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Tid och plats
17.00–21.00 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 38–74
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Annette
Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD), Ulf Olsson (S), Lena
Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans
Gustavsson (KD), 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), Falco Güldenpfennig (KD),
Kerstin Hermansson (C), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran
(M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin
Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Cecilia Andersson (C), Lotta
Preijde (L), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg (MP), Micael
Svensson (S), Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent
Hedberg (S), David Hårsmar (C), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström (SD),
Philip Pettersson (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Sara Andersson (S), Per Carlsson
(S), Anethe Tolfsson (S), Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M)
Stina Medelius (M), Andreas Bäckman (SD), Tony Strandgård (SD), Robert Sandberg
(S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och Anna Klaar (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Morgan Hjalmarsson (L)
För Tom Andersson (MP)
För Maj-Britt Eckerström (C)
För Björn Bergqvist (M)
För Hicham El-Horr (V)
För Hamid Fard (L)
För Sofia Andersson (V)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Malin Wickberg (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Lars-Gunnar Comén (M)
För Robin Nylén (M)
För Mohamed Kossir (S)

- Anne-Marie Ekström (L)
- Hanna Werner (MP)
- Mattias Danielsson (C)
- Nils-Åke Björklund (M)
- Tommy Josefsson (V)
- Andreas Cerny (L)
- Pari Mahinpour (V)
- Ingela Hallgren (KD)
- Mikael Wickberg (M)
- Annacarin Martinsson (M)
- Wivi Roswall (M)
- Jessica Bjurén (M)
- Leif Grahn (S)

Närvarande ersättare
Lotta Löfgren Hjelm (M), Bengt Wahlgren (L), Karl-Gustav Drotz (KD), Emina
Beganovic (S), Leif Johansson (S), Anders Jonsson (S), Bengt Bohlin (S), Therése
Björklund (S), Andreas Ekström (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S),
Abdullahi Warsame (S), Jasem Hardan (V), Christina Ramsälv Waldenström (MP),
Thor Öhrn (SD) och Patrik Hållpås (SD).

Kommunfullmäktiges protokoll | 25 februari 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-02-25

2 (35)

Sara Degerman-Carlsson (KD) anländer till sammanträdet kl 17.20 och intar sin plats
inför behandlingen av § 40.
Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 17.28 och intar sin plats inför
behandlingen av § 42.
Robin Nylén (M) anländer till sammanträdet kl 17.30 och intar sin plats inför
behandlingen av § 42.
Paul Andre Safko (M) anländer till sammanträdet kl 17.50.
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 17.50.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.10.
Mohamed Kossir (S) anländer till sammanträdet kl 18.25 och intar sin plats inför
behandlingen av § 49.
Amanda Wiktorsson (M) anländer till sammanträdet kl 18.35.
Maj-Britt Eckerström (C) anländer till sammanträdet kl 18.35 och intar sin plats inför
behandlingen av § 54.
Raija Leppänen (S) lämnar sammanträdet kl 19.00. Hon ersätts av Emina Beganovic
(S) inför behandlingen av § 58.
Karl-Gustav Drotz (KD) lämnar sammanträdet kl 20.30.
Övriga närvarande
Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

§ 38
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Arbetslivsnämndens ordförande Lars-Åke Johansson (S), Tekniska nämndens
ordförande Rose-Marie Liljenby Andersson (S) och Kommunstyrelsens ordförande
Ulf Olsson (S) svarar på inkomna frågor.
§ 39
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Sjösten (M) och Ninni
Dyberg (S) med Patric Cerny (L) som ersättare.
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Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 3 mars 2016 kl 16.00.

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".
§ 40
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2016-02-16

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för linbana i Borås!
Dnr 2016/KS0184 530

2016-02-24

Motion av Leif Häggblom (SD): Digitalisering av delegationsärenden.
Dnr 2016/KS0207 005

2016-02-24

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD) om
mobil- och surfplatteförbud i grundskolan.
Dnr 2016/KS0208 609

2016-02-24

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) - Maxantal i
barngrupperna på förskolan.
Dnr 2016/KS0211 710

§ 41
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har vidare fyra enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
§ 42
2016/KS0209 739
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (L) till Lena Palmén (S) om
platser på vård- och omsorgsboenden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
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§ 43
2016/KS0210 027
Svar på enkel fråga av Anne-Marie Ekström (L) till Ulf Olsson (S) om
Borås Stads deltagande i Borås Pride
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 44
2016/KS0212 609
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (L) till Lena Palmén (S) om
mobiltelefonförbud i grundskolorna
Kommunalrådet Lena Palmén (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.

§ 45
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Falco Güldenpfennig (KD) till Sören Björklund
(S) om överenskommelse med Fibertjänst om samgrävning
Ordföranden i styrelsen för Borås Elnät AB Sören Björklund (S) avger svar på
rubricerad enkel fråga.

§ 46
2013/KS0415 100
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Tjänstegarantier – en
kvalitetskontroll värdig namnet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 27, sid B 372)
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj
2013 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås nedanstående att-satser:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och samordna införandet av
kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter
Motionen har varit remitterad till alla nämnder och bolag. Flera av remissinstanserna
har tillstyrkt en av att-satserna men avstyrkt den andra. Åtta har avstått från att yttra
sig.
Kommunstyrelsen anser att det i dag finns ett annat förhållningssätt till kvalitets- och
verksamhetsutveckling än när kontrakten infördes. Det finns ett mer och tydligare
uttalat brukar/kundfokus i Kvalitetspolicyn. Det finns också ett mer systematiskt
kvalitetsarbete för t ex förskola, skola och äldreomsorg än vad som funnits tidigare.
From januari 2014 finns också en gemensam synpunktsfunktion, som ger en
möjlighet till förbättringar utifrån brukarnas/kundernas/boråsarnas synpunkter.

B 68

Kommunfullmäktiges protokoll | 25 februari 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-02-25

5 (35)

