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Tid och plats
18.00– 20.30 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 253–270
Per-Olof Höög (S), Ulf Sjösten (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Patric Silfverklinga (SD),
Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Ida
Legnemark (V), Lennart Andreasson (V), Hans Gustavsson (KD), 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), Fredrich Legnemark (V), Tommy Josefsson (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), Lena Palmén (S), Ninni Dyberg (S), Anne Rapinoja (V), Sofia
Andersson (V), Cecilia Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund (M),
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), Lars-Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Björn Qvarnström
(SD), Tony Strandgård (SD), Anethe Tolfsson (S), Oliver Öberg (M), Dennis
Jernkrook (M) Stina Medelius (M), Andreas Bäckman (SD), Robert Sandberg (S),
Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia (S) och Johan Dahlberg (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Raija Leppänen (S)
För Hamid Fard (L)
För Sara Degerman-Carlsson (KD)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Ismail Bublic (M)
För Hanna Bernholdsson (MP)
För Sara Andersson (S)
För Per Carlsson (S)
För Sofia Bohlin (S)
För Philip Silfverklinga (SD)
För Anna Klaar (S)

- Emina Beganovic (S)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Ingela Hallgren (KD)
- Mikael Wickberg (M)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Hanna Werner (MP)
- Leif Johansson (S)
- Leif Grahn (S)
- Bengt Bohlin (S)
- Thor Öhrn (SD)
- Anders Jonsson (S)

Närvarande ersättare
Paul Andre Safko (M), Wiwi Roswall (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Jonas Garmarp
(M), Per Månsson (M), Mattias Danielsson (C), Andreas Cerny (L), Bengt Wahlgren
(KD), Karl-Gustav Drotz (KD), Therése Björklund (S), Andreas Ekström (S), Marie
Sandberg (S), Sören Björklund (S), Abdullahi Warsame (V), Pari Mahinpour (V),
Jasem Hardan (V), Christina Ramsälv Waldenström (MP) och Patrik Hållpås (SD).
Per Carlsson (S) anländer till sammanträdet kl 18.00 och intar sin plats inför
behandlingen av § 253.
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Hanna Bernholdsson (MP) anländer till sammanträdet kl 18.10 och intar sin plats
inför behandlingen § 257.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 18.10.
Dennis Söderberg (MP) anländer till sammanträdet kl 18.10.
Alexander Andersson (C) anländer till sammanträdet kl 18.15.
Anna Kjellberg (MP) lämnar sammanträdet kl 20.15. Hon ersätts av Hanna Werner
(MP) inför behandlingen av § 268.
Pari Mahinpour (V) lämnar sammanträdet kl 20.00.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

stadsjurist
sekreterare

§ 253
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulf Sjösten (M) och Leila
Pekkala (S) med Yvonne Persson (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 27 oktober 2016 kl 15.00.

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår".
§ 254
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2016-10-17

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) om lokalisering
av en ny gymnasieskola i Borås.
Dnr 2016/KS0687 291

2016-10-19

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg (MP):
Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås
kommun.
Dnr 2016/KS0691 400
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Motion av Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och Urban
Svenkvist (M) angående Borås Stads konstförråd - samla damm och
bygg ut eller sälj av och byt ut.
Dnr 2016/KS0692 865

Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden:
2016-10-06

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-10-04 att utse
Nils-Åke Björklund (M)som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Malin Wickberg (M) samt att utse Johan Bäck (M)
som ny ersättare från och med den 29 september 2016 till och med
den 14 oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102

2016-10-06

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-10-04 att utse
Ismail Bublic (M)som ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamot Robin Nylén (M) samt att utse Per Månsson (M) som ny
ersättare från och med den 29 september 2016 till och med den 14
oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102

2016-10-06

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-10-04 att utse
Dennis Söderberg (MP)som ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare Lasse Jutemar (MP) från och med den 4 oktober
2016 till och med den 14 oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102

2016-10-06

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-10-04 att utse
Jonas Garmarp (M) som ny ersättare för avlidne Kommunfullmäktigeersättare Annacarin Martinsson (M) från och med den 20 september 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102

§ 255
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit som fogas som bilaga till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.
§ 256
2016/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, separat bilaga)
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Kommunfullmäktige beslutar:
Märta Edin (V), Nanogatan 18, 507 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Miljöoch konsumentnämnden.
Tobias Edin (V), Nanogatan 18, 507 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som andre vice
ordförande och ledamot i Arbetslivsnämnden.
Amanda Wiktorsson (M), Vänga Bergsgården 2, 513 92 Fristad väljs till ersättare i
Kommunfullmäktiges valberedning t.o.m. den 31 december 2018.
Oliver Öberg (M), Fjällgatan 27, 504 61 Borås väljs till ledamot i Stiftelsen Produktionstekniskt
Centrum i Borås, Proteko t.o.m. den 31 december 2018.
Seija Noppa (M), Lindormsgatan 21, 506 44 Borås väljs till ersättare i Vård- och äldrenämnden
t.o.m. den 31 december 2018.
Magnus Sjödahl (KD), Lindvägen 11, 518 42 Sjömarken väljs till nämndeman i Borås Tingsrätt
t.o.m. den 31 december 2019.
Carina Brandt (M), Norrby Tvärgata 35, 504 37 Borås väljs till nämndeman i Borås Tingsrätt
t.o.m. den 31 december 2019.
Peter Bengtsson, AB KP Revision väljs till revisor, Thorbjörn Wängvik, AB KP Revision väljs till
revisorssuppleant, Joakim Lindholm AB KP Revision väljs till revisorssuppleant i Stiftelsen
Produktionstekniskt Centrum i Borås, Proteko t.o.m. 2018 års verksamhet.
§ 257
2016/KS0515 256
Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna Kälken 6, Oket 2,
Selen 5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen 5 i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 181, sid B 1970)
Tomträttsfastigheterna Kälken 6, Oket 2, Selen 5, Släden 12, Spaden 2 och Tömmen
5 är nu innevarande år aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. Samtliga fastigheter är för småhusändamål och är belägna på Dammsvedjan. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91, erbjuds tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter i samband med omregleringen.
De nya tomträttsavgälderna blir som framgår av nedanstående tabell.
Fastighet

