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Tid och plats
17.00– 19.04 Fullmäktigehuset
Omfattning
§ 23–41
Per-Olof Höög (S), Ulrik Nilsson (M), Leila Pekkala (S), Anna Svalander (L), Morgan
Hjalmarsson (L), Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M), Patric Silfverklinga (SD),
Tom Andersson (MP), Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), 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), 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), Ingela Hallgren (KD), Lotta Preijde (L), Nils-Åke Björklund (M),
Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Anna Kjellberg (MP), Gun-Britt Persson
(S), Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Kent Hedberg (S), Urban Svenkvist (M),
Björn Qvarnström (SD), Sara Andersson (S), Per Carlsson (S), Anethe Tolfsson (S),
Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M), Philip Silfverklinga (SD), Robert Sandberg
(S), Mohamed Kossir (S), Mohamed Ben Maaouia (S), Johan Dahlberg (S) och Emina
Beganovic (S).
I de frånvarandes ställe tjänstgjorde:
För Kjell Classon (S)
För Hamid Fard (L)
För Cecilia Andersson (C)
För Alexis Mouschopanis (M)
För Micael Svensson (S)
För David Hårsmar (C)
För Lars-Gunnar Comén (M)
För Ismail Bublic (M)
För Tony Strandgård (SD)
För Hanna Bernholdsson (MP)
För Sofia Bohlin (S)
För Stina Medelius (M)
För Andreas Bäckman (M)

- Leif Johansson (S)
- Anne-Marie Ekström (L)
- Alexander Andersson (C)
- Mikael Wickberg (M)
- Anders Jonsson (S)
- Mattias Danielsson (C)
- Amanda Wiktorsson (M)
- Paul Andre Safko (M)
- Thor Öhrn (SD)
- Hanna Werner (MP)
- Bengt Bohlin (S)
- Wiwi Roswall (M)
- Patrik Hållpås (M)

Närvarande ersättare
Jessica Bjurén (M), Lotta Löfgren Hjelm (M), Jonas Garmarp (M), Per Månsson (M),
Monika Hermansson Friedman (M), Andreas Cerny (L), Bengt Wahlgren (KD),
Karl-Gustav Drotz (KD), Else-Marie Lindgren (KD), Therése Björklund (S),
Andreas Ekström (S), Marie Sandberg (S), Sören Björklund (S), Abdullahi Warsame
(S), Jasem Hardan (V), Anita Spjuth (V), Christina Ramsälv Waldenström (MP) och
Dennis Söderberg (MP).
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Hanna Bernholdsson (MP) anländer till sammanträdet kl 17.10 och intar sin plats
inför behandlingen av 26.
Eva Andersson (S) lämnar sammanträdet kl 17.15.
Eva Axell (S) anländer till sammanträdet kl 17.15.
Sara Andersson (S) lämnar sammanträdet kl 18.53. Hon ersätts av Eva Axell (S) inför
behandlingen av § 40.
Övriga närvarande
Saier Yousef
Göran Björklund

valledare
sekreterare

§ 23
Allmänhetens frågestund
(Frågorna fogas som bilagor till protokollet)
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) svarar på inkomna frågor.
§ 24
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Leila Pekkala (S) och Marie
Fridén (M) med Yvonne Persson (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla
sessionssal i stadshuset, Borås, onsdagen den 1 mars 2017 kl 15.00 .

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår".
§ 25
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av kommunchefen
remitterats till Kommunstyrelsen:
2017-02-20

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD),
Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz (KD) och Else-Marie
Lindgren (KD) - Främja mindre lägenheter och ”smalare plånböcker”.
Dnr 2017/KS0212 107
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2017-02-22

Motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) - Dags att aktivt
minska ohälsan i Borås Stad!
Dnr 2017/KS0215 026

2017-02-22

Motion av Ida Legnemark (V): FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Dnr 2017/KS0216 700

2017-02-22

Motion av Mosa Roshanghias (MP) - Våra fyrfota vänner i nöd och
lust.
Dnr 2017/KS0217 739
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Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden:
2017-02-09

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017-02-07 att utse
att utse Ingela Hallgren (KD) som ny ledamot för avgångne
Kommunfullmäktigeledamot Sara Degerman Carlsson (KD) samt att
utse Else-Marie Lindgren (KD) som ny ersättare från och med den 26
januari 2017 till och med den 14 oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102

2017-02-09

Beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2017-02-07 att utse
att utse Emina Beganovic (S) som ny ledamot för avgångne
Kommunfullmäktigeledamot Anna Klaar (S) samt att utse Eva
Andersson (S) som ny ersättare från och med den 26 januari 2017 till
och med den 14 oktober 2018.
Dnr 2016/KS0071 102