Detta gör att det idag finns en helt annan systematik för att arbeta med dessa frågor
än tidigare. Det gör det också möjligt att informera brukarna/kunderna/boråsarna
om innehåll och kvalitet. From 2014 har kommunfullmäktige också antagit principer
för medborgardialog, vilket ger nya möjligheter till dialog mellan medborgare och
politiker.
När det gäller att klargöra brukarnas/kundernas rättigheter och vilka krav offentliga
tjänster och service ska leva upp till, så delar Kommunstyrelsen motionärens
synpunkter om vikten av detta, men anser att det bör ske i en bättre och tydligare
information, både generell och i det individuella mötet.
Medborgarkontrakten fanns till och med 2011 men under de senare åren användes
de, och följdes upp, mer eller mindre aktivt i de olika verksamheterna och det är idag
omöjligt att göra en utvärdering så långt efteråt. Det finns ingen tillräckligt bra
statistik för att kunna uttala sig om varken efterlevnad eller synpunkter och klagomål.
Kommunstyrelsen anser därför att detta inte är möjlig att genomföra på ett tillräckligt
bra sätt för att kunna göra de analyser som efterfrågas.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, § 541
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Falco Güldenpfennigs (KD) yrkande och finner förstnämnda proposition med
övervägande ja besvarad.
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Motionen förklaras besvarad.
§ 47
2014/KS0584 319
Svar på motion av Anna Christensen (M): Fler papperskorgar för en
renare och vackrare stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 28, sid B 381)
Anna Christensen (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 augusti
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler papperskorgar
på strategiska ställen i centrum. Samt att genomföra en översyn i övriga delar av
staden för att finna nya platser som år lämpliga för utplacering av papperskorgar.
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Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som ställer sig positiv till att
placera ut fler papperskorgar längs vissa stråk i staden. Nämnden har därför i budget
begärt medel för investering och drift av ytterligare 100 papperskorgar. Då dessa
medel hittills inte ställts till förfogande har planerna inte kunnat förverkligas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Kommunfullmäktige i Budget 2015 beslutade
att ge Tekniska nämnden ett investeringsanslag på 1 000 000 kronor för att placera ut
100 nya papperskorgar i staden. Motionen kan därmed anses vara bifallen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-14, § 596
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige
Anna Christensen (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler papperskorgar på strategiska ställen i centrum
samt att genomföra en översyn i övriga delar av staden för att finna nya platser som är lämpliga för
utplacering av papperskorgar.
§ 48
2014/KS0527 005
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson
(FP) om fritt trådlöst nätverk i centrum
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 29, sid B 384)
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 lämnat motion om fritt trådlöst nätverk i centrum.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige ”Uppmana BoråsBorås genom Borås
Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att installera ett trådlöst nätverk i de
centrala delarna av Borås i enlighet med motionens intentioner.”.
Det behöver göras en utredning kring de legala, tekniska och ekonomiska
förutsättningarna för att bedöma om det är möjligt att installera ett fritt trådlöst
nätverk i centrum.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, 538
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första halvåret 2016 utreda de legala,
tekniska och ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i
Borås centrum.
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Motionen är därmed besvarad.
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första halvåret 2016 utreda de legala, tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i Borås centrum.
Motionen är därmed besvarad.
§ 49
2014/KS0529 312
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Monica HermanssonFriedman (M); Strandpromenad mellan Asklanda och Skalle badplats
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 30, sid B 386)
Annette Carlson (M) och Monica Hermansson-Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att utreda
möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, § 558
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga
gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan
Asklanda och Skalle badplats.
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§ 50
2015/KS0460 028
Svar på motion av Andreas Bäckman (SD) om att undersöka
möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 31, sid B 388)
Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 juni 2015
lämnat motion med rubriceringen att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk
måltid för lärare.
I motionen föreslås att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider för
lärarna/personal i förskolan och grundskolan.
Kommunfullmäktige har 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad
2016. I de medel som Kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas
egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 miljoner
kronor och i fördelningen till förskolan ingår en satsning på pedagogiska måltider
med 2,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-14, § 573
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är därmed besvarad.
§ 51
2014/KS0266 028
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 32, sid B 390)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 mars
2014 inlämnat motion om kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
I motionen föreslås att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa kostnadsfria
pedagogiska måltider i förskolan.
Kommunfullmäktige har därefter 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för
Borås Stad 2016. I de medel som Kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider
med 1,4 miljoner kronor och i fördelningen till förskolan ingår en satsning på
pedagogiska måltider med 2,1 miljoner kronor.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-12-14, § 574
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Anne-Marie Ekströms (L) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Anne-Marie Ekströms (L) yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 44 röster mot 29:
Motionen är därmed besvarad.
§ 52
2010/KS0559 349
Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om kommunala vattenhål
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 33, sid B 395)
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juli 2010
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunen placerar ut
”vattenhål” i form av vattenkranar på lämpliga platser i staden.
Motionen har varit remitterad till Gatunämnden som tillstyrker motionens syfte.
Kommunstyrelsen gör bedömningen att dricksvattenfontäner ute på stan tjänar ett
bra syfte till törstiga medborgare. Ansvaret för sådana faciliteter har Borås Energi
och Miljö AB där VA-verksamheten finns. Kommunstyrelsen vill skicka med till
bolaget att styrelsen ser positivt på om fler ”Vattenhål” tillskapas.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-12-14, § 597
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 53
2015/KS0691 611
Svar på motion av Anna Svalander (FP) om att frångå kösystemet till
de fristående skolorna i Borås så att dessa också kan ta emot nyanlända elever
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 34, sid B 398)
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fristående grundskolor ska ges större möjlighet att ta emot
nyanlända flyktingar. Idag får elever till fristående grundskolor endast antas via tre
principer anmälningstid, närhetsprincipen samt syskonförtur. I rubricerad motion
beskrivs svårigheten för nyanlända att antas via anmälningstid (kösystem). Med anledning av nämnd problematik vill motionären att Kommunstyrelsen utreder hur ett
undantag från principen anmälningstid kan utformas, samt vilka resurser som kan
krävas för ett sådant förslag.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-19 beslutades, efter yrkande från
Folkpartiet Liberalerna, att följande skall stå med i budget för 2016: ”Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in nyanlända
elever”. Detta uppdrag fångar upp det motionären till denna motion ville åstadkomma.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, § 554
Kommunstyrelsen beslutar på 12 röster mot 1 förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Att motionen förklaras besvarad.
Mot besluten reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Avslå motionen.
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Kommunfullmäktige
Patric Silfverklinga (SD) och Leif Häggblom (SD) yrkar avslag på Kommunstyrelsens
förslag.
Lennart Andreasson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Patric Silfverklinga (SD) med fleras yrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Patric Silfverklinga (SD) med fleras yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Motionen förklaras besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström
(SD), Philip Pettersson (SD), Andreas Bäckman (SD) och Tony Strandgård
(SD).
§ 54
2015/KS0455 754
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Kostnader för cellprov och
mammografi ska ingå i försörjningsstöd
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 35, sid B 400)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska
ingå i försörjningsstödet i Borås Stad
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, § 553
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att kostnader för cellprov och mammografi skall ingå i riktlinjer för försörjningsstöd
som ”livsföring i övrigt” mot uppvisande av kvitto.
Motionen bifalls.
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Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen bifalles.
Kostnader för cellprov och mammografi skall ingå i riktlinjer för försörjningsstöd som ”livsföring i
övrigt” mot uppvisande av kvitto.
§ 55
2015/KS0299 310
Svar på motion av Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V);
Bredda Borås matutbud
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 36, sid B 403)
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning
att utreda möjligheten till att förenkla och samordna tillståndsgivningen
för food trucks.
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning, att utreda möjligheten
att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom kommunens
område.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden samt Miljö- och
konsumentnämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, § 552
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra till Näringslivsenheten att undersöka möjligheten att samordna och förenkla
tillståndsgivningen för food trucks
Uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheten att designera
uppställningsplatser för food trucks inom kommunens område.
Kommunfullmäktige
Fredrich Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen bifalles.
Uppdra till Näringslivsenheten att undersöka möjligheten att samordna och förenkla
tillståndsgivningen för food trucks samt annan motsvarande mobil försäljning av livsmedel.
Uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheten att designera uppställningsplatser för food
trucks samt annan motsvarande mobil försäljning av livsmedel inom kommunens område.

