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Tid och plats
18.00–22.30 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 169–197
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Lena
Palmén (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans
Gustavsson (KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M),
Annette Nordström (M), Marie Fridén (M), Leif Häggblom (SD), Kjell Hjalmarsson
(MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich
Legnemark (V), Tommy Josefsson (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin
Hermansson (C), Hamid Fard (L), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M),
Pirita Isegran (M), Sten Lundgren (SD), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma
(S), Malin Carlsson (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V),
Pertti Merstrand (SD), Anna Kjellberg (MP), Micael Svensson (S), Gun-Britt Persson
(S), Kent Hedberg (S), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Björn
Qvarnström (SD), Hanna Bernholdsson (MP), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S),
Sofia Bohlin (S), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M), Andreas Bäckman (SD),
Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och Anna
Klaar (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Ulrik Nilsson (M)
För Patric Silfverklinga (SD)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Cecilia Andersson (C)
För Lotta Preijde (L)
För Malin Wickberg (M)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Crister Spets (SD)
För Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
För Robin Nylén (M)
För Urban Svenkvist (M)
För Sara Andersson (S)
För Stina Medelius (M)
För Robert Sandberg (S)

- Nils-Åke Björklund (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Ingela Hallgren (KD)
- Mattias Danielsson (C)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Mikael Wickberg (M)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Patrik Hållpås (SD)
- Leif Grahn (S)
- Annacarin Martinsson (M)
- Paul Andre Safko (M)
- Emina Beganovic (S)
- Wiwi Roswall (M)
- Bengt Bohlin (S)

För Tony Strandgård (SD) saknas ersättare.
För Philip Silfverklinga (SD) saknas ersättare.
Närvarande ersättare
Lotta Löfgren Hjelm (M), Andreas Cerny (L), Bengt Wahlgren (L), Leif Johansson
(S), Eva Axell (S), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Marie Sandberg (S),
Sören Björklund (S), Abdullahi Warsame (S), Pari Mahinpour (V), Jasem Hardan (V),
Anita Spjuth (V), Lasse Jutemar (MP) och Christina Ramsälv Waldenström (MP).
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Malin Wickberg (M) anländer till sammanträdet kl 18.04 och intar sin plats inför
behandlingen av § 172.
Robin Nylén (M) anländer till sammanträdet kl 18.05 och intar sin plats inför
behandlingen av § 172.
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18.05.
Lotta Prejide (L) anländer till sammanträdet kl 18.30 och intar sin plats inför
behandlingen av § 178.
Sören Björklund (S) lämnar sammanträdet kl 19.57
Anna Kjellberg (MP) lämnar sammanträdet kl 20.54. Hon ersätts av Lasse Jutemar
(MP) inför behandlingen av § 182.
Pari Mahinpour (V) lämnar sammanträdet kl 21.00.
Andreas Ekström (S) lämnar sammanträdet kl 21.00.
Thérese Björklund (S) lämnar sammanträdet kl 21.05.
Björn Bergqvist (M) lämnar sammanträdet kl 21.30. Han ersätts av Mikael Wickberg
(M) inför behandlingen av § 192.
David Hårsmar (C) lämnar sammanträdet kl 21.36. Han ersätts av Alexander
Andersson (C) inför behandlingen av § 192.
Micael Svensson (S) lämnar sammanträdet kl 22.24. Han ersätts av Leif Johansson
(S) inför behandlingen av § 194.
Sofia Andersson (V) lämnar sammanträdet kl 22.26. Hon ersätts av Jasem Hardan
(V) inför behandlingen av § 194.
Övriga närvarande
Lars-Olof Danielsson
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

§ 169
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Lena Palmén (S) och Patric
Cerny (L) med Hans Gustavsson (KD) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 23 juni 2016 kl 14.00.
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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".
§ 170
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2016-06-01

Motion av Kerstin Hermansson (C): Erbjudande om vård- och
omsorgsboende!
Dnr 2016/KS0464 739

2016-06-10

Motion av Anne-Marie Ekström (L): Kommunikation med
näringsidkare.
Dnr 2016/KS0490 141

2016-06-15

Motion av Marie Fridén (M): TRÄD in i en vacker stad!
Dnr 2016/KS0508 331

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden:
2016-05-30

Högsta förvaltningsdomstolens beslut meddelat i Stockholm den 30
maj 2016 i mål nr 2357-16. Överklagat avgörande: Kammarrätten i
Jönköpings dom den 8 april 2016 i mål nr 3428-15. Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om prövningstillstånd.
Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
Dnr 2014/KS00154 041

2016-05-30

Högsta förvaltningsdomstolens beslut meddelat i Stockholm den 30
maj 2016 i mål nr 6241-15. Överklagat avgörande: Kammarrätten i
Jönköpings dom den 28 september 2015 i mål nr 732-15. Saken:
Laglighetsprövning enligt kommunallagen; fråga om prövningstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
Dnr 2014/KS0165 287

2016-06-03

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-06-02 att utse
Tommy Josefsson (V) som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Hicham El-Horr (V)samt att utse Anita Spjuth
(V) som ny ersättare från och med den 26 maj 2016 till och med den
14 oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102
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§ 171
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har sju enkla frågor inkommit som fogas som bilagor till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
§ 172
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Anna Svalander (L) till Malin Carlsson (S) om
att införa ett obligatoriskt skolval i Borås
Ordföranden i Stadsdelsnämnden Norr Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
§ 173
2016/KS0510 106
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Ulf Olsson (S) om
pressmeddelande om samverkan med Polisen
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 174
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Patric Cerny (L) till Malin Carlsson (S) om
stadens praktiska arbetslivsorientering (PRAO)
Ordföranden i Stadsdelsnämnden Norr Malin Carlsson (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
§ 175
2016/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Mattias Danielsson (C) till Helene Sandberg (S)
om yrkesutbildningens år
Utbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg (S) avger svar på rubricerad
enkel fråga.
§ 176
2016/KS0503 622
Svar på enkel fråga av Falco Güldenpfennig (KD) till Tom Andersson
(MP) – vad gäller egentligen med servering av nötkött i våra skolor?
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 177
2015/KS0730 500
Revidering av Riktlinjer för resor
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 125, sid B 1316)
Riktlinjer för resor finns fastställda av Kommunfullmäktige. För revidering ansvarar
Miljö- och konsumentnämnden. Miljö och konsumentnämnden har utformat förslag

