänk?
I juli 2014 lämnade jag till Kommunfullmäktige in motionen "Människor möts i
Borås". En motion som handlade om fler offentliga och attraktiva sittplatser i
Borås.
Fler offentliga sittplatser behövs i Borås. Behovet finns utifrån både tillgänglighetsperspektiv och stadslivsperspektiv.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2016 förklarades motionen
besvarad då allianspartiernas alternativa förslag att bifalla motionen ej fann gehör.
Kommunfullmäktige menade att man delar motionärens (min) uppfattning om att
fler sittplatser behövs i Borås, i syfte att skapa fler mötesplatser. Att skapa fler
mötesplatser är i linje med Vision 2025.
Kommunfullmäktige tyckte också att förslaget i motionen att utforma intressanta
och utmanande sittplatser med god funktion för spridande av offentlig konst,
design och arkitektur i staden ansågs tilltalande och bör utvecklas. Att Tekniska
nämnden i ett sådant sammanhang prövar möjligheten till alternativ finansiering
ställde man sig positiv till.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till Rose-Marie Liljenby
Andersson (S):
1. Hur sker arbetet i Tekniska nämnden med att utveckla sittplatser enligt ovan?
2. Finns det förslag på alternativ finansiering?
Marie Fridén (M)”
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Bilaga till § 138 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till ansvarigt kommunalråd Malin Carlsson (S) 17 augusti 2017
På måndag öppnar portarna till stadens skolor och eleverna återvänder efter
sommarlovet. I Borås ska vi ge våra elever de allra bästa förutsättningarna att lära.
Den avgörande faktorn för elevers lärarande är lärarna, dess pedagogiska
kompetens och förmåga att möta varje elevs behov.
Lärarbristen är allvarlig i hela Sverige och bristen på behöriga lärare kommer att
öka dramatiskt visar en granskning som Skolvärlden har gjort och enligt skolverkets
statistik saknar drygt häften av de 16 500 lärare som nyanställdes under det senaste
läsåret högskoleexamen.
Tyvärr saknas det många behöriga lärare även i Borås skolor.
Mot den bakgrunden undrar jag;
Hur många behöriga lärare saknas i Borås grundskolor och gymnasieskolor idag?
Vad gör ni åt det?
Är lärarbristen särskilt stor i några särskilda skolor? Vilka åtgärder vidtas?
I Borås har den sk KAL-gruppen arbetat aktivt under en tid. Är ni nöjda med
resultatet? Vilka är nästa steg? Hur ser Borås kompetensförsörjningsplan ut?
Anna Svalander, Liberalerna”
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Bilaga till § 138 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till Miljö- och konsumentnämndens ordförande
I Miljö och konsumentnämndens protokoll från möte 2017-05-23 redovisas
beslutet; Att Miljöförvaltningen får i uppdrag att säkerställa att området inom
fastigheten Verkmästaren 3 är lämplig för byggnation av en ”öppen vägg” och
anläggande av en pocketpark, i enlighet med denna skrivelse, under förutsättning
att grävning skall utföras.
I protokoll från möte 2017-06-20 kan jag läsa;
På platsen (Verkmästaren 3) finns en mur som ska användas som en klottervägg. I
anslutning till klotterväggen kommer marken även att snyggas till. Tjänstemannen
visar bilder på hur platsen ser ut idag och hur det är tänkt att se ut efter projektets
färdigställande. Hon förklarar även på vilket sätt projektledningen tar hänsyn till de
föroreningar som finns i marken, och vad de gör för att undvika att föroreningarna
kommer upp till markytan.
Miljö- och konsumentnämnden har i tidigare fall envist hävdat försiktighetsprincipen när gifter ska hanteras.
På vilket sätt har denna princip följts när nämnden bedömt markens lämplighet att
vistas på?
Vilka återgärder har vidtagits för att undvika att föroreningarna kommer upp till
markytan?
Borås 2017-08-16
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 149 Program mot hemlöshet
Yrkande i ärende Nr 93,
Program mot hemlöshet
Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda
nämnder och bolag, utreda, beskriva och ge förslag på vilka gemensamma
strategiska ställningstaganden som behövs avseende frågan om hemlöshet.
Individ- och familjeomsorgsnämnden får, inom ramen för samordningsansvaret, i
uppdrag att utreda, beskriva och ge förslag på hur gränssnitten avseende ansvaret
för respektive nämnd och bolag ska tydliggöras.
Uppdragen återrapporteras till Kommunstyrelsen senast januari 2018.
Annette Carlson (M)

Morgan Hjalmarsson (L)

Kerstin Hermansson (C)

Falco Güldenpfennig (KD)
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 augusti 2017 klockan 20:54:46.

14. Framställan angående Kongresshusinventarier från Borås Kongresscenter AB (Nr 95)
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

Karl-Gustav Drotz
Mikael Wickberg

Pari Mahinpour

Thor Öhrn

Else-Marie Lindgren

Amanda Wiktorsson
Patrik Hållpås

X

X
X
X
X

X
X
X
X

42

Frånv

Kvitt

0

0

X

X

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

Avst

X

X

X

X
X

X
X
X
Transport:
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X
X
X
X
X
X

Nej
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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

Jessica Bjurén

42

2

6

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
X
X
SUMMA:

61

X

2

7

3

0
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 17 augusti 2017 klockan 21:59:52.

20. Svar på motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD) och Leif Häggblom (SD):
Åldersbestämning av ensamkommande barn - Utrymme för kommunen att agera (Nr 101)
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

Karl-Gustav Drotz
Mikael Wickberg

Pari Mahinpour
Jasem Hardan

Thor Öhrn

Anita Spjuth
Else-Marie Lindgren

Amanda Wiktorsson
Patrik Hållpås

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

Transport:
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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

Jessica Bjurén

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
X
X
X
SUMMA:

64

6

0

3

0
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