§ 56
2014/KS0429 733
Svar på motion av Ida Legnemark (V) om att förbättra villkoren i
daglig verksamhet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 37, sid B 408)
Ida Legnemark (V) vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat
motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet.
I motionen föreslås att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i
Borås Stad ska omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda.
Motionen har varit remitterad till Sociala omsorgsnämnden.
Då Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer
med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna
med beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för
den föreslagna förmånen.
Det finns därmed fog för att utreda frågan för att bl.a. klargöra:
- vilken målgrupp som avses
- vilka skillnader som finns idag för olika målgrupper och om det är rimligt att
dessa kvarstår
- inom vilka verksamheter och utförare förmånen ska tillämpas
- direkta kostnader för förmånen och vilken nämnd som ska svara för dessa
- att verksamheten kan tillgodose ökat behov av personalstöd och ledsagning
för aktiviteter
- hur administrationen ska lösas mellan berörda kommunala förvaltningar och
privata utförare
- hur förmånerna betraktas skattemässigt
Ida Legnemark (V), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) yrkar att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras
besvarad.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, § 539
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda avgränsning och förmåner till
målgrupperna.
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda avgränsning och förmåner till
målgrupperna.
Motionen är därmed besvarad.
§ 57
2015/KS0423 023
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 38, sid B 413)
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 lämnat motion om att synliggöra och öka
Pf3 skrivelseprofessionaliseringen av socialtjänsten.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
Det finns ett pågående arbete med utredning och insatser för att göra socialsekreteraryrket mer attraktivt. I Borås Stad har nämnder och verksamhet genomfört
en del åtgärder för att behålla och rekrytera socialsekreterare. Sedan april 2015 finns
en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska kunna stärka
förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga socialsekreterare. Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som
bidrar till att göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya
socialsekreterare.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-11-30, § 537
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) och Hanna Werner (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås
Stad.
§ 58
2015/KS0300 822
Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy
Josefsson (V); Ljusrum till Borås Stadsparksbad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 39, sid B 416)
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 mars 2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i samband med renovering av Stadsparksbadet, om det är
möjligt bygga till ett rum för solande människor (med kontrollerad belysning)
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och
Lokaförsörjningsnämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-14, § 599
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för
Morgan Hjalmarssons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att avslå motionen.
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Kommunfullmäktige
Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Robin Nylén (M) och Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen".
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Motionen avslås.
§ 59
2015/KS0315 206
Komplettering av beslut om ”Regler för hyror för LSS-boenden”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 40, sid B 424)
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde 2015-11-18--19, § 185, ”Regler
för hyror för LSS-boenden”. Dessa regler gäller från och med 1 januari 2016.
Reglerna innehåller att Kommunfullmäktige årligen skall fastställa ett tak för hyrans
storlek oavsett vilken hyra som fastställts i hyresförhandlingarna.
Beslutet grundade sig på en skrivelse från Kommunstyrelsen. Av denna framgår att
Kommunstyreslen föreslår att hyrestaket skall vara 5 300 kronor per månad under
2016. Denna del av förslaget skulle självfallet ha ingått i de beslutsmeningar som
Kommunfullmäktige tog ställning till. Men till följd av ett misstag ingick inte
hyrestaket i det föreslagna beslutet. Följden blev att det nu inte finns något formellt
hyrestak eftersom beslutet innehöll att det tidigare taket upphävdes.
Kommunstyrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige skall komplettera sitt beslut så
att det även innehåller att hyrestaket för hela 2016 är 5 300 kronor per månad.
Regeln om ett hyrestak innebär en begränsning av hyrans storlek i förhållande till det
som lagts fast vid hyresförhandlingarna. Det är alltså i praktiken ett beslut som
gynnar den hyresgäst som har en förhandlad hyra över hyrestaket. Detta är en grund
för att beslutet kan tillämpas retroaktivt från januari 2016.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25, § 50
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-18--19, § 185, kompletteras med att
hyrestaket för 2016 fastställs till 5 300 kronor per månad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktiges beslut den 18–19 november 2015, § 185, kompletteras med att
hyrestaket för 2016 fastställs till 5 300 kronor per månad.
§ 60
2015/KS0776 282
Ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS, Hulta torg 1
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 41, sid B 425)
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett
förslag till avtal i enlighet med angivna villkor.
Arbetslivsnämnden har påpekat att de förhyrda lokalerna belägna på Hulta torg 1 inte
är ändamålsenliga för målgruppen för personer med stora funktionshinder.
Målgruppen har förändrats genom åren och befintlig lokal uppfyller inte längre
kraven på tillgänglighet och utformning, inte heller utemiljön uppfyller dessa krav.
I ett dokument från Lokalförsörjningsnämnden beskriver man förutsättningarna för
den nya lokalen som kommer att vara utformad efter de krav och behov som
verksamheten har beskrivit, även läget är optimalt ur verksamhetssynpunkt. Förslaget
som beskrivs gäller alltså fullt ut ombyggd och anpassad lokal utefter verksamhetens
behov.
Tillkommande hyra för verksamheten, som uppgår till 724 000 kronor, hanteras inom
budget. Förändringen i kostnad per kvadratmeter blir enligt förslaget 150 kronor,
från 1015 kr/m² till 1164 kr/m². Tillträde till lokalen beräknas ske 2016-07-01.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 17
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Att godkänna upprättat förslag till ersättning för verksamhetslokal daglig
verksamhet LSS, Hulta torg 1, förutsatt att Arbetslivsnämnden tillstyrker
förslaget.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Godkänna upprättat förslag till ersättning för verksamhetslokal daglig verksamhet LSS,
Hulta torg 1, förutsatt att Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget.
§ 61
2015/KS0777 107
Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 42, sid B 427)
Åhagastiftelsen bildades i november 2000 genom donationer av ca 35 miljoner
kronor från privatpersoner, stiftelser och näringslivet. Syftet var att i den gamla
lokverkstaden på Åhaga bygga upp en scen för i första hand det musikaliska
kulturlivet i Borås. Kommunens insats bestod i att överlåta marken till Stiftelsen och
bevilja ett ränte- och amorteringsfritt lån på 15 miljoner kronor för att renovera
huset.
Borås Stad och Åhagastiftelsens nuvarande avtal har gällt under perioden 2011-2015.
Från att tidigare varit ett underskottsbidrag har det nuvarande avtalet i stället
fokuserat på den nytta som kommunen och kommuninvånarna har av Åhagas
verksamhet. Det årliga verksamhetsbidraget har uppgått till 500 000 kronor årligen
att jämföras med det tidigare underskottsbaserade bidraget som uppgick till
1 000 000 kronor per år.
Det nuvarande verksamhetsbidraget vilar på två grundläggande beståndsdelar
-Stöd till kulturella/ideella arrangemang på Åhaga genom subventionerad lokalhyra
-Åhaga skall vara en resurs för Borås i sitt totala evenemangsutbud till boråsarna och
besökande.
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten på Åhaga under avtalsperioden väl har
uppnått syftet med kommunens bidragsgivning. Inte minst har varumärket Åhaga
bidragit till att lyfta fram Borås som ett intressant besöksmål och därmed stärkt
Borås Stads position bl.a. genom ökade turistekonomiska effekter. Ekonomiskt står
inte verksamheten på Åhaga och faller med verksamhetsbidraget från Borås Stad
men är enligt stiftelsen av största betydelse för Åhagas fortsatta utveckling och ger en
säkerhet och trygghet inför framtiden. Stiftelseformen borgar också för att ev.
överskott från verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk
utveckling.
Åhagastiftelsen har föreslaget att parterna tecknar ett nytt avtal omfattande fem år
med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste 5-års perioden.
Kommunstyrelsen instämmer i detta och vill inom avtalets ram föra en diskussion
med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan bidra till att stärka
Borås Stads position som en attraktiv besöks- och boendeort.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25, § 48
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2016-2020 godkänns
tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i ärendet.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2016-2020 godkänns tillsammans med
de förutsättningar som beskrivs i ärendet.
§ 62
2016/KS0092 303
Utökning av verksamhetsområde VA (Vatten och Avlopp)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 43, sid B 434)
Borås Energi och Miljö AB har sedan 2011 ansvar för kommunens VA-verksamhet.
Kommunfullmäktige har 2015-08-20 beslutat om VA-taxa för 2016. Bolaget föreslår
nu en utökning av verksamhetsområde VA.
Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning.
I takt med att förtätning och exploatering av Borås Stad sker, så behöver även verksamhetsområdet utökas. Under 2015 har ett antal nyanslutningar av fastigheter ägt
rum och dessa behöver nu formellt införlivas i verk samhetsområdet. Kommande
exploateringar och omvandlingsområden som är beslutade enligt detaljplan införlivas
även dessa i verksamhetsområdet för VA. Att fastigheter som är anslutna till en allmän VA-anläggning ingår i verksamhetsområdet, är en förutsättning för att Vattentjänstlagen skall gälla.
De fastigheter som har anslutits och föreslås inför livas i verksamhetsområdet
framgår nedan.
FASTIGHET
Ljushults-Hulu 1:72
Brämhult 11:205
Brämhult 11:206
Brämhult 1:11
Brämhult 1:18
Skorpionen 3
Toarp 2:10
Skänstad 6:24
Skänstad 1:124

OMRÅDE
Aplared
Brämhult
Brämhult
Brämhult
Brämhult
Byttorp
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors

VERKSAMHET
SV
SVD
SVD
SV
SV
SV
S
SV
SV
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Sölebo 1:117
Asklanda 1:14
Fristads Prästgård 1:113
Längjum 9:8
Längjum 9:10
Gingri-Nygården 4:3
Slätthult 1:100
Slätthult 1:102
Riddarebolet 1:10
Riddarebolet 1:11
Riddarebolet 1:12
Riddarebolet 1:13
Riddarebolet 1:18
Riddarebolet 1:19
Kinnarumma 3:8
Heden 1:19
Heden 1:9
Ekås 1:3 > 6
Bråthult 1:55
Råslätt 1:36
Norrmalm 1:1
Spinellen 2
Spinellen 3
Spinellen 4
Rydboholm 6:17
Bytorp 1:68
Bytorp 1:69
Rångedala 1:24
Ormåsa 2:4
Hällered 1:36
Sölebo 1:109
Paradis 1:111
Paradis 1:51
Paradis 1:90
Paradis 1:32
Paradis 1:37
Årbo 1:11
Visiret 2
Viared 5:1
Vindtyget 5
Vindtyget 8
Kinnarumma-Fagerhult 2:49
Rydboholm 1:402
Rydboholm 1:377
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Fristad
Fristad
Fristad
Frufällan
Frufällan
Gingri
Gånghester
Gånghester
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Kinnarumma
Målsryd
Målsryd
Målsryd
Norrmalm
Ryda
Ryda
Ryda
Rydboholm
Rångedala
Rångedala
Rångedala
Rångedala
Sandhult
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Svaneholm
Viared
Viared
Viared
Viared
Viskafors
Viskafors
Viskafors

S
SV
D
SVD
SVD
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SV
SVD
SV
SV
SV
V
SVD
SVD
SV
SV
SV
SV
SV
SVD
SV
SV
SV
SV
SV
V
D
D
SV
SV
SV
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SV

Tabell 1. Förteckning över vilka fastigheter som ska införlivas i verksamhetsområdet för VA