B 936

PROTOKOLL
5 (27)
Sammanträdesdag
Kommunfullmäktiges protokoll | 16 juni 2016
2016-06-16
till nya riktlinjer för resor och antagit dessa den 19 april 2016 samt översänt dem till
Kommunstyrelsen för vidare beslut.
Utgångspunkten i förslaget till förändringar grundar sig på erfarenheter från
uppföljningen av klimatkompensationen och de årliga redovisningarna av
förvaltningarnas och bolagens resor i tjänsten.
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor har varit på remiss och förslaget har
förtydligats efter inkomna remissynpunkter
Riktlinjerna är styrande men inte tvingande. Styrdokument gäller nämnder och därför
också förtroendevalda
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 275
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor fastställs.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Förslaget till reviderade Riktlinjer för resor fastställs.
§ 178
2016/KS0307 100
Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 126, sid B 1334)
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.
Betänkandet har remitterats till de politiska partierna, Valnämnden, Ungdomsrådet,
Funktionshinderrådet och Kommunfullmäktiges beredning för medborgardialog.
De politiska partierna och Valnämnden har avstått från att yttra sig.
Mot denna bakgrund har Kommunstyrelsen valt att begränsa sitt yttrande dels till de
författningsförslag som utredningen lägger fram och dels till de avsnitt i utredningen
som inkomna yttranden behandlar.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 315
Kommunstyrelsen beslutar med 5 röster mot 3, 5 avstår på förslag av
kommunalrådet Ulf Olsson föreslå Kommunfullmäktige besluta:
I huvudsak tillstyrka de författningsförslag som utredningen lägger fram och att
i övrigt också tillstyrka utredningen i de delar som särskilt kommenteras.
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Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) och Tom Andersson (MP) till förmån
för ett yrkande att meningen; ”Förutom den föreslagna försöksverksamhet med
sänkt rösträttsålder” stryks i Ulf Olssons förslag till yttrande.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Marie Fridén (M) och Falco
Güldenpfennig (KD) till förmån för ett yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad besvarar remissen i enlighet med upprättat
förslag.
I beslutet deltar inte Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Patric
Silfverklinga (SD).
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) och Hanna Bernholdsson (MP) yrkar bifall till reservationen i
Kommunstyrelsen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Dennis Jernkrook (M), Amanda Wiktorsson (M) och Annette Carlson (M) yrkar bifall
till reservationen i Kommunstyrelsen från Moderaterna och Kristdemokraterna.
Morgan Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till ett alternativt
förslag till yttrande, se bilaga.
Ulf Olsson (S) och Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, dels till
reservationen i Kommunstyrelsen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, dels till reservationen i Kommunstyrelsen från Moderaterna och Kristdemokraterna och dels till
Morgan Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermanssons (C) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition på
bifall dels till reservationen i Kommunstyrelsen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet,
dels till reservationen i Kommunstyrelsen från Moderaterna och Kristdemokraterna,
och dels till Morgan Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermanssons (C) yrkande och
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Ordföranden tillkännager att reservationen i Kommunstyrelsen från Vänsterpartiet
och Miljöpartiet är huvudförslag i omröstningen om motförslag i huvudomröstningen.
För att utse motförslag i omröstningen om motförslag i huvudomrösningen ställer
ordföranden proposition på bifall dels till reservationen i Kommunstyrelsen från
Moderaterna och Kristdemokraterna och dels till Morgan Hjalmarsson (L) och
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Kerstin Hermanssons (C) yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller reservationen i Kommunstyrelsen från Moderaterna och Kristdemokraterna röstar ja, den
det ej vill röster nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att Morgan
Hjalmarsson (L) och Kerstin Hermanssons (C) yrkande är motförslag i omröstningen
om att utse motförslag i huvudomröstningen”.
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 9, 42 avstår:
Reservationen i Kommunstyrelsen från Moderaterna och Kristdemokraterna är motförslag i
omröstningen för att utse motförslag i huvudomröstningen.
Omröstning om motförslag i huvudomröstningen
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
reservationen i Kommunstyrelsen från Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstar ja, den
det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige utsett reservationen i
Kommunstyrelsen från Moderaterna och Kristdemokraterna som motförslag i
huvudomröstningen”.
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 40 avstår:
Reservationen i Kommunstyrelsen från Moderaterna och Kristdemokraterna är motförslag i
huvudomröstningen.
Huvudomröstning
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 från Moderaterna och
Kristdemokraterna.
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 24 röster mot 20, 27 avstår:
I huvudsak tillstyrka de författningsförslag som utredningen lägger fram och att i övrigt också
tillstyrka utredningen i de delar som särskilt kommenteras.
Mot beslutet reserverar sig Ulf Sjösten (M), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Nils-Åke Björklund (M), Tom Andersson
(MP), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), MajBritt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström (M),
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Marie Fridén (M), Kjell Hjalmarsson (MP), Fredrich Legnemark (V), Tommy
Josefsson (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Hamid Fard (L),
Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M), Mosa Roshanghias
(MP), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Ingela Hallgren (KD, Mattias
Danielsson (C), Lotta Preijde (L), Malin Wickberg (M), Amanda Wiktorsson (M),
Anna Kjellberg (MP), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Robin Nylén
(M), Paul Andre Safko (M), Hanna Bernholdsson (MP), Oliver Öberg (M), Dennis
Jernkrook (M) och Wiwi Roswall (M).
§ 179
2016/KS0081 024
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser i Bilaga A till
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda
2015-2018”
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 127, sid B 1361)
Kommunfullmäktige har den 17 mars 2016 bl.a. beslutat Nämnderna för Förskola-,
Grundskola-, och Individ- och familjeomsorg- samt Vård- och äldrenämnd tillsätts
fr.o.m. den 1 september 2016 med avgränsat förberedelseuppdrag t.o.m. den 31
december 2016 samt att utse ledamöter och ersättare till de nya nämnderna,
Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vårdoch äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte senast i augusti månad.
Arvodesdelegationen lämnar med anledning härav följande förslag till årsarvodering
för de nya presidieuppdrag som kommer att inrättas och dels korrigeringar av
årsarvodena för två presidieuppdrag som bedöms påverkas i stor omfattning av den
nya nämndorganisationen samt förslag om rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Inför nästa mandatperiod kommer Arvodesberedningen att göra en
samlad översyn av bl.a. inplacering av presidieuppdrag och antalet arvodesgrupper.
Arvodesgrupp A 3,5 GN
Grundskolenämnden
Vård- och äldrenämnden
Arvodesgrupp AB (ny grupp) 2,0 GN
Förskolenämnden
Arvodesgrupp C 1,7 GN
Individ- och familjeomsorg
Arvodesgrupp CD (ny grupp) 1,5 GN
Kulturnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om
ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2) dag/vecka, eller totalt
max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar,
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ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något
särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.
Förskolenämnden och Individ- och familjomsorgsnämnden
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i
”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen en (1)
dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis
överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej.
De nya årsarvodena och bestämmelserna för ersättning för förlorad arbetsinkomst
gäller fr.o.m. den 1 september 2016.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 316
Kommunstyrelsen beslutar utan eget ställningstagande på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser införs i Bilaga A till
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018”
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Nya och justerade årsarvoden och övriga bestämmelser införs i Bilaga A till ”Bestämmelser
om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018”
§ 180