§ 26
Inkomna interpellationer och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en interpellation inkommit som fogas som bilaga till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Interpellationen får ställas.
Till dagens sammanträde har vidare tre enkla frågor inkommit som fogas som bilagor
till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
De enkla frågorna får ställas.
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§ 27
2017/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, separat bilaga)
Kommunfullmäktige beslutar:
Tuula Järvinen (S), Norra Sjöbogatan 50, 506 43 Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås
kommuns Parkerings AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Simon Severinsson (S), Kyrkogatan 81, 274 35 Skurup entledigas från sitt uppdrag som ersättare
i Kulturnämnden.
Jessica Eng-Strömberg (S), Ulricehamnsvägen 59, 504 55 Borås väljs till ersättare i
Kulturnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Birgitta Hillar (S), Lars Väg 6D, 515 35 Viskafors entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
styrelsen för Borås Energi och Miljö AB.
Nuvarande ersättare Joakim Englund (S), Lyckogången 4, 507 52 Borås väljs till ledamot i
styrelsen för Borås Energi och Miljö AB fr.o.m. den 1 april 2017 t.o.m. 2018 års verksamhet.
Lennart Håkansson (S), Ribbingsgatan 22, 504 66 Borås väljs till ersättare i styrelsen för Borås
Energi och Miljö AB fr.o.m. den 1 april 2017 t.o.m. 2018 års verksamhet.
Susanne Claesson (S), Hagtornsliden 26, 507 61 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Industribyggnader i Borås AB.
Nuvarande ersättare Inger Landström (V), Haspelvägen 13, 516 33 Dalsjöfors väljs till ledamot i
Individ- och familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Magnus Winblad (V), Viskarhultsvägen 65, 515 35 Viskafors väljs till ersättare i Individ- och
familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Eike Jünke (M), Skogshyddegatan 43, 506 31 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
styrelsen för Borås Energi och Miljö AB fr.o.m. den 1 mars 2017.
Hans Gustavsson (KD), Mönstergatan 31, 507 33 Brämhult entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i styrelsen för BSTF AB.
Gunilla Christoffersson (KD), Lindvägen 11, 518 42 Sjömarken väljs till ersättare i styrelsen för
BSTF AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Sivert Oxelbark (KD), Sågaregatan 28, 516 32 Dalsjöfors entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Servicenämnden.
Olle Engström (KD), Lorensbergsgatan 4, 504 30 Borås väljs till ersättare i Servicenämnden
t.o.m. den 31 december 2018.
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§ 28
2017/KS0075 101
Svar på enkel fråga av Annette Carlson (M) till Per Carlsson (S) om
kvalitéten i Borås Stads skolor
Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) avger svar på rubricerad enkel
fråga.
§ 29
2017/KS0218 250
Svar på enkel fråga av Marie Fridén (M) till Tom Andersson (MP) om
markstrategiskt program
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) avger svar på rubricerad enkel fråga.
§ 30
2017/KS0129 045
Förslag till preliminära koncernbidrag år 2016 inom koncernen Borås
Stadshus AB
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 17, sid B 347)
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag
överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB
samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och Borås Stad
Textile Fashioncenter AB har strukturella underskott så måste ca 37,4 miljoner
kronor styras till dessa från andra bolag inom koncernen.
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de koncernbidrag
som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga
bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och
preliminärt och kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten
senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat efter
finansiella poster för 2016:

Borås Stadshus AB
Borås Elnät AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
BSTF AB
Inkubatorn i Borås AB