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25, § 45
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Utökning av verksamhetsområde VA fastställs.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Utökning av verksamhetsområde VA fastställs.
§ 63
2015/KS0779 315
Uppförande av parkeringshus på fastigheten Vulcanus
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 44, sid B 446)
Borås kommuns Parkerings AB avser uppföra ett parkeringshus på Vulcanus
markparkering samt förvärva det berörda markområdet. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolaget föreslår att det på Vulcanus markparkering byggs ett parkeringshus med 270
p-platser, vilket innebär ett tillskott på 210 platser. P-huset byggs i elva halvplan och
kommer att ha en fasad som delvis består av solceller. Investeringen beräknas uppgå
till 77 miljoner kronor. Byggstart planeras till våren/försommaren 2016 med ett
färdigställande under kvartal 1 2017.
Som bolaget anger är behovet av parkeringsplatser i närområdet stort. Dessutom är
behovet av nya parkeringsplatser stort i hela de centrala delarna av staden då flera
befintliga markparkeringar kan komma att bebyggas. Bygget av Vulcanus parkeringshus ligger i linje med den pågående stadsutvecklingen.
Kommunstyrelsen noterar investeringens förväntade driftsunderskott.
Nybyggnationer av parkeringshus är till stora delar tvingande och icke lönsamma,
och då bolaget förväntas göra flera stora nyinvesteringar framöver kommer bolagets
lönsamhet att påverkas. Det är därför viktigt att i möjligaste mån begränsa
driftsunderskottet. Med anledning därav föreslår Kommunstyrelsen att bolaget ser
över sin avgiftssättning och harmoniserar den med Tekniska Förvaltningen.
Markaffären beslutas om i separat ärende.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-01-25, § 46
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås kommuns Parkerings AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag
uppföra parkeringshus på Vulcanus parkeringsområde.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås kommuns Parkerings AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag uppföra
parkeringshus på Vulcanus parkeringsområde.
§ 64
2015/KS0663 612
Reviderad strategi – Bildningsstaden Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 45, sid B 457)
Strategin Bildningsstaden Borås gäller till och med 2015. Stadsdelsnämnden Norr har
ansvarat för revideringen. En arbetsgrupp bestående av representanter för stadsdelarna och Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny Strategi som
biläggs denna handling.
Ärendet har skickats på remiss till Ungdomsrådet, Stadsdelsnämnderna Väster och
Öster samt till Utbildningsnämnden vilka alla inkommit med svar.
Den föreslagna skrivningen skiljer sig inte avsevärt från den nu gällande. Ändringarna
är dels av redaktionell art, men ett par är innehållsmässiga förändringar .
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 9
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads strategi Bildningsstaden Borås, att gälla
för Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr och Utbildningsnämnden till och med
2019.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads strategi Bildningsstaden Borås, att gälla för
Stadsdelsnämnderna Öster, Väster, Norr och Utbildningsnämnden till och med 2019.
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§ 65
2015/KS0836 133
Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 46, sid B 478)
Från och med 2013 är det upp till varje kommun att var för sig träffa avtal med
Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagning av ensamkommande barn.
Länsstyrelsen företräder Migrationsverket i kontakterna med kommunerna.
I dag finns två överenskommelser med Migrationsverket/Länsstyrelsen.
En överenskommelse om anordnare av boende för asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn som innebär 39 boendeplatser
för åldern 14 – 17år här finns förslag på en ny överenskommelse.
Dessutom finns en överenskommelse om anordnare av boende utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn, med uppehållstillstånd som innebär 45
boendeplatser denna överenskommelse ligger kvar.
Förslag till en ny överenskommelse har tagits fram av Migrationsverket/Länsstyrelsen
och innebär en utökning av antal boendeplatser enligt följande:
För asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn
en utökning från 39 boendeplatser till 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år. Enligt
kontakt med Migrationsverket kommer överenskommelsen att gälla från och med 1
april 2016
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25, § 43
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelse med Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn
motsvarande 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år.
Mot besluter reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslut: Bemyndiga
Kommunstyrelsen att behålla den överenskommelse med
Migrationsverket/Länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande
barn motsvarande 39 boendeplatser för åldern 14-17 år, de ensamkommande
flyktigbarn som Migrationsverket tilldelar Borås Stad skall ha genomgått medicinsk
åldersbedömning.
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Kommunfullmäktige
Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström (SD) yrkar att Kommunfullmäktige
beslutar: Bemyndiga Kommunstyrelsen att behålla den överenskommelse med
Migrationsverket/länsstyrelsen om mottagandet av ensamkommande asylsökande
barn motsvarande 39 boendeplatser för åldern 14-17 år.
De ensamkommande flyktingbarn som Migrationsverket tilldelar Borås Stad skall
genomgå en medicinsk åldersbedömning.
Ulf Olsson (S), Anna Svalander (L), Ulrik Nilsson (M), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S), Hanna Bernholdsson (MP)
Lennart Andreasson (V) och Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Patric Silfverklinga (SD) med fleras yrkande och finner förstnämnda proposition
med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Patric Silfverklinga (SD) med fleras yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 4.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Bemyndiga Kommunstyrelsen att teckna överenskommelse med Migrationsverket/länsstyrelsen om mottagande av ensamkommande asylsökande barn motsvarande 221 boendeplatser för åldern 14 – 17 år.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD),
Philip Pettersson (SD), Andreas Bäckman (SD) och Tony Strandgård (SD).
§ 66
2016/KS0090 045
Preliminära koncernbidrag år 2015 inom koncernen Borås Stadshus
AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 47, sid B 485)
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB
samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad
Textile Fashioncenter AB har strukturella underskott så måste ca 38,6 miljoner
kronor styras till dessa från andra bolag inom koncernen.
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Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag
som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga
bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och
preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten
senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter
finansiella och extraordinära poster:
Belopp i
mnkr
Borås Stadshus AB
-3,8
Borås Elnät AB
53,6
Borås Energi och Miljö AB
42,6
Borås Djurpark AB
-10,5
Borås kommuns Parkerings AB
10,6
Industribyggnader i Borås AB
11,4
BoråsBorås TME AB
-16,1
BSTF AB
-8,0
79,8
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 38,6 miljoner kronor i
koncernbidrag. Av detta stannar 3,8 miljoner kronor i moderbolaget för att täcka
främst räntekostnader, och återstående 34,8 miljoner kronor lämnas i koncernbidrag
till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad Textile Fashioncenter
AB.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25, § 40
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om
slutliga koncernbidrag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga
koncernbidrag.
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§ 67
2002/KS0249 001
Svar på motion av Maj Steen (M) om avveckling av kommunens egen
revision
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 48, sid B 488)
Maj Steen (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2002
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunens revision avvecklas
och kommunen anlitar en utomstående auktoriserad revision.
Motionen har varit remitterad till Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen har under en längre tid följt utvecklingen hos stadens
granskningsorgan och konstaterar dess mer och mer självständiga position i
kommunen. Vidare har Kommunstyrelsens tidigare hantering av Revisionskontorets
budget och ekonomi ansetts olämplig, då man ur granskningssynpunkt är underställd
Revisionskontoret. Det är en konsekvens av tanken om att Kommunfullmäktige ska
vara den enda överordnade instansen för revisionen. Det är också av denna
anledning som budget-, personal- och lönefrågor hanteras mellan Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets båda presidium.
Med detta som bakgrund anser Kommunstyrelsen att dess funktion som
beredningsorgan till Kommunfullmäktige i den här frågan är opassande och ej i linje
med den senaste tidens utveckling gällande stadens revision. Motionärernas förslag är
därför föremål för direkt behandling i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 3
Utan eget ställningstagande beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
§ 68
2012/KS0771 001
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Inför
fristående revision
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 49, sid B 521)
Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20
december 2012 inlämnat rubricerad motion.
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I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger i uppdrag åt Kommunstyrelsen att
införa en fristående revision utifrån motionens intentioner
Kommunstyrelsen har under en längre tid följt utvecklingen hos stadens
granskningsorgan och konstaterar dess mer och mer självständiga position i
kommunen. Vidare har Kommunstyrelsens tidigare hantering av Revisionskontorets
budget och ekonomi ansetts olämplig, då man ur granskningssynpunkt är underställd
Revisionskontoret. Det är en konsekvens av tanken om att Kommunfullmäktige ska
vara den enda överordnade instansen för revisionen. Det är också av denna anledning som budget-, personal- och lönefrågor hanteras mellan Kommunfullmäktiges
och Revisionskontorets båda presidium.
Med detta som bakgrund anser Kommunstyrelsen att dess funktion som
beredningsorgan till Kommunfullmäktige i den här frågan är opassande och ej i linje
med den senaste tidens utveckling gällande stadens revision. Motionärernas förslag är
därför föremål för direkt behandling i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 4
Utan eget ställningstagande beslutar Kommunstyrelsen med 7 röster mot 6 på förslag
av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att se över den kommunala revisionens
oberoende samt dess möjligheter att konsultera sakkunniga från utomstående
auktoriserade revisionsbyråer.
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Motionen förklaras
besvarad. Kommunfullmäktiges presidium uppdras att se över den kommunala
revisionens oberoende och dess möjligheter att konsultera sakkunniga från
utomstående auktoriserade revisionsbyråer samt i övrigt externa sakkunniga.
Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S) och Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Annette
Carlsons yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Annette Carlsons (M) yrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
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Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktiges presidium uppdras att se över den kommunala revisionens oberoende och dess
möjligheter att konsultera sakkunniga från utomstående auktoriserade revisionsbyråer samt i övrigt
externa sakkunniga.
§ 69
2015/KS0553 409
Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) om
att minska mängden plastpåsar i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 50, sid B 532)
Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-08-20 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen tar initiativ till en dialog med butiksinnehavarna i
Borås kommun med syfte att minska/fasa ut den miljöskadliga och energislukande
användningen av plastpåsar i Borås butiker, att Borås Stad internt verkar för att alla
förvaltningar och bolag slutar med att använda plastmuggar och plastpåsar där det
finns alternativ, samt att Miljöförvaltningen i Borås utlyser en tävling med pris till
den butik som minskar sin användning av plastpåsar mest procentuellt.
Motionen har varit remitterad till Miljö- och konsumentnämnden.
Kommunstyrelsen ser inget hinder i att ta initiativ till samarbeten med näringslivet i
frågan. Likväl som Borås Stad önskar och hoppas på att näringsliv och medborgare
läser och engagerar sig i de visionsmål som finns i Borås 2025, så önskar och hoppas
Kommunstyrelsen att näringslivet vill arbeta sida vid sida med Borås Stad i
miljöarbetet. Samarbete mellan Miljö- och konsumentnämnden samt Borås Energi
och Miljö AB kring Avfallsplanen kan ses som en betydande utgångspunkt i arbetet,
eftersom minskad mängd plastpåsar bör kunna påverka båda aktörernas
ansvarsområden positivt
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 22
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att tillsammans med Borås Energi och
Miljö AB utforma metoder för att minska mängden plastpåsar i Borås.
Motionen förklaras i övrigt besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
kommunalrådet Morgan Hjalmarssons (L) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: att avslå motionen.
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Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja (V) och Mosa Roshanghias (MP) yrkar bifall
till Kommunstyrelsens förslag.
Nils-Åke Björklund (M) 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 5.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Motionen avslås.
§ 70
2015/KS0422 751
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Stärk familjehemmen!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 51, sid B 542)
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur Borås
Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på åtgärder
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr och
Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen delar motionärernas synpunkter när det gäller brist på familjehem
i Borås och svårigheter att rekrytera nya. Kommunstyrelsen anser därför att ett
utredningsuppdrag också ska belysa vilka faktorer som stödjer en framgångsrik
familjehemsverksamhet. I samband med denna utredning bör också utredas hur
Borås Stad ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång.