2016/KS0430 042
2016/KS0431 042
Delårsrapport januari – april 2016 från nämnderna och de kommunala
bolagen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 128, sid B 1364)
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2016 beräknades nämndernas
Kommunbidrag utifrån en förväntad god tillväxt av skatteunderlaget öka med 3,6%
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 40 mnkr utöver de ordinarie
ramarna och skapande av en demografifond kunde göras för att möta de utmaningar
som förmodade målgruppsökningar medför. Detta är också det sista året med
nuvarande organisation så budgetföljsamhet i år är extra viktigt för att inte bära in
några tunga ryggsäcker till de nya nämnderna.
För Borås Stads del kan kommunstyrelsen konstatera att budgetföljsamheten hos
nämnderna ser ut att ha förbättrats avsevärt. I dagsläget redovisar nämnderna ett
förväntad underskott för helåret på -25 mnkr att jämföras med slutresultatet för 2015
som uppgick till hela -75 mnkr. Det är framför allt Stadsdelsnämnderna som
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förbättrat sin ekonomi. Detta är glädjande så långt men Kommunstyrelsen följer
nogsamt utvecklingen, detta sista SDN-år, med täta kontakter och uppföljningar.
Resultatet efter skatteintäkter och finansnetto för Borås Stad beräknas till +106,7
mnkr, dvs 16,7 mnkr bättre än resultatet i Kommunfullmäktiges budget för 2016,
som uppgår till 90 mnkr.
Kommunens totala resultat beräknas till +118,7 mnkr då försäljning av mark och
tomträtter innebär nettointäkter på f n 12,0 mnkr. Inkluderas försäljning av mark och
tomträtter uppnår Borås Stad ett resultat på 2,1 % av skatter och generella statsbidrag
vilket då är inom det finansiella målet som uppgår till 2-3%.
Den beräknade resultatnivån för Borås Stad på +119 mnkr får anses vara
tillfredsställande inte minst med tanke på att nämnderna i detta läge uppvisar en
bättre budgetföljsamhet än tidigare. Räknas det redovisningsmässiga överskottet för
flyktingstatsbidraget bort uppgår det operativa driftresultatet till 88 mnkr vilket är i
linje med Kommunfullmäktiges beslutade resultatnivå på 90 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 323
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen
godkänns.
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet, se
bilaga.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari-april 2016 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
§ 181
2016/KS0149 104
Utbetalning av partistöd 2016 till Liberalerna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 129, sid B 1389)
Liberalerna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2015 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2016 kan ske.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 252
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Liberalerna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Liberalerna i Borås för år 2016 kan utbetalas.
§ 182
2016/KS0386 101
Redovisning av e-petitioner t.o.m. april 2016
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 130, sid B 1393)
Kommunstyrelsen överlämnar härmed en sammanställning över inlämnade epetitioner till och med april månad 2016.
Totalt har 49 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 14 st helt eller
delvis bifallna av handläggande nämnd/bolag (48 %) och 15 st är avslagna. Två
stycken samlar underskrifter och 18 är inte avgjorda ännu. Totalt har 950 signaturer
lämnats till stöd för inneliggande e-petitioner.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 254
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.
§ 183
2016/KS0383 007
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016 över Kommunfullmäktiges
uppdrag som inte ingår i budget
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 131, sid B 1398)
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas ibland annat i motioner. Beslut om uppdrag leder till
att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd
ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium
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som ett nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett uppdrag.
I bilagan till detta ärende finns de aktuella uppdragen som har skapats på detta sätt
under perioden 2015-01-15 – 2016-03-17.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 257
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporten läggs till handlingarna.
§ 184
2015/KS0596 046
Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 132, sid B 1408)
Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna.
Tillgångarna i stiftelser och fonder har bestått av aktier, räntebärande värdepapper
och bankmedel. Förvaltningen av fondmedel är helt avskild från kommunens egen
medelshantering och fondmedlen ingår inte i den kommunala förmögenheten.
Vid 2014 års utgång uppgick bokfört värde för samtliga stiftelser till 68,9 miljoner
kronor (mnkr) jämfört med 62,5 mnkr föregående år. Det bokförda värdet utgörs av
det ursprungligen donerade kapitalet ökat med räntor och utdelning under åren och
minskat med förvaltningskostnader och utdelningar ur fonden. Ökningen under 2014
beror främst på reavinster på sålda värdepapper.
Vid årsbokslut jämförs det bokförda värdet på tillgångarna med det aktuella
marknadsvärdet. Om marknadsvärdet understiger det bokförda värdet sker en
nedskrivning av det bokförda värdet. Marknadsvärdet uppgick vid 2014 års utgång till
75,0 kronor (f å 69,6 mnkr). Någon nedskrivning har således inte behövt ske 2014.
Förändringen av tillgångarnas marknadsvärde visar hur väl förvaltningen lyckats
behålla det ingående marknadsvärdet. Under 2014 har marknadsvärdet ökat med 7,8
%. Om hänsyn tas till under året utdelade medel har värdet ökat med 9,9 %, att
jämföra med en ökning på 8,6 % för det jämförelseindex som stiftelseförvaltningen
mäts mot.
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Under 2014 har sammanlagt 1,5 mnkr (3,4 mnkr) delats ut till olika ändamål. Den
stora avvikelsen beror på att utdelning 2013 skedde ur Stiftelsen Familjen Emil
Schultz fond, vilken delar ut medel vart femte år.
Förvaltningsresultatet för 2014 är +2,0 mnkr (+2,0 mnkr), vilket motsvarar en
förräntning med 3,3 % (3,2 %) på det bokförda värdet. Huvuddelen av denna
förräntning blir utdelningsbar under 2015. Enligt reglerna bör förvaltningen ge en
årlig utdelningsbar avkastning på ca 4 % av förvaltat kapital. Detta mål är dock
underkastat kravet på begränsat risktagande. I enlighet med gällande regler placeras
cirka 60 % i räntebärande papper och 40 % i aktierelaterade värdepapper (med
möjlighet att avvika +/- 20 %). Med de mycket låga räntenivåer som råder för
närvarande är det svårt att nå 4 % i avkastning med så stor andel räntebärande
papper. Eftersom kravet på begränsat risktagande är överordnat kan därför en lägre
avkastning motiveras, och förvaltningen kan i stort sett sägas ha uppfyllt riktlinjernas
avkastningskrav.
Förvaltning och medelsplacering av Einar och Sigurd Nordendahls stipendiefond,
Familjen Emil Schultz fond samt Sidney och Fritz Hjalmar Thoréns stiftelse för
fågelkolonin sköts av SEB. Stiftelsen Sigge Williamssons donation till stadens
förskönande och nytta samt Britta och Evald Saméns stipendiestiftelse förvaltas av
Svenska Handelsbanken, medan övriga stiftelsemedel förvaltas av Swedbank
Sjuhärad.
Föreslagna ändringar i reglerna har tagits fram i samarbete med befintliga externa
förvaltare samt Miljöförvaltningen. Syftet med ändringarna är att:
• få tydligare och mer hanterbara förhållningsregler till förvaltarna
• anpassa reglerna till marknadsutvecklingen
• stärka skrivningen i avsnittet om etiska hänsyn
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 269
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Nya Regler för förvaltning av kommunens stiftelser godkänns.
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§ 185
2014/KS0666 214
Antagande av detaljplan för Centrum, kvarteret Eolus, Kongresshuset
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 133, sid B 1421)
Samhällsbyggnadsnämnden har beslut att godkänna rubricerade planen och lämna
den till Kommunfullmäktige för antagande.
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett kongresshus med hög arkitektonisk
kvalitet där Folkets hus står idag. Fasaden mot Järnvägsgatan återskapas till det
utseende som den hade när huset uppfördes.
Kvarteret Eolus ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och Allégatan vid
Akademiplatsen. Planområdet avgränsas i öster av Österlånggatan och i söder av
Tryckerigatan. Marken i området ägs av Borås Stad eller bolag som ägs av Borås Stad.
Den tillkommande verksamheten kräver enligt rådande parkeringsnorm (från 1998)
ett stort antal parkeringsplatser, något som det inte är möjligt att skapa inom
planområdet. I den mobility managementutredning som tillhör detaljplanen
konstateras att det är möjligt genomföra planen utan att tillskapa ytterligare
parkeringsplatser och förslag redovisas på vilka åtgärder som krävs för att uppnå
detta. Att verka för ett hållbart samhälle genom ett minskat bilberoende och istället
uppmuntra miljövänliga resor är i linje med Borås 2025 och Borås Stads Miljömål.
Med ett genomförande av de föreslagna åtgärderna i mobility manage mentutredningen bedöms ett avsteg från parkeringsnormen vara möjligt.
Borås Stad är överens med Trafikverket om att avvakta med att utnyttja den utökade
byggrätten tills det tydligt framgår att Götalandsbanans framtida sträckning inte påverkar den nya byggrätten. Trafikverket tillstyrker därför att Borås Stad antar detaljplanen.
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-07, § 331
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Detaljplanen för Centrum, Kv. Eolus, Kongresshuset, antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkänns
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget yrkande,
att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Detaljplanen för
Centrum, kv Eolus, Kongresshuset, inte antas.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplanen för Centrum, kvarteret Eolus, Kongresshuset, antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkänns.
§ 186
2015/KS0830 290
Anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola,
kvarteret Brämhult 4:2 m.fl. Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 134, sid B 1482)
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Kärrabackens förskola under
förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudget för 2016 är det avsatt 34 000 000 kronor. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 35 485 000 kronor. Detta innebär att ytterligare
anslag om 1 485 000 kronor behöver tillföras av Kommunfullmäktige. Detta
motsvarar en kostnadsökning med drygt 4 % i förhållande till investeringsbudgeten.
Detta kan innebära om kostnaderna för nybyggnationer fortsätter öka så kan det vara
aktuellt att endast bygga för att tillgodose ökade volymer och vara något mer restriktiv med att ersätta befintliga förskolor.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
paviljonger vid Ängsgården (2 avd.) och vid Brämhultsgården (2 avd.) viket innebär
en nettoökning med 2 avdelningar.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 271
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan,
utöka investeringsanlaget för Kärrabackens förskola från 34 000 000 kronor till
35 485 000 kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 35 485 000 kronor
för nybyggnad av Kärrabackens förskola, kv. Brämhult 4:2 m.fl. Borås.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan, utöka
investeringsanlaget för Kärrabackens förskola från 34 000 000 kronor till 35 485 000
kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 35 485 000 kronor för nybyggnad av
Kärrabackens förskola, kvarteret Brämhult 4:2 m.fl. Borås.
§ 187
2015/KS0223 290
Anslagsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola,
kvarteret Guldhornet 1, Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 135, sid B 1489)
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen
godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Kransmossens förskola under
förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudget för 2016 är det avsatt 30 775 000 kronor. I anslagsframställan är
summan för projektet beräknat till 33 565 000 kronor. Detta innebär att ytterligare
anslag om 2 790 000 kronor behöver tillföras av Kommunfullmäktige. Detta
motsvarar en kostnadsökning med 9% i förhållande till investeringsbudgeten. Detta
kan innebära om kostnaderna för nybyggnationer fortsätter öka så kan det vara
aktuellt att endast bygga för att tillgodose ökade volymer och vara något mer
restriktiv med att ersätta befintliga förskolor.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då
hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
paviljonger vid Östergårdskolan (2 avd.) och vid Tåmarksgården (2 avd.) viket
innebär en nettoökning med 2 avdelningar.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 272
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan,
utöka investeringsanlaget för Kransmossens förskola från 30 775 000 kronor till
33 565 000 kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 565 000 kronor
för nybyggnation av Kransmossens förskola, kvarteret Guldhornet 1, Borås.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Under förutsättning att Stadsdelsnämnd Öster godkänner anslagframställan, utöka
investeringsanslaget för Kransmossens förskola från 30 775 000 kronor till 33 565 000
kronor samt anvisa Lokalförsörjningsnämnden 33 565 000 kronor för nybyggnation av
Kransmossens förskola, kvarteret Guldhornet 1, Borås.
§ 188
2016/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t.o.m. oktober
månad 2015 avgivna motioner och interpellationer
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 136, sid B 1496)
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 251
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen motion och interpellation avskrivs från vidare handläggning.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Föreslagen motion och interpellation avskrivs från vidare handläggning.
§ 189
2014/KS0671 406
Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M):
Tuffa tag mot regeltrotset vid Borås sjöar
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 137, sid B 1510)
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att ”Höja
kontrollavgiften för de personer som bryter mot Borås stads fiskeregler, i enlighet
med motionens intentioner”.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden.