B 42

Belopp i
miljoner
kronor
-2,0
57,9
58,9
-13,9
14,6
13,0
-15,3
-6,0
0,2
107,5
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Borås Elnät AB föreslås att för 2016 lämna 16,0 miljoner kronor i koncernbidrag,
Borås kommuns Parkerings AB föreslås lämna 14,4 miljoner kronor och Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 7,0 miljoner kronor. Borås Djurpark AB
föreslås erhålla 14,2 miljoner kronor i koncernbidrag, BSTF AB föreslås erhålla 6,0
miljoner kronor samt BoråsBorås TME AB föreslås erhålla 15,3 miljoner kronor, för
att därefter redovisa resultat på +/- 0 kronor. För Borås Energi och Miljö AB förslås
liksom tidigare att bolaget konsoliderar sig till fullo och inte lämnar något koncernbidrag. Inkubatorn i Borås AB har förvärvats under 2016 och kan inte bli föremål för
koncernbidrag förrän räkenskapsåret 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 60
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om
slutliga koncernbidrag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga
koncernbidrag.
§ 31
2016/KS0794 040
Revidering av Regler och Riktlinjer för finansverksamheten
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 18, sid B 350)
Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten behöver göras med anledning av att ansvaret för räntebindningen föreslås flyttas från bolagen till internbanken.
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. Reglerna,
som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och instruktioner för
finansverksamheten inom Borås Stad.
Förslag på nya regler och riktlinjer har utarbetats.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30, § 54
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad godkänns.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad godkänns.
§ 32
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Moderaterna
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 19, sid B 390)
Moderaterna i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet för
år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 74
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Moderaterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Moderaterna i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 33
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Centerpartiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 20, sid B 393)
Centernpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 75
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Centerpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 34
2017/KS0151 104
Utbetalning av partistöd 2017 till Vänsterpartiet
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 21, sid B 395)
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med en skriftlig redovisning av hur partistödet
för år 2016 har använts. Till redovisningen finns ett granskningsintyg bifogat.
Fullmäktige skall fatta beslut om att utbetalning av partistöd för 2017 kan ske.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 76
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Partistöd till Vänsterpartiet i Borås för år 2017 kan utbetalas.
§ 35
2017/KS0157 108
Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 22, sid B 399)
Det förekommer stundtals att meningsskiljaktigheter råder kommuninternt mellan
två bolag eller två förvaltningar eller mellan bolag och förvaltningar. För att
underlätta att sådana interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov av en
fungerande handläggningsrutin. Under planerings- och uppföljningssamtal hösten
2016 diskuterades frågan och Stadsledningskansliet fick i samband därmed i uppdrag
att föreslå handläggningsregler för sådana tvister. I anledning härav har ett
styrdokument upprättats.
Styrdokumentet föreslås gälla samtliga förvaltningar och helägda bolag i Borås Stad.
Styrdokumentet inarbetas i kommande ägarpolicy som efter antagande vid respektive
bolags bolagsstämma kommer gälla i respektive bolag.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 77
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden” ska
gälla i händelse av tvistiga frågor i Borås Stad mellan förvaltning och förvaltning,
mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag.
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L), Falco Güldenpfennig (KD) och Annette Carlson (M)
yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Morgan Hjalmarsson (L) 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 Morgan Hjalmarsson (L) med fleras yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 1.
Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35:
Styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden”, där näst sista
stycket utgår, ska gälla i händelse av tvistiga frågor i Borås Stad mellan förvaltning och förvaltning,
mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag.
§ 36
2017/KS0159 253
Försäljning av del av Viared 14:19, kvarteret Haglet, Viared Västra,
tomt 8, 9 och 10
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 23, sid B 402)
Ett köpeavtal har upprättats med Borås Bil Viared AB om försäljning av 46 000 kvm
av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra. Köpeskillingen utgör 21 850 000 kronor.
Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2018-03-30
påbörjar byggnation på området. Köparens av sikt med köpet är att etablera en lastvagns- och bilserviceanläggning.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 87
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta.
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja 46 000 m2 av fastigheten Viared 14:19 för
21 850 000 kronor till Borås Bil Viared AB.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
I enlighet med upprättat köpeavtal sälja 46 000 m2 av fastigheten Viared 14:19 för
21 850 000 kronor till Borås Bil Viared AB.
§ 37
2016/KS0443 821
Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall vid Ryda
sportfält
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 24, sid B 409)
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över fotbollsplanen. Borås Arena AB och IF Elfsborg har nu reviderat sina planer och avser
istället att uppföra en permanent inomhushall till en investeringsutgift om ca 40 milj
kr. Borås Arena AB och Elfsborg bedömer att detta är det mest fördelaktiga alternativet. Anledningen är en längre avskrivningstid för en permanent hall jämfört med
tältet och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga.
Enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförvaltningen tillåts att marken på Ryda
sportfält får bebyggas med idrottsverksamhet. Det skulle då vara möjligt att bygga
fotbollshallen på en av gräsplanerna utan att göra någon planändring. Endast bygglov
krävs då.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Borås Arena AB ́s och Elfsborgs
bedömning att en permanent hall ger ett större mervärde och till en marginellt högre
årlig kostnad än ett tält. Principen för driften och den ekonomiska hanteringen av
hallen följer den som gäller för huvudarenan Borås Arena. Borås stad genom sin Fritids- och folkhälsonämnd kommer att förfoga över utnyttjandet och bokningen av
anläggningen enligt den upparbetade modell som är etablerad. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att den årliga kostnaden i huvudavtalet kommer att öka med ca
500 tkr i och med tillskottet av denna hall.
I dagsläget har Borås Arena AB en beviljad och utnyttjad kommunal borgen på sammanlagt 91,5 mnkr före denna ansökan. Borås Arena AB erlägger ingen borgensavgift för de lån som bolaget upptar vilket är brukligt gentemot föreningslivet.
Tidsrymden för hur länge den kommunala borgen gäller följer löptiden för de lån
som borgensbeviljandet avser.
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Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 88
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 30,0 mnkr. Det totala borgensåtagandet gentemot Borås Arena AB uppgår då till 131,5 mnkr inräknat den tidigare
outnyttjade borgen på 10 mnkr som nu aktiveras.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 30,0 miljoner kronor. Det totala borgensåtagandet
gentemot Borås Arena AB uppgår då till 131,5 miljoner kronor inräknat den tidigare outnyttjade
borgen på 10 miljoner kronor som nu aktiveras.
§ 38
2013/KS0412 739
Svar på motion från Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Minska
matsvinnet i äldreomsorgen!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 25, sid B 418)
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2013
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad ska ta fram en plan för att minska matsvinnet i
äldreomsorgen.
Kommunstyrelsen anser precis som motionärerna att det är viktigt att Borås Stad
bedriver ett målinriktat arbete för att minska matsvinnet. En plan för minskat
matsvinn är framtagen av Stadsdelsnämnden Väster och följs från och med hösten
2016. Målet är att minska matsvinnet i stadens offentliga kök inom förskola, skola
och äldreomsorg. Varje enhet ska aktivt arbeta med att minska sitt totala svinn samt
göra förbättringar från år till år. Planen är tydlig utifrån mål, aktiviteter, ansvar och
uppföljning. Kommunstyrelsen tar från 2017 över ansvaret för strategiska och
kommunövergripande frågor inom kost-, lokalvård- och vaktmästeri.
Kommunstyrelsen kommer att följa upp Handlingsplan för minskat matsvinn i Borås
Stads kök inom förskola, skola och äldreomsorg.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 86
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
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Kommunfullmäktige
Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M), Ida Legnemark (V) och Falco
Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Ta fram en plan för hur Borås Stad ska minska matsvinnet i äldreomsorgen.
§ 39
2016/KS0208 609
Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga
(SD); Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 26, sid B 423)
Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-02-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att: man i Borås stads grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud på prov under
1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när dessa används i
utbildningen på prov med analys och en redovisning för Kommunfullmäktige
Att: man tillskriver Borås stads friskolor en rekommendation att införa mobil och
surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart
undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och redovisning
för Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen konstaterar att det, enligt Skollagen 5 kap, 5 § och Skolverkets
juridiska vägledning, är rektors ansvar att besluta om ordningsregler för sin skolenhet.
Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje
skolenhet. Det innebär att Kommunfullmäktige inte kan besluta om att skolorna ska
införa ett förbud i enlighet med intentionerna i motionen. Med hänvisning till
Skollagens bestämmelser är det inte heller aktuellt att tillskriva de fristående skolorna.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 85
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta.
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (L) och Patric Silfverklinga (SD) till
förmån för Morgan Hjalmarssons (L) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Grundskolenämnden rekommenderas ta ett principiellt beslut gällande Borås Stads
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inställning till mobil- och surfplatteförbud i grundskolan.
Kommunfullmäktige
Ida Legemark (V), Falco Güldenpfennig (KD), Mattias Danielsson (C) och Malin
Carlsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunfullmäktige beslutar: Motionen förklaras
besvarad. Grundskolenämnden uppdras ta ett vägledande beslut om att förbjuda
mobiltelefoner och privata surfplattor i grundskolan, se bilaga.
Anna Svalander (L) och Patric Silfverklinga (SD) yrkar bifall till Morgan
Hjalmarssons (L) yrkande.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Morgan Hjalmarsson (L) 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 Morgan Hjalmarsson (L) med fleras yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 2.
Kommunfullmäktige beslutar med 59 röster mot 14:
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Anna Svalander (L), Morgan Hjalmarsson (L), Patric
Silfverklinga (SD), Patric Cerny (L), Leif Häggblom (SD), Anne-Marie Ekström (L),
Sten Lundgren (SD), Lotta Preijde (L), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD),
Björn Qvarnström (SD), Thor Öhrn (SD), Patrik Hållpås (SD) och Philip
Silfverklinga (SD).
§ 40
2016/KS0445 609
Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Inför korta lektionspauser
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 27, sid B 431)
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Vi tycker helt enkelt att korta lektionspauser (s.k powerbreaks) ska prövas.
Därför vill vi:
- Att i första hand pröva dessa korta pauser på några av kommunens skolor under en
testperiod upp till 3 månader.
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Utvärdera sedan denna testperiod, och om utfallet blir positivt applicera fas två.
- Att i andra hand (fas två)införa dessa korta pauser i alla kommuners skolor. Och att
föreslå kommunens friskolor att implementera denna metod.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt till
Ungdomsrådet
Kommunstyrelsen delar nämndernas bedömning att det är lärare och rektorer som
ska bedöma hur lektionerna ska organiseras och att det ska sker utifrån elevernas och
klassernas behov. Därmed är det också rektor och lärare som avgör vilka eventuella
metoder de vill använda sig av.
Kommunstyrelsen är positiv till att rektorer och lärare, får information om Hälsoverkstadens kartotek för pausrörelser och om andra metoder för att öka elevernas
lust och möjlighet att röra sig mera under skoldagen.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 84
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: Motionen av bifalls.
Kommunfullmäktige
Leif Häggblom (SD) yrkar att motionen är besvarad.
Falco Güldenpfennig (KD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels
till Leif Häggbloms (SD) 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 Leif Häggbloms (SD) yrkande".
Omröstning, se voteringslista nr 3.
Kommunfullmäktige beslutar med 64 röster mot 9:
Motionen avslås.
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Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD), Leif Häggblom (SD), Sten
Lundgren (SD), Pertti Merstrand (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD),
Thor Öhrn (SD), Patrik Hållpås (SD) och Philip Silfverklinga (SD).