B 93

Kommunfullmäktiges protokoll | 25 februari 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-02-25

30 (35)

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25, § 34
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att se över hur Borås Stad kan knyta flera
familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och
komma med förslag på åtgärder.
Stadsdelsnämnden Väster får också i uppdrag att utreda hur Borås Stad ska arbeta
med att stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Förslag på åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen bifalles.
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med
förslag på åtgärder.
Stadsdelsnämnden Väster får också i uppdrag att utreda hur Borås Stad ska arbeta med att
stödja placerade barn och ungdomars skolgång.
Förslag på åtgärder ska redovisas till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
§ 71
2015/KS0421 700
Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette
Carlson (M); Inför socialtjänsten online!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 52, sid B 546)
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att: - Ge stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala
omsorgsnämnden i uppdrag att utifrån socialtjänstlagen utreda socialtjänstens roll på
internet avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Ge stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala omsorgsnämnden i uppdrag att efter
genomförd utredning om möjligt införa en socialtjänst online.
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Motionen har varit remitterad till Ungdomsrådet, stadsdelsnämnderna Norr, Väster
och Öster samt till Sociala omsorgsnämnden.
Kommunstyrelsen delar motionärernas uppfattning om behovet av att finnas där
ungdomarna finns, dvs ”online”. Idag utspelar sig ungas vardag lika mycket på nätet
som i den fysiska verkligheten, och detta ställer helt nya krav på bland annat socialtjänsten för att kunna uppmärksamma unga som behöver stöd. Bristande kunskaper
tillsammans med osäkerhet som råder kring vad socialtjänsten får och inte får göra på
internet hindrar att nätet fullt ut används som en arena för kontakt med unga.
Motionärerna föreslår att Stadsdelsnämnden Väster i samverkan med Sociala
omsorgsnämnden får ett uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet.
Kommunstyrelsen menar att Stadsdelsnämnden Väster med ansvar för samordning
av kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet ensam får uppdraget, men att
utredningen sker i samverkan med berörda verksamheter.
Motionärerna föreslår också att man efter genomförd utredning om möjligt inför en
socialtjänst online. Här anser Kommunstyrelsen att detta bör ingå i hur Borås Stad
ska agera strategiskt när det gäller e-tjänster, och att utredningen är en del av detta
underlag. Uppdraget bör därför återrapporteras till Kommunstyrelsen för vidare
handläggning.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25, § 35
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet
avseende möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Uppdraget ska
rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
Stadsdelsnämnden Väster får i uppdrag att utreda socialtjänstens roll på internet avseende
möjligheter, begränsningar och tänkbara arbetsformer. Uppdraget ska rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
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§ 72
2015/KS0497 009
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Välfärdsbokslut – även
för äldre!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 53, sid B 550)
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-20
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad vid nästa årsbokslut
också tar fram ett välfärdsbokslut för personer över 65 år, att för att ta fram vilka
parametrar som ska mätas bör en arbetsgrupp med en från varje parti som är representerat i Kommunfullmäktige tillsättas.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna Öster, Väster och Norr samt
till Fritids- och folkhälsonämnden och Centrala pensionärsrådet.
Kommunstyrelsen delar intentionerna i motionen om att det är viktigt att följa de
äldres förutsättningar att leva ett gott och innehållsrikt liv. En ökad kunskap om hur
denna allt större grupp mår ger också förutsättningar för att göra åtgärder som bidrar
till att äldre får en bättre hälsa och att tidpunkten då kan skjutas upp för när personen
behöver mer omfattande stöd från samhället.
Däremot anser Kommunstyrelsen inte att det behövs skapa ett nytt välfärdsbokslut
utan tycker, tillsammans med de flesta av remissvaren, att detta bör kunna integreras i
det befintliga. Kommunstyrelsen anser inte heller att det behöver tillsättas en särskild
politisk arbetsgrupp för att ta fram de nya indikatorerna som ska mätas, utan detta
uppdrag bör läggas på Fritids- och folkhälsonämnden.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-25, § 32
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i samverkan med ansvarig nämnd
för äldreomsorg samt med pensionärsföreningar, tillföra Välfärdsbokslutet
indikatorer för äldres hälsa.
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i samverkan med ansvarig nämnd för äldreomsorg samt
med pensionärsföreningar, tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa.
Kommunfullmäktige
Anne-Marie Ekström (L) och Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att, i samverkan med ansvarig nämnd för äldreomsorg
samt med pensionärsföreningar, tillföra Välfärdsbokslutet indikatorer för äldres hälsa.
§ 73
2014/KS0674 821
Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Investera i en näridrottsplats vid Storsjön
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 54, sid B 554)
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslår
motionärerna att uppdra åt ansvarig nämnd att bygga en näridrottsplats vid Storsjön.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker
motionen och föreslår att man istället uppför en näridrottsplats i centrala Rydboholm
eller Svaneholm.
Vid nytagen kontakt med nämnden meddelar de att de troligtvis kommer att lägga en
del av Borås Arenas utbytta konstgräs i Svaneholm som en aktivitetsyta om
Stadsdelsnämnden Väster är med på det.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Fritids- och folkhälsonämnden i
frågan. Det är nämnden som inom befintliga budgetmedel prioriterar i vilka delar av
staden som näridrottsplatser skall etableras.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 18
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
§ 74
2012/KS0599 627
Svar på motion av Anna Christensen (M), Patric Cerny (FP), Sven-Erik
Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Dags för SkolFam
modellen även i Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 55, sid B 559)
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Anna Christensen (M), Patrik Cerny (FP), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans
Gustavsson (KD) har till Kommunfullmäktiges sammanträde 20 september 2012
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att Stadsdelsnämnd Väster får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för och om möjlighet finns införa SkolFam
modellen för åldrarna 7-11 år i Borås Stad.
De tre stadsdelsnämnderna har yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-01-11, § 16
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Patric Cerny (L) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulf Sjösten (M)
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Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16.25