Kälken 6
Oket 2
Selen 5
Släden 12
Spaden 2
Tömmen 5

Period
Ny fr o m
Längd år
10
10
10
10
10
10

2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01
2018-01-01

Nuvarande 2015- års mark
årlig avgäld tax
15 048
16 548
15 660
16 140
16 880
16 072

457 000
490 000
470 000
480 000
498 000
479 000

Förslag till Förslag till ny
nytt avgälds- avgäld per år
underlag
535 000
16 060
585 000
17 560
555 000
16 660
570 000
17 100
597 000
17 920
568 500
17 060
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Kommunstyrelsens beslut 2016-10-03, § 481
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya
tomträttsavgälder enligt ovanstående tabell.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Markoch miljödomstolen i de fall överenskommelse inte kan nås.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de
föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder enligt ovanstående tabell.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos Mark- och miljödomstolen i de fall överenskommelse inte kan nås.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när det finns uppenbara skäl.
§ 258
2016/KS0515 256
Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheterna Azimuten 3, 12,
Bosnäs 10:4, 10:12, 10:14, 10:20, 10:23, 10:24, 11:13, 11:14, 11:16,
11:19, 12:1, 12:6, 12:8, 12:9, 12:13, 12:17, 12:19, 12:22, 12:23, 13:5,
14:2, 14:5, 14:17, 14:19, 14:24, 14:37, 14:39, 14:41, 14:45, 14:48, 15:1,
15:5, 15:7, 15:8, 15:10, 15:11, 16:10, 16:22, 16:27, 16:29, 17:3, 17:4,
17:7, 17:9, 17:11, 17:14, 17:15, Dannike 1:94, Enheten 13, Måttet 9,
Viared 10:8, 10:18, 10:21, 10:35, 10:38, 10:43, 10:47, 10:54, 10:55,
10:82, Vikten 1, 2, 6 och Vinkeln 1-6 i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 182, sid B 1972)
Innevarande år är 13 tomträtter för småhusfastigheter, 57 tomträtter för fritidshusfastigheter, 1 tomträtt för idrottsfastighet och 1 tomträtt för hyreshusfastighet
aktuella för omreglering av tomträttsavgäld. De ursprungliga tomträttsupplåtelserna
medför att avgälderna skall gälla från 2018-01-01 och 2018-07-01. Avgäldsperioderna
är 10 år för alla fastigheterna. I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 1993, § 91,
erbjuds tomträttshavarna att friköpa sina tomträtter i samband med omregleringen.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-09-12, § 462
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya
tomträttsavgälder enligt upprättad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos
fastighetsdomstolen i de fall överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i föreslagna
avgälder, när det finns uppenbara skäl.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att överenskomma om nya tomträttsavgälder
enligt upprättad lista.
Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att föra talan hos fastighetsdomstolen i de fall
överenskommelse inte kan träffas.
I båda fallen har Kommunstyrelsen rätt att göra mindre ändringar i de föreslagna avgälderna, när
det finns uppenbara skäl.
§ 259
2016/KS0589 270
Förlängning av Bostadsbyggnadsprogrammets giltighetstid
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 183, sid B 1978)
Borås Stads styrdokument Bostadsbyggnadsprogram (del 1) fastställdes av Kommunfullmäktige den 22 augusti 2012 och gäller till och med 2016. För revidering ansvarar
Kommunstyrelsen.
Ett Bostadsbyggnadsprogram är dock beroende av hur bebyggelseplaneringen ser ut.
En ny översiktsplan som styr framtida markanvändning håller på att tas fram.
Trafikverket håller dessutom på med en lokaliseringsutredning för Götalandsbanan.
Med anledning av Götalandsbanan förbinder sig Borås även att bygga ett visst antal
bostäder fram till år 2035 (del av Sverigeförhandlingen). Detta är en viktig förutsättning som bör inarbetas i ett nytt bostadsbyggnadsprogram.
Lokaliseringsutredningen behöver komma längre innan revidering av bostadsbyggnadsprogrammet kan genomföras.
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Kommunstyrelsens beslut 2016-09-05, § 451
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram (del 1) förlängs att gälla till och med
2017.
Annette Carlson (M), Anna Svalander (L), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson
(C) och Falco Güldenpfennig (KD) lämnar en anteckning till protokollet.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram (del 1) förlängs att gälla till och med 2017.
§ 260
2015/KS0798 312
Antagande av Cykelplan 2016-2017
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 184, sid B 1988)
Cykelplanen är ett planeringsverktyg för att främja cykeltrafiken, vilket bidrar till att
nå Borås Stads miljömål med minskad miljöpåverkan från trafiken. Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att motivera och informera invånarna till förändrat beteende kan fler bilburna trafikanter välja cykel som transportmedel. Borås befolkningsutveckling pekar också på ett utökat behov att hitta lösningar för att klara ett allt större trafikarbete utan ökad trängsel.
För att uppnå Borås Stad mål behövs tydligare arbete med de strategiska cykelfrågorna. Det är därför lämpligt att framöver dela upp arbetet i två delar där styrning
och mål är fokus i den ena delen och de mer operativa delarna i den andra.
Ambitionsnivån bör vara att en ny cykelstrategi ska tas fram under 2017 och gälla i
fyra år. Cykelplanen bör antas minst var annat år.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-05, § 452
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Anta Borås Stads Cykelplan 2016-2017.
Cykelplanens strategiska och övergripande delar ska utgöra underlag för
kommande cykelstrategi som ska antas av Kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden ges delegation att anta kommande cykelplaner med en
tydligare prägel som verksamhetsplan med tidsatta och prioriterade utbyggnader
av cykelinfrastrukturen.
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Kommunfullmäktige
Tom Andersson (MP) och Kjell Hjalmarsson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Anta Borås Stads Cykelplan 2016-2017.
Cykelplanens strategiska och övergripande delar ska utgöra underlag för kommande
cykelstrategi som ska antas av Kommunfullmäktige.
Tekniska nämnden ges delegation att anta kommande cykelplaner med en tydligare prägel
som verksamhetsplan med tidsatta och prioriterade utbyggnader av cykelinfrastrukturen.
§ 261
2016/KS0581 009
Revidering av Kvalitetspolicy för Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 185, sid B 2022)
Kvalitetspolicy för Borås Stad fastställdes av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013
och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 2016. För revideringen
ansvarar Kommunstyrelsen.
Kvalitetspolicyn anger förutom uppdraget – ”Vårt arbete utgår från boråsarna. Vårt
uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag” – också de ledstjärnor
som vi har för ständiga förbättringar och framgångsrikt kvalitetsarbete:
•
•
•