§ 41
2016/KS0651 042
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L):
Lyft fram hus med historia
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 28, sid B 438)
Morgan Hjalmarsson (L) och Bengt Wahlgren (L) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-09-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att särskilt intressanta byggnader lyfts fram genom att
byggnadernas historia och arkitektoniska värden framhålls för boråsarna, för
turisterna och för andra besökare.
För att uppnå detta på ett enkelt sätt föreslår motionärerna att lämpligt utformade
skyltar med relativt kort text och en QR-kod för digital information sätts upp på de
hus som blir aktuella. Vidare föreslår motionärerna att finansieringen av detta
projekt, som kan beräknas kosta ca 50 000 kr per år under en treårsperiod, kan ske
genom att man tar i anspråk motsvarande medel ur Samhällsbyggnads-nämndens
överskott.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden.
Båda nämnderna tillstyrker motionen.
Kulturnämnden är positiv till förslaget med tillägget att den uppskattade kostnaden
på 50 000 kr per år under en tre-årsperiod bör kompletteras med en årlig
driftkostnad. Erfarenheten säger att denna typ av informationsskyltar med jämna och
ojämna mellanrum måste bytas ut eller rengöras på grund av klimatpåverkan eller
annan åverkan. Det bör också övervägas om QR-kod är den bästa kompletterande
informationen. Kanske en nedladdningsbar app är bättre. Förutom historiska
intressanta byggnader, som kan återfinnas i hela Borås Stad, föreslår Kulturnämnden
att även byggnader eller miljöer av yngre datum kan bli aktuella för skyltning, det kan
till exempel gälla nytillkomna arkitektoniskt intressanta objekt.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är positivt att öka kunskapen om och
intresset för bebyggelsen i Borås Stad. Genom att bibringa boråsare, turister och
andra besökare kunskaper om den byggda miljön, dess historia och utveckling finns
tillfälle att skapa ett engagemang för stadsbyggnadsfrågor. Detta engagemang ökar
möjligheterna att skapa attraktiva områden där människor vill verka och bo. Detta
arbete bör framgångsrikt kunna genomföras i samarbete med Kulturnämnden.
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Kommunstyrelsen anser att idén om att lyfta fram hus med historia är bra och
föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden samarbetar kring
genomförandet av motionärernas förslag. När det gäller val av teknisk lösning och
vilka byggnader som ska lyftas fram har inte Kommunstyrelsen någon uppfattning
utan det arbetet är lämpligt att Samhällsbyggnadsnämnden och Kulturnämnden
utför.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 90
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
Kommunfullmäktige
Morgan Hjalmarsson (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen bifalles.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Per-Olof Höög (S)