B 949

Kommunfullmäktiges protokoll | 16 juni 2016

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2016-06-16

18 (27)

Kommunstyrelsen gör givetvis ingen annan bedömning än Tekniska nämnden att
”tjuvfiske” är en polisiär fråga och böternas omfattning ligger därför inte inom
kommunens ansvarsområde. Den kontrollavgift som kommunen kan ta ut omfattar
till exempel regler om hur många redskap en fiskare får fiska med eller minimimått
på fisken. Bryter en fiskare mot dessa regler kan en kontrollavgift tas ut. I dagsläget
uppgår denna kontrollavgift till 1 000 kr. Det åligger Tekniska nämnden att besluta
om regler och avväga kontrollavgiftens storlek. Kommunstyrelsen uppmanar
Tekniska nämnden att se över kontrollavgiften om den kan behöva höjas i preventivt
syfte för att öka efterlevnaden av reglerna vid stadens sjöar.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 267
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Tekniska nämnden uppmanas att se över kontrollavgiften, samt om den kan behöva
höjas i preventivt syfte för att öka efterlevnaden av reglerna vid stadens sjöar.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
Tekniska nämnden uppmanas att se över kontrollavgiften, samt om den kan behöva höjas i
preventivt syfte för att öka efterlevnaden av reglerna vid stadens sjöar.
§ 190
2015/KS0209 106
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Motverka våldsbejakande extremism!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 138, sid B 1514)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-19
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram ett förslag på en
strategi för att motverka den våldsbejakande extremismen i Borås.
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att det behövs ett styrdokument men anser
att en plan är ett mer passande styrdokument än en strategi. En plan ska ”beskriva
önskade åtgärder” medan en strategi ska ”peka ut en riktning” (se Borås Stads
riktlinjer för styrdokument för mer information).
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Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på en plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-02, § 231
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
§ 191
2015/KS0651 253
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Sälj 25 procent av
fastighetsbeståndet!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 139, sid B 1516)
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få uppdraget att ta fram en plan för att sälja
25 % av fastighetsbeståndet. Motionären menar att det skulle frigöra nödvändigt
kapital inför kommunens kommande stora investeringsbehov, samt ge en flexiblare
fastighetsorganisation.
Vid ett långsiktigt behov bör kommunen äga de fastigheter där egen verksamhet
bedrivs. Ägandet ger bästa möjligheten att utveckla Borås Stad för bostäder,
verksamheter, service, infrastruktur, rekreation, bytesobjekt m.m. Avyttring kan
aktualiseras först om strategiska motiv saknas eller ingen kommunal verksamhet
bedrivs i fastigheten.
För närvarande finns det inget behov av att frigöra kapital för kommunen. Med
nuvarande marknadsläge är det dessutom svårt att få en positiv avkastning på
penningmarknadsplaceringar, varför det får ses som en god kapitalplacering att
fortsätta äga verksamhetsfastigheter, mark och skog.
Utgångspunkten för Borås Stad bör därför vara att fortsätta äga, och inte sälja av
fastighetsbeståndet. Utifrån investeringsnivåer och behov av att frigöra kapital på
längre sikt, får kommunen vid varje tillfälle ta ställning till eventuella avsteg från
huvudprincipen att äga.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 265
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 3, 1 avstår på förslag av
kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och Kerstin Hermansson (C) till
förmån för ett yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalles.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till motionen.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen från
Moderaterna.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till motionen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt motionen".
Omröstning, se voteringslista nr 4.
Kommunfullmäktige beslutar med 45 röster mot 5, 21 avstår:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Anna Svalander (L), Morgan Hjalmarsson (L), Patric
Cerny (L), Hamid Fard (L) och Lotta Preijde (L).
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall på Annette
Carlsons (M) tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som avslår Annette
Carlsons (M) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet”.
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Omröstning, se voteringslista nr 5.
Kommunfullmäktige beslutar med 45 röster mot 21, 5 avstår:
Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande avslås.
Mot besluter reserverar sig Ulf Sjösten (M), Annette Carlson (M), Nils-Åke
Björklund (M), Maj-Britt Eckerström (C), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström
(M), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C), Anna Christensen (M), Birgitta
Bergman (M), Pirita Isegran (M), Mattias Danielsson (C), Malin Wickberg (M),
Amanda Wiktorsson (M), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Robin
Nylén (M), Paul Andre Safko (M), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och
Wiwi Roswall (M).
§ 192
2016/KS0097 041
Svar på motion av Crister Spets (SD),Tony Strandgård (SD), Patric
Silfverklinga (SD), Johan Österlund (SD), Björn Qvarnström (SD) och
Andreas Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 140, sid B 1518)
Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-09 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fullmäktige beslutar att kommunen årligen upprättar ett
dokument vid namn ”Mångkulturellt bokslut”, för att ta reda på intäkter och utgifter
som följd av den senare tidens invandring till Borås Stad med början 2015 som
presenteras vid öppnandet av fullmäktige 2016.
Migrationspolitik och flyktingmottagande avgörs på nationell nivå av riksdag och
regering, med utgångspunkt i att Sverige undertecknat FNs flyktingkonvention och
därmed har ett ansvar att ta emot skyddsbehövande. Eftersom människors lönsamhet
och kostnad inte är den huvudsakliga frågan vid mottagandet av flyktingar och
nödställda anser Kommunstyrelsen att ett mångkulturellt bokslut skulle legitimera ett
synsätt som saknar stöd i den flyktingpolitik som har fastställts på nationell nivå.
I Borås Stads Vision 2025 står det att i Borås står möten mellan människor i fokus.
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika
kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka
och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med
naturen och omvärlden.
Att då särskilja och beräkna kostnader och intäkter för vissa grupper är inte förenligt
med stadens vision.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 266
Kommunstyrelsen beslutar med 12 röster mot 1 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt yrkande att
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige
Björn Qvarnström (SD) yrkar att ärendet bordläggs.
Mohamed Ben Maaouia (S), Mattias Danielsson (C), Anna Svalander (L), Hans
Gustavsson (KD), Ulf Olsson (S) och Ingela Hallgren (KD) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Annette Carlson (M) yrkar att ärendet ajourneras.
Anna Svalander (L) yrkar att ärendet avgörs idag.
Kommunfullmäktige beslutar att ajournera sammanträdet kl 22.09-22.19
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och dels
om ärendet skall bordläggas och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att bordlägga ärendet".
Omröstning, se voteringslista nr 6.
Kommunfullmäktige beslutar med 24 röster mot 47:
Ärende bordläggs.
Mot beslutet reserverar sig Per-Olof Höög (S), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L),
Morgan Hjalmarsson (L), Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Lena Palmén (S),
Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson
(KD), Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Kjell Hjalmarsson (MP), Lars-Åke
Johansson (S), Yvonne Persson (S), Raija Leppänen (S), Fredrich Legnemark (V),
Tommy Josefsson (V), Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), Hamid
Fard (L), Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Malin Carlsson (S), Ninni
Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Ingela Hallgren (KD), Mattias
Danielsson (C), Lotta Preijde (L), Lasse Jutemar (MP), Micael Svensson (S), GunBritt Persson (S), Leif Grahn (S), Kent Hedberg (S), Alexander Andersson (C),
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Hanna Bernholdsson (MP), Emina Beganovic (S), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson
(S), Sofia Bohlin (S), Bengt Bohlin (S), Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia
(S), Johan Dahlberg (S) och Anna Klaar (S).
§ 193
Föredragningslistan
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet skall avsluta omkring kl 23.00.
§ 194
2014/KS0597 040
Svar på motion av Thomas Wingren (MP); Frigör Borås Stad från
tillgångar i fossilbränslebranschen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 141, sid B 1522)
Thomas Wingren (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 augusti
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det i Borås Stads styrdokument för finansverksamheten
”Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern” införs en skrivning om
att Borås Stad inte ska ha tillgångar i bolag vars verksamhet främst är relaterad till
användandet av fossila bränslen.
Som motionären skriver bör kommunens tillgångar förvaltas väl. Fram till och med
september 2014 har Borås Stad placerat överskottslikviditet i internbanken för
utlåning till Borås Stads bolag, och därmed har inte behov funnits för några specifika
placeringsregler.
Från och med oktober 2014 placeras av skattemässiga skäl inte längre överskottslikviditeten i internbanken. Istället placerar Borås Stad sina tillgångar externt, varvid
ett behov av att upprätta placeringsregler har uppstått.
Vid framtagandet av placeringsregler för Borås Stad samt vid översyn av placeringsregler för kommunens donationsfondsförvaltning, har frågan om hållbara och
ansvarsfulla hänsyn aktualiserats. Som framgår i båda ärendena eftersträvas att
placeringarna går i linje med Borås Stads vision om ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet samt i linje med Borås Stads energi- och klimatstrategi.
Bland annat har en skrivning om placering i fossilbränslebranschen förts in i såväl
kommunens placeringsreglemente som i reglerna för stiftelseförvaltningen:
”Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera,
exploatera, utvinna eller producera fossil energi.”
Kommunstyrelsen bedömer att besluten om nya placeringsregler är i linje med
motionärens förslag, och att några ytterligare ändringar inte behöver göras.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 270
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen förklaras besvarad.
§ 195
2012/KS0332 730
Svar på motion av Mirjam Jakobsson (MP): Tydligare beskrivning av
andel vårdare per vårdtagare på äldreboenden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 142, sid B 1526)
Mirjam Johansson (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 april
2012 inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att: Att befintligt system med
angivelser av personaltäthet vid äldreboenden kompletteras med siffror som visar
grundbemanningen i sin verklighet angivet i faktisk andel vårdare per äldre
vårdtagare.
Motionen har inte remitterats.
Motionären har begärt komplettering vid presentation av personaltäthet på
äldreboenden och anser att det vedertagna sättet att jämföra bemanning inte
beskriver hur bemanningen egentligen ser ut. 1,0 årsarbetare innebär att det finns en
heltidsanställd per brukare – men denna anställda arbetar endast 37 timmar per
vecka. De övrig nästan 2/3 av tiden är den anställda ledig. Som komplement till antal
årsarbetare per brukare vill motionären ha redovisning för hur många brukare en
personal har hand om. I praktiken innebär exemplet ovan att en heltidsanställd tar
hand om ca tre brukare.
Även om motionären har rätt i sin iakttagelse, skulle införande av ytterligare ett
beräkningssätt skapa mer förvirring i diskussionen om bemanning på äldreboenden.
Oavsett beräkningsmodell finns inget optimalt tal för hur mycket personal som
behövs på ett äldreboende. Det som har betydelse är att anpassning görs efter
brukarnas behov.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 261
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
§ 196
2014/KS0348 105
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt Eckerström
(C): Samlad marknadsföring i Borås!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 143, sid B 1529)
Kerstin Hermansson och Maj-Britt Eckerström (båda C) har den 24 april 2014
Kommunfullmäktiges sammanträde den inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att samla all marknadsföring
inom kommunen, inklusive koncernen, hos BoråsBorås TME AB
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag, samt Revisorskollegiet. Tretton nämnder, fem bolag och Revisorskollegiet har svarat på remissen.
Kommunstyrelsen kan dela den principiella tanken hos motionärerna. Det ligger i sig
inte något nytt i att samordna marknadsföringen av Borås genom BoråsBorås. Dock
är styrelsen tveksam inför ett beslut som skulle medföra ett direkt förbud för förvaltningar och bolag att göra någon marknadsföring utan att gå genom BoråsBorås.
Kommunstyrelsen ser den goda lösningen i att all marknadsföring av Borås som plats
och besöksmål samt av evenemang sker i intimt samarbete och samförstånd mellan
BoråsBorås och de andra nämnder och bolag som är delaktiga. Sådant samspel kan,
som motionärerna påpekar, bidra till att ett plus ett blir tre. Kommunstyrelsen vill
emellertid inte flytta budgetmedel avsedda för marknadsföring från nämnder och
bolag till en samlad pott hos BoråsBorås. Nämnder och bolag måste ha kvar sin
möjlighet att själva lösa behov av marknadskommunikation.
Kommunstyrelsen vill därmed föreslå Kommunfullmäktige att uppmana alla
nämnder och bolag att samråda med BoråsBorås inför behov av marknadsföring som
rör besöksdrivna verksamheter och anläggningar, gäller evenemang, eller handlar om
platsvarumärket Borås. Detta kan sedan leda till exempelvis att åtgärden inlemmas i
BoråsBorås kommunikation, eller harmoniseras med denna. Strävan ska vara att
skapa synergier, och att utan tvång eller förbud hitta fördelarna i att samverka. Detta
är för övrigt helt i samklang med remissyttrandet från just BoråsBorås.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 259
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Uppmana alla nämnder och bolag att pröva möjligheten till samverkan med
BoråsBorås TME AB vid marknadsföring som påverkar Borås renommé som
besöksmål eller som platsvarumärke.
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Motionen förklaras besvarad.
Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppmana alla nämnder och bolag att pröva möjligheten till samverkan med BoråsBorås TME AB
vid marknadsföring som påverkar Borås renommé som besöksmål eller som platsvarumärke.
Motionen förklaras besvarad.
§ 197
2016/KS0207 005
Svar på motion av Leif Häggblom (SD); Digitalisering av
delegationsärenden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 144, sid B 1533)
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i första hand delegationsärenden mailas ut, till de berörda
beslutsfattare som ska hantera ärendet, i andra hand skall dessa delegationsärenden
finnas tillgängliga att läsa på en anvisad internetsida, och att förtroendevalda med
personlig kod kan läsa dem.
Delegationsbeslut kan vara av olika karaktär. Delegationsbeslut som omfattas av
sekretess är frekvent förekommande. I dagsläget har Borås Stad ingen godkänd rutin
för hantering av sekretessärenden digitalt. Därför bör de frågeställningar som väcks i
anslutning till motionen prövas och utredas vidare. Detta kan lämpligen ske i
samband med projektet ”Nytt ärendehanteringssystem” som administreras av
Stadskansliet. Detta projekt skall resultera i ett nytt upphandlat ärendehanteringssystem för Borås Stad. Som en naturlig del bör även frågan om hantering av
sekretessärenden hanteras, både avseende delegationsbeslut men också för
sekretessärenden som avgörs i nämnden. Målsättningen är att ett nytt ärendehanteringssystem skall kunna vara infört och i drift omkring den 1 juli 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-16, § 253
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de frågeställningar som väcks i
motionen samt möjligheterna att hantera sekretesskyddad information digitalt
inom ramen för projektet ”Nytt ärendehanteringssystem”.
Motionen förklaras besvarad.
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Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda de frågeställningar som väcks i motionen samt
möjligheterna att hantera sekretesskyddad information digitalt inom ramen för projektet
”Nytt ärendehanteringssystem”.
Motionen förklaras besvarad.
Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) önskar Kommunfullmäktiges
ledamöter, ersättare och tjänstemän en riktigt skön och härlig sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Ulf Sjösten (M) önskar ordföranden en
skön och trevlig sommar.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Lena Palmén (S)

Patric Cerny (L)