Professionalism
Engagemang
Lärande

Dessa ledstjärnor är numera grunden för de centrala lönekriterierna och börjar bli
kända i organisationen. Kommunstyrelsen anser att det är av största vikt att arbetet
med att implementera dessa kan fortsätta och föreslår därför att Kvalitetspolicyn ska
fastställas att gälla ytterligare fyra år, till och med 2020.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-12, § 458
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kvalitetspolicy för Borås Stad fastställs att gälla till och med 2020.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Kvalitetspolicy för Borås Stad fastställs att gälla till och med 2020.
§ 262
2016/KS0600 107
Överlåtelse av aktierna i Inkubatorn i Borås AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 186, sid B 2027)
Borås Stad övertog i januari 2012 ägandet av Inkubatorn. Bakgrunden var att bolaget
hade ett behov av en stabil ägare och av att hitta en lösning för att säkerställa
inkubatorverksamhetens fortsatta funktion. Kommunen övertog ägandet medan
övriga parter (Västra Götalandsregionen, Högskolan och Sjuhärads kommunalförbund) skulle stödja bolaget genom bidrag/uppdragsersättningar.
Borås Stad har därefter fört samtal med Högskolan om ett eventuellt gemensamt
ägande av bolaget, där dock slutsatsen blivit att Högskolan inte går in som delägare
utan kommunen kvarstår som helägare. Ägandet av Inkubatorn kan nu betraktas som
långsiktigt, och bolaget bör hanteras organisatoriskt på samma sätt som kommunens
övriga bolag. Därför föreslås att Inkubatorn i Borås AB lyfts in i Borås Stadshus AB.
Köpeskillingen sätts till 100 000 kronor, vilket är lika med aktiekapitalet. Bolagets
egna kapital per 2015-12-31 uppgick till 1,6 mnkr. Bolaget är dock helt beroende av
bidrag för att inte gå med underskott. Aktiernas värde kan därför anses sakna
egentligt marknadsvärde, vilket motiverar den föreslagna köpeskillingen.
Ägardirektiv och bolagsordning föreslås kvarstå oförändrade.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-12, § 464
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Aktierna i Inkubatorn i Borås AB överlåts från Borås Stad till Borås Stadshus AB, för
etthundratusen kronor (100 000 kronor), i enlighet med upprättat
aktieöverlåtelseavtal.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Aktierna i Inkubatorn i Borås AB överlåts från Borås Stad till Borås Stadshus AB, för
etthundratusen kronor (100 000 kronor), i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal.
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§ 263
2016/KS0567 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation,
avseende 2015 års förvaltning
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 187, sid B 2030)
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2015 års verksamhet.
Resultaträkningen visar ett överskott på 28 335 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2015 tillgångar uppgående till ett bokfört värde av 6 759 646 kronor.
Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta ställning till
frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor L L Frimans
donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som
styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults församling. Under året har
77 650 kronor utdelats. Vid utgången av 2015 uppgick utdelningsbara medel till
343 830 kronor.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningarna har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Kommunstyrelsen föreslår att stiftelsen framöver placerar sitt kapital så att det följer
Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-12, § 465
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2015
års förvaltning.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2015 års
förvaltning.
§ 264
2015/KS0155 432
Revidering av vattenskyddsområden för Borås Stad, Rångedala,
Bredared och Dalsjöfors
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 188, sid B 2044)
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Borås Energi och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av
vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared. Beskrivning av de nya
vattenskyddsområdena och de föreskrifter som föreslås gälla inom
vattenskyddsområdet bifogas.
Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att
skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs
för att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-12, § 469
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och
Dalsjöfors vattenskyddsområde fastställs.
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie Fridén
(M), Ulf Sjösten (M) och Anna Svalander (L).
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Ulrik Nilsson (M), Falco
Güldenpfennig (KD), Mikael Wickberg (M) och Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att
ärendet återremitteras, se bilaga.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och dels
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Ärendet återremitteras.
§ 265
2012/KS0378 023
Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastningsregistret
vid nyanställning och upphandlingsavtal
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 189, sid B 2219)
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Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgsnämnden alltid ska ha som rutin att begära
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt
lagen om valfrihet (LOV).
Det finns en rad lagar som reglerar arbetsgivares skyldighet att begära utdrag ur
belastningsregistret innan person anställs inom verksamheten, lag (2007:47) om
registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag (2010:479) om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och
lag (2013) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt Skollagens
regler om registerkontroll i 2 kap 31 §.
Härutöver har arbetsgivare de facto getts möjlighet att begära att arbetssökanden ska
lämna motsvarande registerutdrag men på frivillig basis.
Även om det uttryckliga lagstödet för ett förbud mot att begära registerutdrag utan
författningsstöd ännu inte trätt ikraft, finns det anledning för en kommunal arbetsgivare att fundera över om man ska och kan nyttja möjligheten att tvinga arbetssökande att ”frivilligt” lämna sådant registerutdrag. Det finns i lagstiftningen ett
skydd för den enskilde genom att det allmänna bara i lagreglerade former, oftast i
samband med brottsutredningar och lagföring av brott, får ta del av innehållet i
belastningsregistret. Det är därför ytterst tveksamt om en offentlig arbetsgivare, som
kommunen, ens får ställa krav på ett ”frivilligt” tillhandahållande och på det sättet
kringgå lagens syfte. Därmed blir det osäkert om man får nyttja den kunskapen man
fått ta del av genom det möjligen otillåtna kringgåendet.
Om man tar hänsyn till att det är ytterst tveksamt om kommunens ens får begära
registerutdrag utan författningsstöd och att förfaringssättet, är ett trubbigt
instrument för att få fram relevant information, bör kommunen inte införa rutiner