Leila Pekkala (S)

Marie Fridén (M)
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Justeringen som påbörjades kl 15.00 avslutades kl 15.15

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars 2017

Per-Olof Höög (S)
ordförande
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CIRKULÄR 16:14
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Christina Madfors
Nyckelord: Registerkontroll, stödboenden,
belastningsregister, misstankeregister, nyanlända

Kommunstyrelsen
Landstingsstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Pacta
Arbetsgivarpolitik

Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i
arbetslivet
I detta cirkulär lämnas information om nya regler om registerkontroll som rör verksamheter stödboende som tar emot barn.
Därefter ges en kort sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet inom
kommuners och landstings verksamheter, med hänvisning till tidigare cirkulär inom
området.
Det är Polismyndigheten som ansvarar för belastningsregistren.
När det finns en skyldighet enligt lag för arbetsgivare att genomföra registerkontroll
(obligatorisk kontroll) så gäller det alla arbetssökande, praktikanter och
uppdragstagare.


Nya regler om registerkontroll gäller för stödboenden för barn och
unga

Lagen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn (HVB) omfattar sedan 1 januari 2016 också stödboende som tar emot barn,
och lagen har ändrat namn till lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden
som tar emot barn. Lagen innebär en obligatorisk registerkontroll för personer som
erbjuds anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid såväl offentligt
som privat drivna stödboenden under omständigheter liknande dem som förekommer
vid en anställning inom verksamheten.
Stödboenden är sedan den 1 januari 2016 en ny placeringsform enligt 6 kap.
socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år som behöver vårdas eller bo i ett
annat hem än det egna och avser ett eget boende med individanpassat stöd.

Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal
för kommunala bolag och kommunalförbund.
Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn växel: 08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se  www.skl.se

Pacta

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn växel: 08-452 77 00
kontakt@pacta.se  www.pacta.se
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Registerkontrollen är obligatorisk och avser både belastnings- och misstankeregistret
enligt lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn och
omfattar de brott som framgår av förordningen om belastningsregister och förordningen om misstankeregister.
Lag (2007:171), ändringar genom lag (2015:986).
Se även SKL-cirkulär 07:32 vad avser HVB.



Förskola, grundskola och motsvarande skolformer, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet

Sedan år 2000 gäller att registerutdrag ska visas upp inför anställning i förskola,
grundskola och motsvarande skolformer samt fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda hos någon som
ingått avtal med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande samt deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.
Registerkontrollen är obligatorisk och avser belastningsregistret enligt 2 kap. 31-33 §§
skollagen.
Se tidigare SK-cirkulär 2000:136 och (SKL) 08:26 som avser förskoleverksamhet,
skola och skolbarnsomsorgen. Bestämmelserna finns införda i skollagen.



Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Sedan år 2014 gäller att registerutdrag ska visas upp inför anställning i gymnasieskola
och gymnasiesärskola om arbetsgivaren kräver det. Den som erbjuds en anställning i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska, om arbetet innebär direkt och regel
bunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett
utdrag ur belastningsregistret. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda
hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten eller praktiktjänstgöring. Med praktiktjänstgöring avses även praktik inom ramen för en utbildning och
arbetspraktik som anordnas av arbetsförmedlingen.
Registerkontrollen är en möjlighet (och inte en skyldighet) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan och avser belastningsregisterutdrag enligt lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Se även SKL-cirkulär 14:20.
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LSS-insatser åt barn med funktionshinder

Registerutdrag ska visas upp inför anställning, uppdrag (inte av tillfällig natur) eller
praktiktjänstgöring (utbildningspraktik, arbetspraktik eller motsvarande). Detsamma
gäller personer som är anställda hos ett bemanningsföretag eller annan som ingått
avtal med den som bedriver verksamheten, om uppdragstagaren eller den anställde
erbjuds eller tilldelas arbetsuppgifter inom sådan verksamhet som avser samtliga
insatser enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om det
innefattar insatser åt barn.
Registerkontrollen är obligatorisk och avser belastningsregistret enligt lagen om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder.
Se tidigare SKL-cirkulär 10:70.


Psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och
ungdom samt tvångsvård av missbrukare

Inom dessa områden gäller striktare regler om registerkontroll, till skydd för patienter
och brukare. Inför beslut om anställning av personal inom rubricerade verksamhetsområden har kommunen och landstinget getts möjlighet med stöd i förordningen om
belastningsregister att själva begära utdrag ur belastningsregistren hos Polismyndigheten. Detsamma gäller vid anlitande av uppdragstagare inom nämnda
verksamhetsområden, 11§ p. 5 förordning (1999:1134) om belastningsregister.
Registerkontrollen är obligatorisk.
Dokumentation av registerutdrag
Kontrollen av ett obligatoriskt registerutdrag kan lämpligen ske genom att ta kopia på
utdraget eller genom en tjänsteanteckning som sparas. Detta för att kunna styrka att
lagen har följts och att utdraget har visats upp.
Kontrollen av ett möjligt (för arbetsgivaren frivilligt) registerutdrag får inte
dokumenteras på något annat sätt än genom en anteckning hos arbetsgivaren om att
utdraget har visats upp.

Registerkontroll gäller även för nyanlända personer i Sverige
När arbetsgivare är skyldiga att begära in utdrag från belastningsregistret omfattar
kravet alla arbetssökande, praktikanter och uppdragstagare i de verksamheter som
omfattas av lagstiftningen om registerkontroll. Uppgift om personnummer eller
samordningsnummer, alternativt identitetsuppgifter som namn och födelsedatum,
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behövs för att kunna begära ett utdrag från belastningsregistren, dvs. från
Polismyndighetens register.
Registerutdraget från Polismyndigheten är vattenstämplat samt sidnumrerat och
behöver därför inte visas upp för arbetsgivaren i ett obrutet kuvert. Registerutdraget
skickas hem till den enskilda personen som utdraget rör1. Utdraget har en giltighetstid
på ett år från utfärdandedatumet vilket innebär att det kan användas vid erbjudande
om anställning/praktik/uppdrag under hela giltighetsperioden.
Efter beslut om uppehållstillstånd (tillfälligt eller permanent) ska den nyanlända
folkbokföra sig hos Skatteverket. Därefter tilldelar Skatteverket personen ett personnummer.
Nyanlända som befinner sig i det s.k. snabbspåret har fått uppehållstillstånd och har
även tilldelats ett personnummer. De omfattas av samma regler om registerkontroll i
arbetslivet som gäller för andra personer som erbjuds en anställning, uppdrag eller
praktiktjänstgöring inom bl.a. skolområdet. Med nyanlända avses
tredjelandsmedborgare, dvs. personer som inte är medborgare i något EU/EES-land
eller Schweiz.
En asylsökande som ännu inte fått uppehållstillstånd och som vill söka arbete under
asyltiden kan göra det under förutsättning att Migrationsverket beslutat om undantag
från kravet på arbetstillstånd, s.k. AT-UND. (Se www.migrationsverket.se). Att man
är undantagen från kravet på arbetstillstånd och får arbeta framgår normalt på det s.k.
LMA-kortet, som ska uppvisas för arbetsgivaren. Ansökan om att få
samordningsnummer lämnas till Skatteverket.
Arbetsgivares ansvar
Arbetsgivaren är enligt 6 kap. 13 a § utlänningsförordningen skyldig att kontrollera att
den som anställs har rätt att arbeta i Sverige, och i 20 kap. utlänningslagen (2005:716)
finns bestämmelser om straff m.m. för bl.a. den som har en utlänning anställd trots att
denne saknar tillstånd att arbeta.
Mer information
Mer om nyanländas etablering, se www.skl.se
Skolverkets information om registerkontroll finns på myndighetens hemsida,
http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/registerkontroll-av-personal1.162657
När kommun eller landsting/region begär utdrag med stöd av 11§ p. 5 förordning
(1999:1134) om belastningsregister så skickas utdraget till arbetsgivaren.
1
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Frågor med anledning av innehållet i cirkuläret besvaras av arbetsrättssektionen och i
första hand av Christina Madfors, christina.madfors@skl.se.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sophie Thörne