Justeringen som påbörjades kl 14.00 avslutades kl 14.25

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 juni 2016

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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2016-06-01

Erbjudande om vård- och omsorgsboende!
På Allianspartiernas initiativ tog Stadsdelsförvaltning Väster till
nämndsammanträdet den 27 april 2016 fram ett underlag som visar på vissa
förhållanden inom äldreomsorgen. Ett av utredningsuppdragen handlar om att
redovisa kostnader för hemtjänst för de 10 mest vårdkrävande brukarna och
jämföra med kostnaderna för vård- och omsorgsboende.
Utredningen visar att merkostnaderna för hemtjänst i förhållande till vobo för
dessa tio individer i SDN Väster uppgår till 6,6 mnkr om året. Uppskattningsvis
skiljer det sig inte väsentligt åt mellan stadsdelarna och en grov uppskattning gör
gällande att det för 30 individer kan handla om merkostnader på cirka 20 mnkr
årligen.
De tio individer som utgör underlaget för beräkningen har alla erbjudits plats på
vård- och omsorgsboende men tackat nej. Kommunen ska självfallet inte
tvångsflytta äldre, utan det är deras beslut och de ska få stöd oavsett vilket beslut de
fattar. Men det är angeläget att de äldre blir medvetna om vilken kvalitetsskillnad
det är på insatserna som kan erbjudas i hemmet jämfört med den heldygnsomsorg
som finns på ett vård- och omsorgsboende.
Centerpartiet vill att alla äldre som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan
hemtjänst och vård- och omsorgsboende ska få ett attraktivt erbjudande om plats
på vobo. Med det finns flera fördelar:
-

Genom ett attraktivt erbjudande kan den äldre göras uppmärksam på vilka
fördelar det finns med ett vobo sett till social gemenskap, omsorg och
aktiviteter.
Tillgång till nylagad mat varje dag, serverad i en god måltidssituation.
Det finns en god totalekonomi i att fler äldre får den omsorg som finns på
ett vobo istället för en ibland ineffektiv hemtjänst.
Hemtjänstens resurser kan koncenteras till dem som har förmågan till ett
självständigt och kvalitativt liv i hemmet.

I Borås Stad har de rödgröna länge verkat för mer hemtjänst och färre platser på
vobo. Centerpartiet tycker att det är fel väg att gå. Vi vill tvärtom skapa bättre vårdoch omsorgsboenden och skapa förutsättningar för kommunen att genom en
effektiv resurshantering göra äldreomsorgen mer stödjande för de äldres
livskvalitet, med aktiviteter och god omsorg.
Därför föreslår Centerpartiet att alla äldre som passerar den ekonomiska
brytpunkten för vård och omsorgsboende kontra hemtjänst ska erbjudas plats på
vård- och omsorgsboende.
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Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras erbjuda alla äldre
som passerar den ekonomiska brytpunkten mellan hemtjänst och vård- och omsorgsboende plats
på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnderna, och från årsskiftet Vård- och äldrenämnden, uppdras att tidigt i kontakten
med de äldre informera om vilka boendealternativ som finns samt ge de äldre attraktiva
erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende när så påkallas.
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson”
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Bilaga till § 170 Anmälningsärenden
”MOTION

2016-06-10

Liberalerna

Kommunfullmäktige

Kommunikation med näringsidkare
Kontinuerligt sker förändringar i gatunätet i Borås. Gator stängs av för
ombyggnation eller dylikt. För närvarande, juni 2016, görs omfattande omläggning i
centrala Borås och affärsverksamheter vid aktuella gator riskerar förlorade intäkter
på grund av problem för kunder att ta sig till affärerna.
År 2014 gjordes en omfattande ombyggnad av gator på Norrby. Ombyggnaden
pågick en längre tid. De företag som låg vid den aktuella gatan förlorade intäkter på
grund av att deras kunder inte kom fram till affärerna. Enligt uppgift fick de
vetskap om ombyggnaden i ett sent skede varför de inte ens kunde planera för
händelsen.
Mindre företag har ofta små marginaler varför det kan bli förödande om man
under en längre tid inte får några intäkter alls eller betydligt lägre än normalt. Vår
välfärd bygger på att det finns företag, små och stora, som skapar jobb och
inbringar skattepengar.
Det offentliga måste värna de välståndsbildande krafterna. Den som fattar beslut
inom kommunen måste vara medveten om hur en enskild näringsidkare kan
drabbas ekonomiskt. Företag som drabbas av någon kommunal åtgärd måste få
vetskap om detta i ett tidigt skede för att åtminstone kunna planera sin verksamhet.
När någon större ombyggnad ska göras måste kommunen göra en analys av vilka
företag som drabbas och på vilket sätt. Detta måste kommuniceras med de enskilda
näringsidkarna. Om det visar sig att det blir alldeles för stora konsekvenser för
enskilda näringsidkare måste Borås Stad i samråd med de drabbade undersöka om
det finns alternativ till den planerade ombyggnationen som gör konsekvenserna
mindre kännbara för affärsidkarna.
Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige besluta
Tekniska nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för hur
Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och
vid andra liknande situationer som påtagligt berör enskilda näringsidkare.
Anne-Marie Ekström (L)”
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Bilaga till § 170 Anmälningsärenden
”MOTION

2016-06-14

TRÄD in i en vacker stad!
Träd är symbolbärare för det goda och för livet.
Träd ger staden och landsbygden karaktär och bidrar till den biologiska
rikedomen. Träd förbättrar vår miljö genom stoftrening och
syresättning.
Träden förser oss med en rad ekosystemtjänster. Förutom att träd producerar syre
och binder koldioxid, så renar de även den luft vi andas och vattnet omkring oss
från föroreningar. Träd påverkar även klimatet positivt genom att ta hand om
regnvatten, dämpa vindar och sänka temperaturen under varma årstider. De ger
skugga och minskar upplevelsen av buller. De är även värdväxter åt en mängd
olika arter.
För att skapa en hållbar och attraktiv stad är träden i staden av mycket stor
betydelse. Träden är viktiga för stadsbilden genom att de förskönar och
förstärker vårt välbefinnande. Sammantaget innebär det att trädens värden
måste beaktas i all planering.
Borås Stad har ett stort ansvar för sitt trädbestånd. Ett ansvar att inom hela Borås
skydda, vårda, återplantera och utveckla stadens och landsbygdens trädbestånd.
Att ta fram ett styrdokument ses som en tydlig vägledning och markering som
syftar till att utveckla Borås identitet som en grön stad.
Träden och trädmiljöerna i Borås är en omistlig resurs som alla berörda bör värna
om och utveckla. Huvudmålen i styrdokumentet bör därför vara:
1. Bevara betydelsefulla träd och trädmiljöer
2. Öka trädens vitalitet
3. Återskapa förlorade trädmiljöer
4. Kompensera för alla träd som går förlorade
5. Öka mängden träd
6. Öka variationen av karaktärsskapande trädmiljöer
7. Förstärka och berika Borås som arboretum
8. Öka kunskapen om och intresset för träd hos Borås boende och besökare
För att uppfylla detta föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
- ge Tekniska nämnden i uppdrag att ansvara för att en trädpolicy för Borås Stad tas
fram
Marie Fridén (M)”
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Bilaga till § 171 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” ENKEL FRÅGA

2016-06-08

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Enkel fråga till Lokalförsörjningsnämndens ordförande Mathias
Duell (S) angående förskola i Sparsör
Stadsdelsnämnd Norr har ett stort behov av förskolelokaler, särskilt i Sparsör.
Anledningen är att Smörbollens förskola har så undermåliga lokaler att
Arbetsmiljöverket har hotat med vite. Stadsdelsnämnd Norr beställde därför i
oktober 2014 nya lokaler för att ersätta de viteshotade lokalerna där Smörbollens
förskola idag huserar.
Idag, drygt ett och ett halvt år senare, har inga lokaler kommit till stånd och
Stadsdelsnämnd Norr befinner sig i en prekär situation. Det finns inte i dag inte ens
bygglov för de tillfälliga lokaler som är planerade och det har varit ett oöverskådligt
antal turer fram och tillbaka mellan Lokalförsörjningsnämnden och
Stadsdelsnämnd Norr.
Samtidigt som förvirringen varit stor inom den kommunala organisationen skapar
oredan också oro bland barn, föräldrar och personal i Sparsör.
Min mening är att hela härvan kring förskolan Smörbollen är ett underbetyg kring
hur det fungerar mellan nämnderna i Borås Stad. Om kommunen inte kan klara att
samordna sig själv, hur ska då kommunen klara att samordna sig gentemot externa
aktörer?
Mot bakgrund av ovan vill jag ställa följande frågor till Mathias Duell (S)
Vilka fel har begåtts?
Vems ansvar är det att det ännu inte finns besked om en förskola i Sparsör?
Vad säger det här ärendet om hur samarbetet inom Borås Stad fungerar?
När kommer det finnas nya förskolelokaler i Sparsör?
Marie Fridén (M)”
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Bilaga till § 171 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga
Falco Güldenpfennig