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 mars 2016

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 39 Allmänhetens frågestund
”Hans Vallin
Till:
Fullmäktige
2016-02-05
Min fråga är snarare ett önskemål, som lyder:
"Jag är långtidsarbetslös och har en funktionsnedsättning. I flera år har jag arbetat
gratis åt arbetsförmedlingen genom diverse aktiviteter. Jag har mycket att erbjuda
arbetsmarknaden och övriga samhället men känner inte att jag har fått en ärlig
chans hittills. Inblandade myndigheter har brustit i långsiktigt ansvarstagande
genom åren. Jag efterlyser ett lokalt initiativ för att få folk som mig in i meningsfull
sysselsättning med en långsiktig individanpassad plan. Hur ser möjligheterna ut för
det?"
Jag välkomnar eventuella förslag till omformulering. Annars vill jag ställa denna
fråga till ledamöterna under sammanträdet den 25:e februari.
Med vänliga hälsningar,
Hans-Jörgen Vallin
(Korrigerade datumet för sammanträdet från det felaktiga 28:e februari till 25:e
februari.)”
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Bilaga till § 39 Allmänhetens frågestund
”Allmänhetens frågestund den 25/2 2016
Jag bor på Hedvigsborg och vistas mycket ute i naturen och det blir då för min del
området mot Flymader och Ruered. Här finns iordningställda promenadvägar
utöver de skogsvägar som har anlagts för i första hand timmertransporter. Under
senare tid har det vid Flymader bytts ut både en bro och 2 spångar över en bäck
respektive sankmark men här kvarstår ett problem då det vid regntider bildas en
mindre sjö vilken inte går att forcera i vanliga promenadskor. För att passera
området måste du inkräkta på närliggande tomtmark vid bostadshus. Problemet har
påtalats under flera års tid för tekniska avdelningen men utan åtgärd.
Med tanke på att alla läkare förespråkar mycket rörelse och motion så anser jag det
mycket angeläget att denna brist på underhåll av befintligt promenadstråk snarast
åtgärdas då den dessutom utgör den mest frekvent utnyttjade slingan. Utöver alla
boende på Hedvigsborg så utnyttjas området även av boende på Storängen,
Dammsvedjan, Brotorp, Trandared och Söderkulla.
Kostnaden för denna åtgärd måste vara mycket blygsam i kommunens budget då
det handlar om 2 billass grus och en traktorgrävare under en halv dag på mark som
ligger alldeles i anslutning till bilväg.
Per-Olof Fråhn
Tursagatan 42
504 46 Borås”
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Bilaga till § 39 Allmänhetens frågestund
”Stadskansliet,
501 80 Borås
"Allmänhetens frågestund".
Borås Stad har blivit mycket säkert på rekryteringsprocesser via ett användarkonto.
Man får svar, att den sökande inte har fått jobbet via sin e-post. Många som inte
har fått jobbet undrar vilka ubildninga eller vilka erfarenheter de hade som fått
jobbet eller har det gått till en kandidat, som har lägre kvalifikationer och
erfarenheter än vad man själv har, p.g.a. chefen favoriserar en kandidat. Samtidigt
vill man gärna veta, hur många som har sökt det jobbet. De som inte har fått
jobbet, har kanske inte vågat ringa eller begära all information från
rekryteringsenheten. Det är känsligt fast det är offentligt.
Mitt önskemål är att man som sökande får veta, hur många som har sökt det jobbet
och vilka kvalifikationer och/eller erfarenheter de hade som har fått jobbet,
Rekryteringsenheten ska skicka e-post till dem som inte har fått jobbet. Det är
viktigt, att Borås Stad visar i högre grad transparens vid rekryteringsprocesser. Då
kan sin tur Borås Stad avancera högre upp i SKL:s undersökning om Kommun
kompass.
Det förstärker självkänslan och självförtroendet ökar, för de som inte fick jobbet
vet, vad man kan förbättra vid nästa tillfälle och tjänsten har inte gått till chefens
favoritkandidat.
Med vänlig hälsning
Sivapragasam Rasanayagam den 21 feb 2016
Skogshyddegatan 27
506 31 Borås”
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Bilaga till § 39 Allmänhetens frågestund
”Hej
Gällande Götalandsbanans sträckning genom Borås
Jag läser i media att Ulf Olsson uttalar sig att korridor Röd med station under jord
är att föredra.
Ponera dock följande:
Våra grannkommuner önskar få ut mer av Götalandsbanan, vilket är önskvärt. Det
förbättrar också de regionala pendlingsmöjligheterna. Detta påverkar dock den
totala budgeten för sträckan.
I det fall budgeten visar sig vara förbrukad, och korridor Röd då blir en riktigt
dyrbar historia för staden, så borde kommunen rimligen ha ett annat gångbart
alternativ.
Fråga:
Finner kommunen det intressant att be Trafikverket skyndsamt utreda
Götalandsbanans sträckning i R40-korridoren, samt i samband med detta även
själva utreda kommunens egen inställning till att lägga R40 söder om staden mot
R27, för att eliminera genomfartstrafiken?
Med vänlig hälsning
Mikael Hansson”
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Bilaga till § 40 Anmälningsärenden
”MOTION