Christina Madfors
Länk till lagtext
Lagen om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, följ
länken nedan:
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag2007171-om-registerkont_sfs-2007-171/?bet=2007:171
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Bilaga till § 25 Anmälningsärenden
”Främja mindre lägenheter och ”smalare plånböcker”
Bostadsbristen är ett stort nationellt problem, där Borås kommun inte är något
undantag. I Borås centrala delar är det i dagsläget ungefär 5-6 års kö för att få ett
förstahandskontrakt i det kommunala bostadsbeståndet. Svårast är det för de som
står längst ifrån bostadsmarknaden, även för unga utan stabil ekonomi.
Kristdemokraterna i Borås tar dessa problem på största allvar och motionerar nu
om två förslag som innebär ökade möjligheter för personer med ”smalare
plånböcker” och/eller andra problem att få en egen bostad.
Ett alternativ är att jämföra med Alingsås där det kommunala bostadsbolaget
Alingsåshem nyligen kunde bygga hyresrätter med hjälp av det nationella
investeringsstödet för hyresrätter. Lägenheterna kan på så vis bli cirka 2500 kr
billigare än normalt. Investeringsstödet innebär att om man uppfyller vissa kriterier
- främst kravet att bygga små och energieffektiva lägenheter – så utbetalas
nationella medel till kommunen. En god idé som passar väl in på denna motions
intentioner, d.v.s. att hitta lösningar för fler mindre och billiga lägenheter i Borås
stad.
Vi föreslår även att ägardirektiven till våra kommunala bostadsbolag – AB
Bostäder, Sandhultsbostäder, Fristadsbostäder, Toarpshus och Viskaforshem –
ändras för att främja tillkomsten av fler mindre lägenheter. Det som vi faktiskt kan
påverka är våra egna bolag.
Medvetna om att den privata marknaden har sina egna spelregler, vill vi att Borås
stad för en aktiv dialog med de privata aktörerna. Med en fortlöpande och
konstruktiv dialog vill vi även att de privata aktörerna ska se
(samhälls)möjligheterna att bygga fler mindre lägenheter på marknaden.
Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta att:
de kommunala bostadsbolagen uppdras att se över möjligheterna att använda det
nationella investeringsstödet att bygga fler små och energieffektiva lägenheter i
Borås stad,
ändra i AB Bostäder, Sandhultsbostäder, Fristadsbostäder, Toarpshus och
Viskaforshems ägardirektiv så att dessa säkerställer att mindre, yteffektiva och
billigare lägenheter byggs i Borås stad samt,
samhällsbyggnadsnämnden får uppdraget, i samverkan med berörda nämnder, att
föra en aktiv dialog med de privata aktörerna på byggmarknaden om att bygga fler
mindre lägenheter i Borås stad,
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
Hans Gustavsson
Ingela Hallgren
Karl-Gustav Drotz”
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Bilaga till § 25 Anmälningsärenden
”Motion
Dags att aktivt minska ohälsan i Borås Stad!
Torsby kommun ville minska antalet sjukskrivna. De satsade på att fånga upp tidiga
signaler på ohälsa och på att använda förebyggande sjukpenning. Nu har
kommunen Sveriges lägsta sjukfrånvaro.
Torsby kommun hade många och långa sjukskrivningar i början av 2000-talet.
Andelen sjukskrivna i Torsby kommun var 8,5 % år 2004, med en lägsta notering
på 3,9 % år 2014. Stort fokus riktades på tidiga signaler. Tidiga signaler kan vara
mycket. Det kan vara korttidsfrånvaro eller att någon förändrar sitt beteende. Att
man är ledsen, trött eller arg. Med förebyggande sjukpenning kan medarbetaren
vara borta från jobbet för rehabilitering, utan att vara sjukskriven. Vid
förebyggande sjukpenning gäller inte karensdag, utan Försäkringskassan betalar ut
sjukpenning från och med första behandlingsdagen.
För att ha rätt till ersättningen krävs att du får en medicinsk behandling som har
ordinerats av läkare och som grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet.
Försäkringskassan behöver få ett medicinskt underlag som motiverar den
förebyggande behandlingen, vad den går ut på och dess betydelse för den
försäkrades nuvarande eller framtida arbetsförmåga.
Därför är det viktigt med en individuell rehabiliteringsplan som består både av
fysisk aktivitet och av teori och praktiskt arbete om människa och förändring. Det
visade sig att i Torsby kommun var det flest kvinnor som jobbar inom skolan och
vården som deltog i kursen som företagshälsovården bedrev i samarbete med
Torsby kommun.
Genom att ta vara på Torsby kommuns arbete och kunskap med att använda
Försäkringskassans förebyggande sjukpenning, så kan Borås Stad minska ohälsan
och sjukskrivningarna för alla anställda.
Därför yrkar vi:
att Borås Stad börjar arbeta aktivt med förebyggande sjukpenning för alla anställda.
Borås 2017-02-22
Bengt Bohlin (S)
Sofia Bohlin (S)”
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Bilaga till § 25 Anmälningsärenden
” FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
Borås Stad har vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats för sitt
tillgänglighetsarbete. Även Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad
ska vara inkluderande. Det finns alltså en god grund att bygga på, men fortfarande
finns det mycket att göra för att främja jämlika villkor för alla boråsare oavsett
funktionalitet.
Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning i kraft i Sverige. Det innebär ett juridiskt ansvar för offentliga
myndigheter, däribland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner.
Trots att Sverige och Borås har arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett
faktum att personer med funktionsnedsättning har tuffare förutsättningar i skola
och på arbetsmarknad, vilket leder till sämre ekonomisk och social status.
Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktionsnedsättning.
I Botkyrka kommun har en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i
kommunen tagits fram. För att vidareutveckla Borås lyckade arbete med
tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättigheter för personer med
funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar borde en liknande handbok
tas fram i vår kommun.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet
·