2016-06-16

Fråga till ansvarigt kommunalråd Tom Andersson (MP) – vad gäller
egentligen med servering av nötkött i våra skolor?
Under våren har jag fått höra att det skickas runt information om maten och miljön
till skolorna i Borås. Där redovisas t.ex. vad olika livsmedel ger för olika utsläpp.
Enligt utskicket stöds inform-ationen med hjälp av stadens miljömål. Men när jag
nu hör att nötkött kanske inte längre serveras i skolorna ställer jag mig frågan; står
detta verkligen i stadens miljömål?
Efter att ha läst miljömålen, och då kanske framförallt under rubriken ”Borås är en
matsmart kommun”, kan jag konstatera att målet är att lära sig äta klimatsmart
vilket gör att vi kan minska koldioxidutsläppen. Men det står inget om att nötkött
helt och hållet ska exkluderas från menyn. I mina ögon känns detta som en
övertolkning.
Det är självklart bra att vi tänker på utsläppen när det gäller kosten i skolan. Men
det finns fler parametrar att ta hänsyn till. Vi behöver tänka på landsbygden och
dess verksamhet. Utan den kommer utbudet och möjligheten till val att minska,
men också möjligheten till arbete. Det är oerhört lätt att exkludera utan att tänka på
konsekvenserna. Jag anser att vi ska sträva efter bra, närdodlad och ekologisk mat.
Frågorna till Tom Andersson (MP) blir således följande:
Stämmer det att Borås stads skolor helt har slutat att servera nöttkött?
Om ja på frågan ovan
Tycker du att det är rätt och är det något du tycker ska gälla inom kommunens övriga
verksamheter också?
Vilken miljövinst uppnås med att utesluta nötkött från menyn i skolan?”
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Bilaga till § 171 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till Malin Carlsson (S) ordförande i Stadsdelsnämnd Norr

angående stadens praktiska arbetslivsorientering (PRAO)

Under läsåret 15/16 har det beslutats att högstadieelever numera ska praoa en
vecka per läsår istället för två vilket tidigare var fallet. Detta trots att en
enkätundersökning bland elever som genomfört prao önskar att även fortsatt ha
två veckor, samt att både lärare och föräldrar ser positivt på att eleverna får testa på
arbetslivet.
Många unga har idag svårt att komma in på arbetsmarknaden, och det är också allt
fler som hoppar av studierna eller byter inriktning. PRAO:n är viktig eftersom den
är ett generellt och tidigt instrument, innan de allra flesta har fått ett insteg i
arbetslivet eller valt till gymnasiet. Näringslivet upplever det som ett problem när
PRAO:n minskas eller försvinner därför att många arbetsgivare säger att de
nyutexaminerade inte är förberedda på ett arbete. Eftersom att man inte har den
praktiska erfarenheten, så vet man heller inte riktigt vad det innebär att passa tider,
kunna interagera med andra, jobba målinriktat med ett projekt eller en
arbetsuppgift.
Trots att det tar allt längre tid för unga att komma in på arbetsmarknaden visar en
ny rapport från näringslivets forskningsinstitut Ratio att antalet PRAO-dagar
minskat drastiskt de senaste åren. I 1980 års läroplan stod det att det skulle vara 610 veckor, 1995 var snittet på cirka fyra veckor och i dag har det minskat till i snitt
nio dagar för kommunala skolor och sju dagar för friskolor.
”Det är olyckligt inte minst för de som redan har problem att ta sig in på
arbetsmarknaden. Som de som inte har föräldrar med kontakter eller de med
arbetslösa föräldrar”, säger en av de som tagit fram rapporten.
Att minska ner PRAO:n för elever i Borås Stad från två veckor till en vecka kan
leda till att eleverna får en minskad insikt om hur det fungerar ute i arbetslivet och
att deras förståelse för vad studierna ska användas till minskar. Eleverna behöver
vidga sina vyer och öka sitt kontaktnät utanför skolan. Positiva och negativa
erfarenheter från praktiken kan leda till ökad måluppfyllelse. Två veckor behövs för
att komma in i arbetet under PRAO-tiden och kunna ha en mer fördjupad kunskap
om arbetslivet.
Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor:
1.
2.
3.
4.
5.

Hur många dagar PRAO erbjuds högstadieelever i Borås och vad är
målsättningen med dessa?
4
Vem beslutar om antalet PRAO-dagar?
Varför väljer man att minska antalet dagar?
Har någon utvärdering angående hur eleverna uppfattar PRAO-tiden gjorts?
Har någon liknande utvärdering gjorts bland arbetsgivarna, både de inom
näringslivet och offentlig förvaltning?

Patric Cerny (L)”
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Bilaga till § 171 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA

2016-06-16

Kommunfullmäktige
Enkel fråga till Utbildningsnämndens ordförande Helene Sandberg
(S)
Regeringen har utnämnt 2016 till yrkesutbildningarnas år, detta nämns bl a i
statsbudgeten för 2016. Enligt den socialdemokratiska gymnasie- och
kunskapslyftsministern Aida Hadzialic är syftet att öka intresset för
yrkesutbildningar hos både ungdomar och vuxna, för att säkra
kompetensförsörjningen hos såväl privata som offentliga arbetsgivare de
kommande åren.
Mina frågor till Utbildningsnämndens ordförande är:
· Hur har Utbildningsnämnden resonerat kring yrkesutbildningens år?
· På vilket sätt märker unga och vuxna boråsare att det är yrkesutbildningens år i år?
· Vilka konkreta aktiviteter har genomförts i Borås för att manifestera yrkesutbildningens år?
Mattias Danielsson (C)”
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Bilaga till § 171 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA

2016-06-16

Kommunfullmäktige

MODERATERNA

Enkel fråga till Ulf Olsson (S) angående pressmeddelande om
samverkan med Polisen
Den 7 juni skickade Borås Stad ut ett pressmeddelande ”Polisen och Borås Stad i
lokal samverkan för tryggare Hässleholmen” undertecknat av Ulf Olsson och
Tomas Jansson, lokalpolisområdeschef.
I pressmeddelandet framgick att Borås Stad och Polisen arbetar långsiktigt och
uthålligt för att minska brottsligheten. Det är bra. Det framgick också att
tryggheten ska förbättras för alla som bor och arbetar på Hässleholmen. Det är
också bra.
Vidare framgick att Polisen och Borås Stad verkar för att nå de goda krafterna i
stadsdelen. Det är bra. Det framgick också att Borås Stad till fullo stödjer Polisens
arbete. Det är också bra.
Så fortsätter det. Vad är då cloun i pressmeddelandet undrar den nyfikne, vad är det
som Borås Stad vill förmedla? Varför skickar Borås Stad ut ett pressmeddelande
utan någon egentlig nyhet? Det är tämligen självklart att Borås Stad stödjer Polisens
arbete, att arbetet är långsiktigt, att tryggheten ska förbättras, att samverkan ska ske
med de goda krafterna och så vidare. Att Borås Stad röjer sly och arbetar med
belysningsfrågor är inte heller det, eller borde i alla fall inte vara, någon nyhet.
Så över till mina frågor till Ulf Olsson (S)
Vem ska åtgärda belysning och röja sly?
Var ska det ske?
När ska det vara utfört?
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 171 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till SDN Norr ordförande Malin Carlsson.
Regeringen tillsatte 2015 en skolkommission som består av 14 ledamöter från olika
verksamhetsområden och leds av Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.
- Vi fullföljer det vi lovade efter Pisarapporten 2013. Då sa Stefan Löfven att en
Skolkommission skulle inrättas för att analysera orsakerna bakom de fallande
kunskapsresultaten. Vi vill se en nationell samling med vetenskapligt fokus, kring
skolan. Vi vet att när en nation samlas går det att vända den negativa utvecklingen
tämligen snabbt, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.
Skolkommissionen har i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda
kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i
skolan. Kommissionens delbetänkande innehåller bland annat förslag till nationella
målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden. Planen lägger
grunden för kommissionens konkreta förslag, som presenteras i januari 2017.
I maj 2016 presenterades det första delbetänkandet där man slog fast att åtgärder
bör vidtas för att bryta skolsegregationen och förenkla skolvalssystemet med stärkt
likvärdighet och att regelverket för placering vid skolenhet bör ses över. För att
lösa det menar kommissionen att ett obligatoriskt skolval som kombineras med
relevant och allsidig information till elever och vårdnadshavare kan bli aktuellt.
I november 2015 lämnade Liberalerna in en motion om att Borås Stad ska införa
obligatorsikt skolval och jag undrar nu, mot bakgrund av skolkommissionens
delbetänkande som har samma förslag, hur du Malin Carlsson /Socialdemokraterna
ställer dig till att införa ett obligatoriskt skolval i Borås?
Anna Svalander, Liberalerna”
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Bilaga till § 171 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA

2016-06-16

Kommunfullmäktige

MODERATERNA

Enkel fråga till Anita Persson (V) angående beslut om Glyfosat
Mot bakgrund av det beslut som Miljö- och konsumentnämnden fattat angående
bekämpningsmedlet Glyfosat har jag två frågor till Anita Persson (V), ordförande i
Miljö- och konsumentnämnden.
Hur många ansökningar finns om att få använda Glyfosat?
Hur länge har ansökningarna funnits hos nämnden?
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 178 Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
REMISSVAR

2016-06-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE BORÅS STAD

Svar på remissen ”betänkande – Låt fler forma framtiden!” (SOU 2016:5)
Utredaren föreslår i betänkandet en rad utredningar, rekommendationer och
uppmaningar. Eftersom de ej är skarpa förslag kommenteras de ej i detta
remissvar. Istället fokuserar Liberalerna och Centerpartiet i remissvaret på de
författningsförslag som läggs.
1.1

Förslag till lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

Vi tillstyrker förslaget om rätt till ledighet för förtroendevalda. Det är viktigt för
partierna, för demokratin men också för den företroendevalde att den
möjligheten finns. Genom rätt till ledighet skapas bättre förutsättningar för
partierna att arbeta med ersättare under ordinarie ledamots frånvaro.
Vi tillstyrker förslaget om debatt i fråga utan samband med annan handläggning.
Det kan vara ett värdefullt sätt för att öka intresset för fullmäktige och ger bättre
förutsättningar för debatter kring aktuella frågor. Förhoppningsvis kan det öka
allmänhetens intresse för att ta del av fullmäktiges möten.
Vi avstyrker förslaget om folkmotion. Förslaget strider mot grunderna för hur
den representativa demokratin i Sverige fungerar och bidrar inte till de politiska
helhetsbedömningar som måste göras. Vill enskild person väcka en idé i
fullmäktige får vederbörande kontakta det parti som vederbörande röstat på eller
ta kontakt med annat parti i frågan för att föra fram sin idé.
1.2

Förslag till lag 2017:000 om försöksverksamhet med sänkt
rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar

Vi avstyrker förslaget. Rätten att rösta hör samman med myndighetsåldern. Vi
bedömer det som olämpligt att mjuka upp myndighetsdagens betydelse och vill
att rätten att rösta även fortsatt ska infalla vid myndighetsålderns inträdande, det
vill säga 18 årsdagen.
För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 juni 2016 klockan 20:41:10.

8.Betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) (Nr 126)
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
Tommy Josefsson
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

Nils-Åke Björklund
Thor Öhrn

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Ingela Hallgren
Mattias Danielsson
Amanda Wiktorsson

X
X
X

X
X

14

Avst
X

Frånv

Kvitt

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
X
X
X
X
X
X

Patrik Hållpås

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

Ersättare
Leif Grahn

Paul Andre Safko

14

8

28

0

0

Ja

Nej

Avst
X
X

Frånv

Kvitt

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

Emina Beganovic

X
X
X

Wiwi Roswall

X
X
X
X
X
X

Bengt Bohlin

SUMMA:

20

9

42

X

X

2

0
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 juni 2016 klockan 20:42:17.

8.Betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) (Nr 126) 2
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
Tommy Josefsson
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

Nils-Åke Björklund
Thor Öhrn

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

Ingela Hallgren
Mattias Danielsson

Patrik Hållpås

X

X

10

Kvitt

0

0

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X

Amanda Wiktorsson

Frånv

X
X
X

X
X
X

X
X

Avst
X

X
X
X

X
X
X

Transport:
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Nej

X
X
X
X
X
X

14

26
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
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
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare
Leif Grahn

10

14

26

0

0

Ja

Nej

Avst
X
X
X

Frånv

Kvitt

X
X
X

Paul Andre Safko

Emina Beganovic

X

X
X
X

Wiwi Roswall

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Bengt Bohlin

SUMMA:

11

20

X

40

X

2

0

B 975
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Voteringslista nr. 3

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 juni 2016 klockan 20:43:13.

8.Betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) (Nr 126) 3
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
Tommy Josefsson
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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ingela Hallgren
Mattias Danielsson

X
X
X

Amanda Wiktorsson
Patrik Hållpås
X
X
13

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X

X
X

Nils-Åke Björklund
Thor Öhrn

Transport:

B 976

Nej

14

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

23
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
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
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare
Leif Grahn

13

14

23

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
X

Paul Andre Safko

Emina Beganovic

X
X
X
X

Wiwi Roswall
Bengt Bohlin

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
SUMMA:

24

20

27

X

X

2

0

B 977
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Voteringslista nr. 4

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 juni 2016 klockan 21:33:48.

21.Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (Fp); Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet! (Nr 139)
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
Tommy Josefsson
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

Nils-Åke Björklund
Thor Öhrn

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ingela Hallgren
Mattias Danielsson
Amanda Wiktorsson
Patrik Hållpås
Lasse Jutemar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
31

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X

X

Transport:

B 978

Nej

5

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

14

Kommunfullmäktiges protokoll | 16 juni 2016

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

Ersättare
Leif Grahn

Paul Andre Safko

Emina Beganovic

Wiwi Roswall

31

5

14

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

Bengt Bohlin

X

X
X
X
X
X
SUMMA:

45

5

21

2

0

B 979
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Voteringslista nr. 5

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 juni 2016 klockan 21:34:52.

21.Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (Fp); Sälj 25 procent av fastighetsbeståndet! (Nr 139) 2
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
Tommy Josefsson
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

Nils-Åke Björklund
Thor Öhrn

X
X
X
X
X
X
X
X

Ingela Hallgren
Mattias Danielsson
Amanda Wiktorsson
Patrik Hållpås
Lasse Jutemar

Transport:

B 980

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
31

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

14

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
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
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
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare
Leif Grahn

Paul Andre Safko

Emina Beganovic

Wiwi Roswall

31

14

5

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

X
X
X
X
X
X

X

Bengt Bohlin

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
SUMMA:

45

21

5

2

0

B 981
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Voteringslista nr. 6

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 16 juni 2016 klockan 22:21:51.

22.Svar på motion av Crister Spets (SD), Tony Strandgård (SD), Patric Silfverklinga (SD), Johan Österlund
(SD), Björn Qvarnström (SD) och Andreas Bäckman (SD); Inför ett mångkulturellt bokslut (Nr 140
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
Tommy Josefsson
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
X
X

Nils-Åke Björklund
Thor Öhrn

Mikael Wickberg

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ingela Hallgren
Mattias Danielsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Amanda Wiktorsson
Patrik Hållpås
Lasse Jutemar

Transport:

B 982

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
34

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

16
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Robin Nylén
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
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
3:e
3:e
1:a
3:e
2:a!
2:a
1:a
2:a
2:a
3:e
2:a
2:a
3:e
1:a
3:e
1:a

Ersättare
Leif Grahn
Alexander Andersson

34

16

0

0

0

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

Paul Andre Safko

Emina Beganovic

X
X
X
X
X

Wiwi Roswall
Bengt Bohlin

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
SUMMA:

47

24

0

2

0

B 983

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