som går utöver gällande lagstiftning, särskilt som det med stor sannolikhet snart
kommer ett uttryckligt förbud i lag mot detta. Förslaget från motionärerna bör därför
inte införas.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-05, § 429
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige
Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Urban Svenkvist (M) yrkar bifall till motionen.
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och dels
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 38:
Ärendet återremitteras.
Mot beslutet reserverar sig Ulf Sjösten (M), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD),
Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström
(M), Marie Fridén (M) Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), AnneMarie Ekström (L), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M)
Ingela Hallgren (KD), Cecilia Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund
(M), Mikael Wickberg (M), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Amanda
Wiktorsson (M), Urban Svenkvist (M), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och
Stina Medelius (M), Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren
(SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Tony
Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Thor Öhrn (SD).
§ 266
2012/KS0379 023
Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); att
begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 190, sid B 2223)
Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 10 maj 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Stadsdelsnämnderna ska ha som rutin att alltid begära utdrag
ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om upphandling enligt lagen
om valfrihet (LOV).
Det finns en rad lagar som reglerar arbetsgivares skyldighet att begära utdrag ur belastningsregistret innan person anställs inom verksamheten, lag (2007:47) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, lag (2010:479) om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder och
lag (2013) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt Skollagens
regler om registerkontroll i 2 kap 31 §.
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Härutöver har arbetsgivare de facto getts möjlighet att begära att arbetssökanden ska
lämna motsvarande registerutdrag men på frivillig basis.
Även om det uttryckliga lagstödet för ett förbud mot att begära registerutdrag utan
författningsstöd ännu inte trätt ikraft, finns det anledning för en kommunal
arbetsgivare att fundera över om man ska och kan nyttja möjligheten att tvinga
arbetssökande att ”frivilligt” lämna sådant registerutdrag. Det finns i lagstiftningen ett
skydd för den enskilde genom att det allmänna bara i lagreglerade former, oftast i
samband med brottsutredningar och lagföring av brott, får ta del av innehållet i
belastningsregistret. Det är därför ytterst tveksamt om en offentlig arbetsgivare, som
kommunen, ens får ställa krav på ett ”frivilligt” tillhandahållande och på det sättet
kringgå lagens syfte. Därmed blir det osäkert om man får nyttja den kunskapen man
fått ta del av genom det möjligen otillåtna kringgåendet.
Om man tar hänsyn till att det är ytterst tveksamt om kommunens ens får begära
registerutdrag utan författningsstöd och att förfaringssättet, är ett trubbigt
instrument för att få fram relevant information, bör kommunen inte införa rutiner
som går utöver gällande lagstiftning, särskilt som det med stor sannolikhet snart
kommer ett uttryckligt förbud i lag mot detta. Förslaget från motionärerna bör därför
inte införas.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-05, § 428
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
Kommunfullmäktige
Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet återremitteras.
Urban Svenkvist (M) yrkar bifall till motionen med en redaktionell ändring, se bilaga.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och dels
om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige
beslutat att återremittera ärendet".
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 35 röster mot 38:
Ärendet återremitteras.
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Mot beslutet reserverar sig Ulf Sjösten (M), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulrik Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD),
Maj-Britt Eckerström (C), Patric Cerny (L), Björn Bergqvist (M), Annette Nordström
(M), Marie Fridén (M) Falco Güldenpfennig (KD), Kerstin Hermansson (C), AnneMarie Ekström (L), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M)
Ingela Hallgren (KD), Cecilia Andersson (C), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund
(M), Mikael Wickberg (M), David Hårsmar (C), Lars-Gunnar Comén (M), Amanda
Wiktorsson (M), Urban Svenkvist (M), Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och
Stina Medelius (M), Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten Lundgren
(SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Tony
Strandgård (SD), Andreas Bäckman (SD) och Thor Öhrn (SD).
§ 267
2015/KS0174 610
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Betyg i
årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 191, sid B 2226)
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari
2015 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Kommunstyrelsen, i samverkan med Stadsdelsnämnderna, att verka för
att de skolor i Borås Stad som önskar delta i försöksverksamheten med betyg i
årskurs 4 tillåts göra det.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Samtliga remissinstanser har ställt sig avvisande till att delta i försöksverksamheten.
Nämnderna hänvisar i sina remissvar till att det inte finns stöd i forskningen för att
betyg i tidigare årskurser ökar måluppfyllelsen. Deltagande i försöksverksamheten
medför också en ökad arbetsbelastning för rektorer och lärare. Kommunstyrelsen
anser att Borås Stads skolor ska avstå från att delta i försöksverksamheten och istället
prioritera att fortsätta det utvecklingsarbete som redan pågår.
Om det visar sig att det finns intresse för deltagande från någon eller några skolor får
frågan prövas i särskild ordning.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-05, § 431
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Malin
Carlsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.
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Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Marie
Fridén (M), Falco Güldenpfennig (KD) och Anna Svalander (L) till förmån för
Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
besluta: Motionen bifalles.
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD) till förmån för Patric Silfverklingas
yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen
bifalles.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V), Malin Carlsson (S), Per Carlsson (S) och Hanna Bernholdsson
(MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Annette Carlson (M), Patric Silfverklinga (SD), Anna Svalander (L) och Falco
Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till motionen med en redaktionell ändring; ”… och
ny nämnd efter omorganisationen…” tillförs beslutsförslaget.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Annette Carlson (M) 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 Annette Carlson (M) med fleras yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 4.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Uppdra till Kommunstyrelsen i samverkan med Stadsdelsnämnderna och ny nämnd efter
omorganisationen att verka för att de skolor i Borås Stad som önskar delta i försöksverksamheten
med betyg i årskurs 4 tillåts göra det.
Mot beslutet reserverar sig Per-Olof Höög (S), Leila Pekkala (S), Tom Andersson
(MP), Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), Kjell Classon (S), Ida Legnemark (V),
Lennart Andreasson (V), Kjell Hjalmarsson (MP), Lars-Åke Johansson (S), Yvonne
Persson (S), Emina Beganovic (S), Fredrich Legnemark (V), Tommy Josefsson (V),
Mosa Roshanghias (MP), Anja Liikaluoma (S), Lena Palmén (S), Ninni Dyberg (S),
Anne Rapinoja (V), Sofia Andersson (V), Anna Kjellgren (MP), Micael Svensson (S),
Gun-Britt Persson (S), Rose-Marie Liljenby Anderson (S), Kent Hedberg (S), Hanna
Bernholdsson (MP), Leif Johansson (S), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S), Bengt
Bohlin (S), Robert Sandberg (S), Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia (S),
Johan Dahlberg (S) och Anders Jonsson (S).
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§ 268
2015/KS0318 604
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Modernisera upptagningsområdena för skolan!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 192, sid B 2234)
Kerstin Hermansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr, kommungemensam skola, att snarast utreda och
anpassa upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med
angränsande kommuner.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster samt Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Norr har i sitt remissvar beskrivit Borås Stads tillämpning av
Skollagens bestämmelser om elevers placering vid skolenhet, och därtill hörande rätt
till skolskjuts. Nämnden redogör även för Kommunfullmäktiges beslut om utökad
rätt till skolskjuts
Av nämndens svar framgår det att det görs en löpande indelning i upptagningsområden och att den anpassas efter elevutvecklingen i respektive område.
Nämnden anger att Borås Stads skolskjutsregler är mer frikostiga än vad lagen kräver.
Även elever som valt annan skola än den där kommunen skulle placerat eleven, kan
få skolskjuts om den kan utföras av ordinarie linjetrafik.
Trots att reglerna i Borås Stad är mer frikostiga än vad lagen kräver uppstår betydande olägenheter i vissa områden, olägenheter som inte kan lösas inom ramen för
nuvarande upptagningsområden och regelverk.
För att förbättra servicen till kommuninvånarna och skapa en ordning som underlättar för invånarna i allmänhet men särskilt för invånarna på landsbygden och i
närheten av andra kommuners skolenheter bedöms att åtgärder krävs. Förändrade
upptagningsområden, i samverkan med angränsade kommuner, och ökad samordning av skolskjutsfrågor är nödvändigt. Kommunstyrelsens samlade bedömning
är att föreslå att motionen bifalles.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-05, § 432
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av Kerstin Hermansson (C) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
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Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag med en
redaktionell ändring; orden ”och Grundskolenämnden” tillförs beslutsförslaget.
Per Carlsson (S) yrkar bifall till Kerstin Hermanssons (C) yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
Uppdra till Stadsdelsnämnd Norr, kommungemensam skola och Grundskolenämnden att snarast
utreda och anpassa upptagningsområdena för skolan såväl inom Borås Stad som med angränsande
kommuner.
§ 269
2014/KS0456 624
Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD): Inför elevhälsogaranti i
Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 193, sid B 2240)
Falco Güldenpfennig (KD), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 maj
2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att Stadsdelsnämnd Norr, som ansvarar för kommungemensam skola, får i uppdrag
att utreda hur en elevhälsogaranti kan införas i Borås Stad i enlighet med motionens
intentioner
Motionen har varit remitterad till Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnderna samt till
Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen anser att Skollagen och övriga riktlinjer som finns, tydligt anger
elevhälsans roll och uppdrag. Av Stadsdelsnämndens Norr redovisning framgår det
också att elevhälsan lever upp till Skollagens krav och i hög grad även till Borås Stads
riktlinjer. Det är också tydligt och klart att det är primärvården som är ”första linjens
barnpsykiatri”.
Kommunstyrelsen konstaterar att intentionerna i motionen uppfylls enligt vad
Skollagen och Borås Stads egna riktlinjer anger, men ser samtidigt några orosmoln
som vi vill skicka med. Dels gäller det vakanser inom elevhälsa som vi anser att den
nya Grundskolenämnden bör se över och försöker tillsätta snarast. Elevhälsa är en
viktig del i skolomsorgen och vi vill därför att den ständigt följs upp och finnas med i
nämndens dagliga arbete för en bättre skolmiljö.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-05, § 433
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av Falco Güldenpfennig (KD) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
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Kommunfullmäktige
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ge nya Grundskolenämnden i uppdrag att se över elevhälsogarantin i enlighet med upprättad
skrivelse.
Motionen är besvarad.
§ 270
2009/KS0404 822
Svar på motion av Anders Österberg (S); Anpassa byggnaderna efter
människan och inte människan efter byggnaderna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 194, sid B 2252)
Anders Österberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2009
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att vid en renovering av stadsparksbadet tas motionens anda i
beaktande.
Motionen har varit remitterad till Fritid- och folkhälsonämnden och Kommunala
handikapprådet.
Att göra stadens idrottsanläggningar tillgängliga är ett prioriterat uppdrag. Målet är
att det ska vara en självklarhet att alla idrottsanläggningar ska vara tillgängliga i
dagens samhälle.
Ur ett folkhälsoperspektiv finns det direkta hälsoeffekter för människan att ha
tillgång till att mötas, träna och koppla av i positiva fritidsmiljöer.
Kommunstyrelsens beslut 2016-09-05, § 445
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
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Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Ulf Sjösten (M)