2016-02-16

ALLIANSPARTIERNA

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Utred möjligheterna för linbana i Borås!
Linbanor är generellt förknippat med skidliftar eller turistattraktioner, såsom fallet
var vid till exempel olympiska spelen i London 2012. Men linbanor har även andra
uppgifter. I bland annat Spanien, Turkiet, Italien och Tyskland används de som ett
effektivt komplement till den ordinarie kollektivtrafiken. En linbana är ett fast,
spårbundet och pålitligt system med en hög kapacitet och mycket kort väntetid,
vilket allmänt bidrar till en bra reseupplevelse. Väljer man att använda sig av en
liten gondol - på mellan 10-12 personer - går det att ha en avgång cirka var 15-20
sekund. En avgång var 20-25 sekund är dock nog att föredra för att på så vis öka
tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning. Möjligheten finns också
att ha gondoler för upp mot 25-30 personer, med avgångstid ungefär var 45e
sekund.
Energiförbrukning, bullernivå och luftföroreningar ligger alla på en låg nivå jämfört
med andra kollektivtrafiksalternativ. Bullernivåer på dagens anläggningar ligger runt
50 decibel, vilket kan jämföras med en snittbuss på cirka 80 decibel. Det är således
ett resealternativ med väldigt låg miljöpåverkan. Det är även ytterst driftsäkert då
det går planskilt från all markbunden trafik och inte riskerar köer eller andra hinder.
Genom sin planskildhet går det att resa från station till station, utan stopp, i mellan
20-25 km/h. Linbanor innebär även ett litet markintrång då varje pelare, som
behövs för att hålla vajrarna uppe, initialt tar fyra parkeringsplatser i anspråk. Detta
då markplattan som pelarna står på har möjlighet att grävas ner.
Vårt förslag till en första sträckning är tre stationer, Borås resecentrum/Södra
torget – Södra Älvsborgs sjukhus - Hässleholmen. Det är en av stadens absolut
mest resenär-tätaste sträckor som är i stort behov av effektivare kollektivtrafik. Just
nu planerar staden för ett BRT-system på den sträckan, som då ska samsas med
blåljus-trafiken (runt SÄS), cykel, gång och privata bilar. Det riskerar dessutom att
bli ett dyrt projekt för staden då både gator och hållplatser behöver byggas om.
Systemet kommer högst troligt bli ofullständigt då det inte går att ge BRT-systemet
egna körbanor längst upp på Brämhultsvägen vid sjukhuset. Just Brämhultsvägen är
idag hårt trafikerad och 2010 var det drygt 11 300 fordon/dygn. Det innebär höga
nivåer av buller och utsläpp längs i princip hela villastaden. Ett linbanesystem hade
minskat trafiken på Brämhultsvägen markant då många bussturer hade kunnat
ersättas av linbana.
Idag tar en busstur mellan Borås resecentrum och Hässleholmen knappt 20
minuter exklusive väntetid. En tid som kommer att minska något om staden väljer
att bygga ut med BRT-system. Med ett linbanesystem på samma sträckning skulle
resan kunna gå på 5-6 minuter, med i princip noll väntetid. Station på SÄS skulle
även kunna läggas i eller i nära anslutning till huvudbyggnaden då
stationsbyggnaderna båda kan grensla vägar men också byggas in i befintlig
byggnation. Konkreta exempel kan hittas i Ankara där stationerna är byggda över
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motorvägen (se bifogad fil). Vi vill därför att Tekniska nämnden får i uppdrag att
utreda möjligheterna för linbana istället för BRT-system, då mycket talar för att det
är fördelaktigt ur ekonomiska- och stadsplaneringsperspektiv.
Vi vill även att nämnden tar i beaktning och tittar på säkerhetsaspekten i en
linbanelösning. De undersökningar som finns på området har påvisat att många
känner en oro över säkerheten då gondolerna är förarlösa. Kameraövervakning
samt larmknappar med direktkommunikation är förslag som vi tror skulle kunna
öka tryggheten. Men även att man under lågtrafik kan reservera specifika gondoler
(vilket görs på stationen), samt att några av gondolerna skulle kunna vara
bemannande (i lågtrafik).
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett linbanesystem som
kan jämföras med ett BRT-system.
Tekniska nämnden uppdras att utgå från förslaget enligt ovan där den första linjen bör gå mellan
tre stationer - Borås resecentrum/Södra torget - Södra Älvsborgs sjukhus - Hässleholmen.
Tekniska nämnden uppdras även att utreda och presentera ytterligare förslag till lämpliga
sträckningar för linbana
Tekniska nämnden uppdras att lägga stor vikt vid säkerhetsaspekten under utredningsfasen.
Annette Carlson (M)
Kommunalråd
Morgan Hjalmarsson (L)
Kommunalråd
Kerstin Hermansson (C)
Gruppledare
Falco Güldenpfennig (KD)
Gruppledare
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Bifogad bild 1:
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Bilaga till § 40 Anmälningsärenden
” Motion: Digitalisering av delegationsärenden
Borås Stad har valt att politiska företrädare ska inneha en så kallad surfplatta, detta
för att spara på miljön när det gäller utskrifter samt att enkelt och effektivt
förmedla aktuella handlingar. Trots detta måste man som politiskt aktiv ta sig till
respektive nämnd för att kunna läsa delegationsärenden som det vid senare tillfälle
ska beslutas om?
Som ett steg för transparens i de ärenden som ska delegeras, borde det vara rimligt
att läsa dessa handlingarna på sin surfplatta. Genom att möjliggöra detta undviker
vi också eventuella transporter som kan belasta miljön negativt.
Vi tycker helt enkelt att en beslutande politiker på enklast möjliga sätt ska kunna
läsa och förkovra sig i de ärenden som ska behandlas.
Därför vill vi:
- Att i första hand dessa delegationsärenden mailas ut, till de berörda beslutsfattare
som ska hantera ärendet.
- Att i andra hand dessa delegationsärenden finns tillgänglig att läsa på en anvisad
internetsida, och att med personlig kod kan läsa dem.
Leif Häggblom Sverigedemokraterna”
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Bilaga till § 40 Anmälningsärenden
”Motion om mobil- & surfplatte förbud i grundskolan
I dagens moderna samhälle är mobiltelefoner och surfplattor en naturlig del av
vardagen. En Internetuppkoppling nästan var vi än befinner oss hjälper oss med
allt ifrån stort till smått, från att boka färdtjänst och kontrollera busstidtabellen till
uppdatera vår status på olika sociala medier.
Dock finns det en baksida med denna konstanta uppkoppling som är allra tydligast
bland våra ungdomar. Under rast, lunch eller kortare pauser i skolan där man
tidigare passade på att röra på sig i allt från lek till promenad väljer allt fler att i
större utsträckning fortsätta vara stillasittande och istället spendera sin paus med att
”surfa” med mobil eller platta.
Detta har visat sig ha mycket negativ inverkan på eleverna som till följd av
stillasittandet blir tröttare vilket i sin tur leder till försämrad inlärningsförmåga samt
försämrade studieresultat för eleverna.
I en brittisk studie publicerad av Centre for Economic Performance(1) har ett
mobilförbud en märkbart positiv inverkan på studieresultatet. Provresultaten för
16-åringar som gick i brittiska skolor som förbjudit mobiltelefoner gick upp med
6,4 procentenheter(2) och enligt studien var det de elever med lägst betyg som
höjde sig mest av ett mobilförbud.
Bräckeskolan i Västra Götaland har sedan fredagen den 9e november 2015 infört
mobil och surfplatteförbud på prov under skoltid(3) och har redan märkt av
positiva resultat. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:
Att: man i Borås stads grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud på prov
under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när dessa
används i utbildningen på prov med analys och en redovisning för
Kommunfullmäktige
Att: man tillskriver Borås stads friskolor en rekommendation att införa mobil och
surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart
undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och redovisning
för Borås Stad.
Sverigedemokraterna i Borås
Björn Qvarnström
Patric Silfverklinga”
1. http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1350.pdf
2. http://www.theguardian.com/education/2015/may/16/schools-mobilephones-academicresults
3. https://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2870302-barnen-slutade-leka-rektorinfor-mobilforbud
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Bilaga till § 40 Anmälningsärenden
” MOTION

2016-02-25

KRISTDEMOKRATERNA

Kommunfullmäktige

Maxantal i barngrupperna på förskolan
Alla barn och ungdomar ska garanteras en bra start i livet och ges förutsättningar
till en framtida försörjning, samt möjligheten att tillgodogöra sig kunskap,
kompetens, utveckling och god hälsa. Det vi i Borås investerar i de unga får vi
mångfalt tillbaka genom att mindre resurser behöver läggas senare i livet.
Förskolan – tillsammans med andra omsorgsformer för våra barn - är viktiga delar
för en bra start på varje barns liv. Barn som har balans i tillvaron och mår bra lär
sig mer och presterar bättre. Kristdemokraterna ser med särskild oro på de små
barnens situation. Stora förskolegrupper innebär att det blir mindre vuxentid för
varje barn och därmed försämrad möjlighet att genomföra den pedagogiska uppgift
som ålagts i förskoleplanen. För de minsta barnen är det identitets- och
språkutvecklingen som är viktig för senare års lärande. Alla barn är beroende av en
hög kvalitet i barnomsorgen. Vissa grupper, såsom barn med behov av särskilt
stöd, riskerar att inte få det stöd de behöver.
Hur ser det då ut i Borås förskolor? I en debattartikel av Joakim Cannerfors
(områdeschef på utvecklingsenheten i Borås stad) i BT den 21 december 2015, så
anger han att Borås förskolor har ett snitt på 5,75 barn per pedagog. Det är en
minskning från 6,21 år 2012. Detta låter ju väldigt bra, då det går åt rätt håll. Men
om vi tittar på riksgenomsnittet så ligger det på 5,3 barn per pedagog. I reala tal
skulle det innebära att det behövs 80 nya lärare idag för att nå riksgenomsnittet. I
Kristdemokraternas budget för 2016 finns förutsättningarna för detta.
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi Kommunfullmäktige besluta:
Att tillföra resurser till förskolan som ett rimligt första steg för att uppnå riksgenomsnittet för
antal barn per pedagog.
Att utreda förutsättningar för införande av maxantal i barngrupper för 1-3år (12 barn) och för
4-5 år (15 barn), enligt Skolverket rapport.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz”
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Bilaga till § 41 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”KOMMUNFULLMÄKTIGE