Leila Pekkala (S)

Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.20

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 27 oktober 2016

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Bilaga till § 254 Anmälningsärenden
” MOTION

2016-10-20

Kristdemokraterna

Kommunfullmäktige

Motion om lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås
Befolkningsutvecklingen i Borås de kommande åren är positiv, och många väntas
komma till vår vackra stad. I dagsläget ökar befolkningen med drygt 1000 personer
varje år, något som väntas stiga.
Ett område som påverkas mycket konkret av detta är utbildningssektorn.
Förskolorna, grundskolorna och gymnasierna är fyllda till bristningsgränsen.
Kapaciteten inom förskoleområdet byggs ut vilket är positivt. För grundskolornas
del är beläggningsgraden varierande men även här behövs fler lokaler.
Antalet gymnasieelever är i dag så stort att kommunens gymnasier inte kan ta emot
fler studerande. Dessutom är flyktingsprognosen framöver osäker, vilket gör att en
redan hög inflyttning kan öka ytterligare. Sammantaget blir slutsatsen - Borås
behöver snarast en ny gymnasieskola för att kunna erbjuda alla ungdomar i staden
en plats.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag om
behovet av och lokalisering av en ny gymnasieskola i Borås.
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz”
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Bilaga till § 254 Anmälningsärenden
”Motion 2016-10-19
Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås
kommun
Många goda skäl finns att underlätta för, stimulera och därigenom öka den lokala
livsmedelsproduktionen. I denna motion redogörs kortfattat för några av motiven
till att vitalisera framställning av mat – både utanför och inne i staden och dess
kringliggande tätorter.
Därefter presenteras ett antal förslag till hur Borås Stad kan medverka till att bevara
och återskapa arbetstillfällen i den gröna näringen. Under hela processen från
utredande av förslag till eventuellt förverkligande ska samarbete och samråd ske
med den gröna näringen och dess organisationer.
De delar som avser stadsodling kan komma att domineras av hållbarhetens
ekologiska och sociala dimensioner, i övrigt är föresatsen att även den ekonomiska
dimensionen ska finnas på plats. Det handlar alltså om att underlätta för och
stimulera matproduktionsföretagande som går att leva på, eller som bisyssla på
kommersiella grunder kan komplettera annan försörjning. Avsikten är inte heller att
Borås Stad själv ska driva jordbruk – det är den privata näringens uppgift.
Matens roll
Att alla människor måste ha mat varje dag kan tyckas vara ett banalt påpekande,
men inte desto mindre är det viktigt och bör inte glömmas bort. Ett samhälle som
är hållbart och motståndskraftigt mot yttre påverkan och kriser bör försäkra sig om
att en stor och ökande andel av maten produceras nära den plats där den ska
konsumeras, med insatsvaror som är tillgängliga i närområdet.
En sådan matproduktion kan bättre klara bortfall av importerade fossila bränslen
och andra insatsvaror, såsom fodersoja och konstgödsel. Ekologiskt och till lokala
förutsättningar anpassat jordbruk ger därtill arbetstillfällen, bidrar till den lokala
ekonomin, till den biologiska mångfalden och det öppna landskap som många
uppskattar.
Möjliga verktyg
En kommun har ett viktigt verktyg som kan användas för att skapa efterfrågan på
lokal matproduktion, nämligen livsmedelsupphandlingen. Varje år köper Borås Stad
livsmedel för över 70 miljoner kronor. Miljöpartiet vill att Borås Stad börjar mäta
hur stor del av de inköpta råvarorna som har sitt ursprung i Borås respektive i
Borås med omgivande kommuner. Målet bör vara att med de verktyg som står till
buds år för år öka den andel livsmedel som har lokalt ursprung.
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Kor som betar Sjuhäradsgräs
Ett sätt att främja lokal köttproduktion har prövats i Härjedalens kommun.
Kommunen har i konkurrens handlat upp uppfödning, skötsel och slakt av kor som
betar i kommunen. Det handlar alltså inte om att driva jordbruk i kommunal regi,
utan om att tjänster köps av jordbruksföretag i kommunen. Denna modell vill vi
utreda och om möjligt tillämpa i Borås.
Andelar i skörd
En affärsmodell som håller på att etableras på flera håll i landet är andelsodling.
Det innebär att en jordbrukare i förskott erbjuder andelar i kommande skörd.
Andelsköparen betalar en fast summa och får efter odlingssäsongen ut sin andel av
utfallet. Har det varit ett gynnsamt år blir andelen större, ett sämre år ger en mindre
andel. Detta är alltså ett sätt att dela på odlingsrisken och ge jordbrukaren en
jämnare inkomst över åren. Sollefteå kommun har i år för första gången köpt
andelar av en lokal lantbrukare. Vi vill undersöka om denna modell kunde fungera
även för Borås del.
Distributionscentral
Borås Stad har beslutat om att inrätta en samdistributionscentral ditt livsmedel
levereras, istället för att som nu köras ut av respektive avtalsleverantör till alla
leveranspunkter. Detta kommer att spara körsträcka och därmed miljö, och det
kommer också att öka möjligheten för små leverantörer att konkurrera genom att
kravet på att köra ut varor till alla förskolor, skolor, boenden lyfts av. Detta projekt
pågår redan och upphandlingsavdelningen/Tekniska förvaltningen söker aktivt
efter befintliga eller nya lokala producenter som vill leverera till den kommande
distributionscentralen.
Stadsodling
Vi är övertygade om att en förutsättning för större framgång när det gäller att öka
konsumenters intresse att köpa – och ofta betala något mer för - ekologisk
närproducerad mat är ökad kännedom om vad som kännetecknar mat med kvalitet.
Om fler människor kan erbjudas möjlighet att odla en del av sin egen mat – till
exempel genom bostadsnära odlingar som de AB Bostäder erbjuder på Norrby – så
kommer fler att kunna mer om matproduktionens villkor och matens ursprung.
Egenodling kan dessutom ge ekonomiskt utrymme så att den mat man köper kan
få vara något dyrare.
Borås Stads bostadsbolag ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet att odla nära sin
bostad – om möjligt bör alla som vill ges denna möjlighet. Det är vidare önskvärt
om egenodlingen kan kompletteras med kunnig professionell rådgivning och
utbildning, till exempel genom att yrkesverksamma jordbrukare hyrs in som
föreläsare/rådgivare. Detta skulle dessutom ge en direkt personkontakt mellan
lokala producenter och konsumenter, vilket också kan bidra till att ge marknaden
för lokalproducerad mat ett lyft.
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Nätverk
Tankar och idéer beskrivna i denna text spirar också på andra håll i landet och så
sent som i våras grundades föreningen Refarm 2030, som vill samla näringen,
akademin, kommuner och organisationer under följande ambitiösa mål:
”Refarm 2030 vilar på övertygelsen att vi kan återskapa landskap som producerar
livsmedel, råvaror och trygghet för en växande befolkning. Vi tror att flertalet
svenskar vill ha ett matsverige med bra djuretik samt klimat- och miljöhänsyn som
mål. Vi pratar inte om mindre justeringar utan om en konstruktiv och vänlig
revolution som skapar hundratusentals nya jobb. Refarm 2030 vill öka
livsmedelsproduktionen i våra tätorter och på landsbygden.
Vi vill bygga denna ’farming-reform' på vetenskaplig grund och med fokus på fler
jobb och en ökad självförsörjningsgrad. För att åstadkomma detta krävs att man tar
tillvara resurser både på landet och i staden.”
Borås Stad föreslås gå med i denna förening.
Näringslivsutvecklare
Vi föreslår att en funktion som näringslivsutvecklare för gröna näringar i hela
kommunen inrättas, troligen under Näringslivsavdelningen eller möjligen som en
funktion i upphandlingsorganisationen. Tanken är inte landsbygdsutveckling i
traditionell mening i första hand, det vill säga arbete med landsbygdens
serviceutbud och livsbetingelser i stort. Vi vill istället satsa på att medverka till att
lyfta marknadens efterfrågan på lokalproducerad mat, framför allt genom att öka
Borås Stads egen efterfrågan, men också genom att koppla ihop stadsodling –
stadsnära odling – professionellt jordbruk på det sätt som vi har skissat på i denna
motion.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
•
•
•
•