2016-02-25

Enkel fråga till Lena Palmen (S)
Är man 90+ och anser att det skulle kännas tryggare att lämna sin bostad och flytta
in på vård- och omsorgsboende, kan man tycka att det borde vara en självklarhet
att få göra så i dagens Borås. Så är dock inte alltid fallet, utan istället ska en
biståndsbedömare besluta om den äldre har rätt till detta eller inte.
I Borås finns idag ett flertal tomma platser på vård- och omsorgsboenden, ändå
finns det årsrika som inte beviljas en plats. Enligt min och Liberalernas mening bör
den äldre få ett större inflytande över biståndsbedömningen. I dagsläget är det
någon annan som fattar beslut över huvudet på den årsrike.
Idag erbjuds alla som har mer än 100 timmar hemtjänst per månad en plats på
VoBo, men en person som är 90+ borde rimligtvis kunna få sista ordet om sitt
boende även om hen inte riktigt kommer upp i de timmarna. Den äldre vet väl bäst
själv vad hen mår bra av?
I januari fattade kommunfullmäktige beslut om ”Erbjudande om plats på Vårdoch omsorgsboende för personer med över 100 hemtjänsttimmar”, och i den
skrivelsen står följande:
Även om huvudinriktningen är att skapa möjligheter för den enskilde att bo kvar hemma finns
det förhållanden när en skälig levnadsnivå bättre kan tillgodoses på ett vård- och omsorgsboende,
såsom den enskildes upplevelse av otrygghet.
Att i Sverige 2016 inte kunna erbjuda alla äldre en bra och trygg omsorg oberoende
av hur ekonomin ser ut och hur konjunkturerna går är anmärkningsvärt. Man väljer
inte när man blir gammal, och det borde inte vara så att man bedöms olika
beroende på om det är bättre eller sämre tider. Det kan aldrig vara acceptabelt att vi
utnyttjar de årsrika som budgetregulatorer i Borås Stad.
Jag möter många äldre i mitt arbete som präst och hör oftare och oftare att man
helst inte vill bli gammal. Man ser sig själv som en belastning och vill inte vara till
besvär. Fler och fler talar till och med om att själva lösa ”problemet” genom suicid.
Ge dem som byggt upp vår stad ett värdigt liv och en värdig ålderdom.
Följande frågor vill jag ställa till Lena Palmén:
1. Accepterar Lena Palmén att de äldre bedöms olika beroende på hur kommunens
ekonomi ser ut?
2. Är det inte bättre att de årsrika, även de med färre än 100 hemtjänsttimmar per
månad, får komma in på ett VoBo, än att de lider av psykisk ohälsa och känner sig
otrygga i hemmet?
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3. Borde vi inte låta de årsrika få vara med och bestämma mer över sina liv? Hur
kan vi öka de äldres medinflytande?
Patric Cerny
Liberalerna”
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Bilaga till § 41 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson
Borås stads deltagande i Borås Pride
Den 30/6-2/7 kommer Borås Pride att hållas för första gången i Borås. Det är på
tiden att Borås har en egen Pride för att i större sammanhang synliggöra den
situation som HBTQ-personer lever med.
Mycket har hänt sedan brottstämpeln på homosexualitet togs bort 1944 och
sjukdomsstämpeln togs bort 1979. Men fortfarande trakasseras HBTQ-personer
och på många arbetsplatser vågar hen inte tala om att hen älskar en person av
samma kön.
Därför ska Borås Pride inte bara vara parad med glitter och glamour och
regnbågsflaggor utan också genom seminarier sprida kunskap kring HBTQpersoners situation.
Enligt media är Borås stad, RFSL och Borås city de som arrangerar Borås Pride
med RFSL som huvudansvarig. Självklart är det viktigt att Borås stad är med som
arrangör. Jag vill därför ställa några frågor kring Borås stads deltagande.
1. Vem har fattat beslut om att Borås stad ska vara med?
2. Hur mycket pengar har avsatts för Borås deltagande i Borås Pride?
3. Kommer Borås stad att själv anordna något seminarium?
4. Kommer anställda att rekommenderas att gå på olika seminarier?
Anne-Marie Ekström, Liberalerna
Borås 2016-02-24”
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Bilaga till § 41 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga

2016-02-25

Falco Güldenpfennig

Kommunfullmäktig

Fråga till Borås Elnäts ordförande Sören Björklund (S)
Frågan om fiberbredband har varit flitigt debatterad den senaste tiden, då problem
har uppkommit framförallt i Brämhult gällande grävningar och nedläggning av
kablarna. Det är ett komplext problem då det kommunala bolaget Splitvision och
det privata bolaget Fibertjänst båda har fått uppdraget att utveckla fibernätet. I det
aktuella området har Splitvision redan börjat, vilket gör det svårt att nu inkludera
Fibertjänst, utan att skapa ytterligare förseningar. Detta innebär problem för de
boende, som eventuellt måste se sitt bostadsområde bli uppgrävt två gånger. När
det gäller nya områden kan dock situation bli en annan. Därför är det glädjande att
notera att Splitvision uttalar sig i BT den 15/12 där de ”ställer sig positiva till att
förhandla med Fibertjänst beträffande fortsatt utveckling av fiberanslutning”.
Därför ställer jag följande fråga till Borås Elnäts ordförande Sören Björklund: Har
Borås Elnäts dotterbolag Splitvision träffat någon överenskommelse med
Fibertjänst beträffande bland annat fortsatt samgrävning?
Frågan till Borås Elnäts ordförande Sören Björklund (S) blir därför följande:
Har Borås Elnäts dotterbolag Splitvision träffat någon överenskommelse med fibertjänst
beträffande bland annat fortsatt samgrävning?
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Bilaga till § 41 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till kommunalrådet Lena Palmén 25 februari 2016
Skolan ska vara en trygg miljö där alla lär sig läsa, skriva och räkna. Jan Björklund
tillsatte som utbildningsminister en utredning med uppdrag att ta fram nya förslag
för ökad studiero och strax före valet 2014 presenterade Metta Fjelkner, tidigare
ordförande i Lärarnas riksförbund, en rapport där hon bland annat ansåg att det
krävs åtgärder för att förhindra att elever stör undervisningen genom att använda
mobiltelefoner.
Utredningen presenterade nya rutiner så att elever frivilligt ska lämna ifrån sig
mobilerna före lektionen, och skärpt lagstiftning som gör det möjligt att
omhänderta mobiltelefoner i förebyggande syfte. S-MP-regeringen gav för en tid
sedan besked om att regeringen ska lyfta in frågan i en kommande utredning om
modern teknik i skolan.
I flera kommuner och skolor runt om Sverige införs mobiltelefonförbud i
grundskolorna med gott resultat. I Borås har tex Internationella Engelska skolan,
som är den skola i Borås som har de bästa utbildningsresultaten i alla mätningar,
sedan starten av skolan haft mobiltelefonförbud. I Borås Stads egna skolor däremot
finns ingen enhetlig policy – varje skola, rektor och lärare gör som den vill.
Men anledning av detta undrar jag vad Borås Stad har för plan för att hjälpa och
stärka rektorer i denna fråga och om det finns planer på att införa några generella
regler och/eller förbud för alla Borås Stads skolor?
Anna Svalander, Liberalerna”
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 25 februari 2016 klockan 18:34:41.

13. Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan! (Nr 32)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
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
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
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
1:a
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
3:e
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

Anne-Marie Ekström

Hanna Werner

X
X
X
X
X
X
X

Mattias Danielsson
Nils-Åke Björklund

Tommy Josefsson

X
X
X
X
X
X
X

Andreas Cerny

Pari Mahinpour

Annacarin Martinsson

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
28

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

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

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

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

Ersättare

22

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Wiwi Roswall
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:
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44

X
X
X
X

X
X
X
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 25 februari 2016 klockan 18:46:36.

15. Svar på motion av Anna Svalander (FP); om att frångå kösystemet till de fristående skolorna i Borås så
att dessa också kan ta emot nyanlända elever. (Nr 34)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
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
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
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
1:a
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
3:e
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

Anne-Marie Ekström

Hanna Werner

Mattias Danielsson
Nils-Åke Björklund

Tommy Josefsson
Andreas Cerny

Pari Mahinpour

Annacarin Martinsson

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

Transport:

45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Philip Pettersson
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Tony Strandgård
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

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

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

Ersättare

Wiwi Roswall

5

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:
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64

X
X

X
X

9
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Voteringslista nr. 3

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 25 februari 2016 klockan 19:22:51.

20. Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum till Borås
Stadsparksbad (Nr 39)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
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
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
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
1:a
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
3:e
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

Anne-Marie Ekström

Hanna Werner

X
X
X
X
X
X

Nils-Åke Björklund

Emina Beganovic
Tommy Josefsson

X
X
X
X
X
X

Andreas Cerny

Pari Mahinpour

X
X
X
X
X
X

Annacarin Martinsson
X
X
X
Transport:

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
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Philip Pettersson
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Tony Strandgård
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

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

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

Ersättare

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Wiwi Roswall

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
SUMMA:
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35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Voteringslista nr. 4

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 25 februari 2016 klockan 20:07:17.

27. Överenskommelse om boendeplatser för ensamkommande barn (Nr 46)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
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
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
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
1:a
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
3:e
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

Anne-Marie Ekström

Hanna Werner

Nils-Åke Björklund

Emina Beganovic
Tommy Josefsson
Andreas Cerny

Pari Mahinpour

Annacarin Martinsson

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

Transport:

45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

5
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Philip Pettersson
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Tony Strandgård
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

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

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

Ersättare

Wiwi Roswall

5

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

B 122

45

64

X
X

X
X

9
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Voteringslista nr. 5

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 25 februari 2016 klockan 20:41:00.

31. Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja (V) om att minska mängden plastpåsar i
Borås (Nr 50)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Lena Palmén
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
Hicham El-Horr
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Malin Carlsson
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Malin Wickberg
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
1:a
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
3:e
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

Anne-Marie Ekström

Hanna Werner

X
X
X
X
X
X

Nils-Åke Björklund

Emina Beganovic
Tommy Josefsson

X
X
X
X
X
X

Andreas Cerny

Pari Mahinpour

X
X
X
X
X
X

Annacarin Martinsson
X
X
X
Transport:

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
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Philip Pettersson
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Tony Strandgård
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Anna Klaar

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

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

Ersättare

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Wiwi Roswall

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
SUMMA:

B 124

23

35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

38
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