en ny funktion inrättas som näringslivsutvecklare för gröna näringar i hela
kommunen.
en strategi tas fram för ökad lokal matproduktion och återuppodling av
Borås kommun. Detta ska ske i nära samråd med den gröna näringens
organisationer och andra intressenter.
att mål för andel inom Borås kommun samt inom angränsande kommuner
producerade livsmedel skrivs in i Borås Stads Miljömål för kommande
period. Målet bör skärpas från år till år.
i motionen nämnda idéer eller andra liknande idéer, som faller ut i samrådet
med intressenter i och kring den gröna näringen, om hur Borås Stad kan
öka andelen i närområdet producerad mat utreds och införs, om
utredningarna ger stöd för det.
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•
•

Borås Stads bostadsbolag ska erbjuda sina hyresgäster möjlighet att odla.
Borås Stad ansluter sig till föreningen Refarm 2030

Tom Andersson (MP)
Anna Kjellberg (MP)”
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Bilaga till § 254 Anmälningsärenden
”Angående Borås Stads konstförråd - samla damm och bygg ut
eller sälj av och byt ut
I Borås Stads konstmuseums magasin finns i dag ca 4 600 konstföremål, enligt
uppgifter från Kulturförvaltningen. Konstinnehavet är såpass omfattande att det nu
planeras byggas ett nytt magasin för att det överhuvudtaget ska finnas möjlighet att
inrymma alla dessa föremål.
En del av konstföremålen används med jämna mellan rum, som sig bör. Dock finns
det enbetydande andel som blott står och dammar utan att komma medborgarna
till del. Det förekommer också en förhållandevis omfattande utlåning av konstverk
till andra kommuner runt om i landet. Att konsten används är förstås att föredra
framför att den inte gör det, men samtidigt kan det knappast vara Borås Stads
skattebetalares ansvar att tillgodose andra kommuners kulturella behov.
I tider av bristande resurser är det viktigt att Borås Stad håller sig stenhårt till
principen att invånarnas resurser ska gå till välbehövlig verksamhet. Att inneha
konstföremål som inte kommer till användning i staden går tveklöst på tvärs med
den principen.
Fullmäktige föreslås besluta:
att1 uppdra åt Kulturförvaltningen att framöver till marknadsmässiga priser avyttra
de konstföremål som:
- inte har visats på konstutställning i Borås Stad under en femårsperiod.
- inte varit på display i Borås Stads offentliga rum under en femårsperiod.
- inte på annat vis kommit Borås Stads invånare till del under en femårsperiod.
att2 avsteg från uppdraget i första att-satsen får göras för de konstföremål som varit
på reparation och därför inte kunnat visas.
att3 avsteg från uppdraget i första att-satsen får göras om verket är en gåva där det i
donationen stipulerats att staden inte får avyttra verket.
att4 Borås Stad inte får acceptera donationer av konstföremål där donationen
villkoras med att föremålet inte får avyttras.
att5 om det finns flera konstföremål med samma motiv (dubbletter) i stadens
bestånd, ska avyttring av dubbletterna ske till marknadsmässiga priser, så att staden
inte innehar mer än ett exemplar av konstverket.
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att6 det överskott som avyttringarna genererar förs till stadens resultat för
innevarande budgetår, med möjlighet för Kommunstyrelsen att nyttja delar av
medlen till andra kultursatsningar.
Oliver Öberg (M)
Dennis Jernkrook (M)”
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Bilaga till § 255 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga

2016-10-19

Kommunfullmäktige
Enkel fråga till Lokalförsörjningsnämndens ordförande Mattias
Duell (S) – När kommer Du till skott?
Ett skyttecenter är nödvändigt för att skyttarna i den nu pågående älgjakten ska
kunna övas och utbildas. Men det gäller inte bara jakt, det gäller också polisens,
militärens och Skyttealliansens behov av utbildning och övning. Frågan har dragits i
långbänk under många år.
I budget 2015 fick Lokalförsörjningsnämnden ett uppdrag om en förstudie i syfte
att bygga ett Skyttecenter.
Min fråga till Lokalförsörjningsnämndens ordförande:
När avser Lokalförsörjningsnämnden presentera ett förslag på byggnation av ett skyttecenter?
Ulf Sjösten (M)”
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Bilaga till § 264 Revidering av vattenskyddsområden för Borås Stad,
Rångedala, Bredared och Dalsjöfors
Kommunfullmäktigemöte 2016-10-20

Yrkande i ärende Nr 188 – Reviderade vattenskyddsområden för Borås Stad, Rångedala, Bredared och
Dalsjöfors.
I remissammanställningen angående reviderade vattenskyddsområden har Tekniska
nämnden framfört synpunkten att nämnden anser att, förutom fastighetsägarna i
berörda områden, bör även LRF få möjlighet att yttra sig över remissen. I bemötandet från Borås Energi och Miljö AB anges att LRF kommer att få möjlighet
att lämna yttranden över remissen.
När vi i ärendet läser vilka instanser som fått remissen saknas LRF. Därför yrkar
Allianspartierna återremiss på ärende Nr 188 så att även LRF får yttra sig över förslaget om reviderade vattenskyddsområden för Borås Stad, Rångedala, Bredared
och Dalsjöfors.
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För Moderaterna

För Liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig
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Bilaga till § 266 Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist
(M); att begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg
Ärende 190 Justerat förslag
Stadsdelsnämnden och efter 2017-01-01 vård och äldrenämnden ska ha som rutin
att alltid begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid avtal om
upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV)
Urban Svenkvist
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 oktober 2016 klockan 19:02:40.

14.Revidering av vattenskyddsområden för Borås stad, Rångedala, Bredared och Dalsjöfors (Nr 188)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

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

Ersättare

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X

Emina Beganovic

Anne-Marie Ekström

Ingela Hallgren

X
X
X
X
X
X

Mikael Wickberg
X
X
X
Transport:
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X
X
X
X
X
X

23

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

27
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Ismail Bublic
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
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

23

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Amanda Wiktorsson

Leif Johansson
Bengt Bohlin

Thor Öhrn

Anders Jonsson
SUMMA:

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

38
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 oktober 2016 klockan 19:16:54.

15.Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); att Sociala omsorgsnämnden ska
begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och upphandlingsavtal (Nr 189)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

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

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Emina Beganovic

Anne-Marie Ekström

Ingela Hallgren

Mikael Wickberg

Transport:
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X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

27

Nej
X

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

Amanda Wiktorsson

27

23

0

0

0

Ja

Nej
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

Leif Johansson
Bengt Bohlin

X
X
X
X
X

Thor Öhrn

Anders Jonsson
SUMMA:

38

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
35
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Voteringslista nr. 3

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 oktober 2016 klockan 19:18:59.

16.Svar på motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); att begära utdrag ur belastningsregistret
vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg (Nr 190)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

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

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Emina Beganovic

Anne-Marie Ekström

Ingela Hallgren

Mikael Wickberg

Transport:

B 436

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

27

Nej
X

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

Amanda Wiktorsson

27

23

0

0

0

Ja

Nej
X
X

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

Leif Johansson
Bengt Bohlin

X
X
X
X
X

Thor Öhrn

Anders Jonsson
SUMMA:

38

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
35
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Voteringslista nr. 4

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 20 oktober 2016 klockan 20:12:53.

17.Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Betyg i årskurs 4 - Borås bör delta i försöksverksamheten! (Nr 191)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulf Sjösten
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulrik Nilsson
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Sara Degerman-Carlsson
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

Parti
(S)
(M)
(S)
(L)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(M)
(SD)
(MP)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(KD)
(C)
(L)
(M)
(M)
(SD)
(SD)
(MP)
(S)
(S)

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

Ersättare

Ja
X
X

X
X
X
X
X
X

Emina Beganovic

Anne-Marie Ekström

Ingela Hallgren

X
X
X
X
X
X

Mikael Wickberg
X
X
X
Transport:

B 438

X
X
X
X
X
X

23

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

27
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Ismail Bublic
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
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

23

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

Amanda Wiktorsson

Leif Johansson
Bengt Bohlin

Thor Öhrn

Anders Jonsson
SUMMA:

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

38
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