Att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas
fram

Borås 2017-02-22
Ida Legnemark (V)”

B 65

Kommunfullmäktiges protokoll | 23 februari 2017

4
Bilaga till § 25 Anmälningsärenden
”Våra fyrfota vänner i nöd och lust
Symbiosen mellan människan och djuren har en mångtusenårig historia. Den
sträcker sig enligt vissa arkeologiska fynd cirka 100.000 år tillbaka i tiden.
Människors attityder till djuren har ändrats under historiens gång, enligt
arkeologiprofessorn vid Lund Universitet Kristina Jennbert. Hon hävdar i sin bok
"Animals and Humans" att djur och människa var jämställda och existerade i ett
intimt symbiotiskt förhållande i det förkristna Norden, och att det i själva verket
var djuren som domesticerade människan, inte tvärtom. Människan tros ha haft
husdjur i ungefär 12.000 år. Så länge har denna samexistens pågått, ett ömsesidigt
beroende mellan djur och människa - både källa till förtroende och arbetsredskap i
nöd och lust.
Under det senaste århundradet har människans levnadsvillkor genomgått en
drastisk förändring tack vare industrialismens och teknikens intåg i hennes liv. Hon
har tagit klivet ur bondesamhället och in i industrisamhället. Dessa förändringar i
människans liv har även haft inverkan på husdjurens väl och ve, på gott och ont.
Den intima relationen mellan människan och djuren ger en antydan om hur
beroende människan är av djuren för sin överlevnad. Djurens roll i människans liv
är såväl självklar som okontroversiell. Otaliga forskningsstudier och
undersökningar världen över visar hur djurens blotta närvaro i våra liv kan bidra till
bättre hälsa eller förebygga ohälsa.
American Heart Association visar i en undersökning att innehav av husdjur kan
minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar för individer som befinner sig i
riskzonen. Djuren gör sina ägare till friskare och gladare, mer avslappnade,
sympatiska och sociala varelser. Kontakten med djur gör att blodtrycket, kolesteroloch kortisolhalten (stresshormonet) sjunker samtidigt som produktionen av
humörhormonet serotonin och välbehagssubstansen oxytocin skjuter i höjden.
Användning av djur inom vården och kriminalvården visar på ovärderliga resultat
för äldre och sjuka samt interner. Inom demensvården kan djurens närvaro i
boendet göra att patienterna blir lugnare, mer nåbara, mindre utagerande och till
och med minska användning av farmaka samt förbättra arbetsmiljön för vårdarna.
Att hundar kan hjälpa diabetiker och epileptiker att med nos och känsla kunna
varna sin husse eller matte för förestående fara är allmänt känt. Barn födda i en
familj med husdjur löper betydligt mindre risk för astma och allergi och är rustade
med bättre immunförsvar. Listan om fördelar och positiva hälsoeffekter med
husdjur kan göras avsevärt längre.
År 2012 fanns 1.159.000 katter och 784.000 hundar i Sverige, enligt statistik från
Jordbruksverket. Många äldre och sjuka som bor på våra äldreboenden har haft
husdjur tidigare i livet. Av den anledningen och utifrån de fantastiska effekter som
våra fyrfota vänner har på hälsa och välmående föreslår undertecknad att:
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* Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Vård- och äldrenämnden att utreda
möjligheten att införa vårdhundar i något/några lämpliga boenden på försök.
* om resultatet av försöksverksamheten faller väl ut utöka den till flera boenden,
eventuellt även med andra husdjur.
Mosa Roshanghias (MP)
Borås 22 februari 2017”
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Bilaga till § 26 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”INTERPELLATION 2017-02-22
Interpellation till Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson
(S) angående kvalitén i Borås stads skolor
Vad händer inom skolan i Borås?
Vid Skolinspektionens granskning av grundskolorna i Borås kan vi konstatera att det
finns brister att ta uti med, då granskningen hittills resulterat i anmärkningar samt ett
stort antal förelägganden och förelägganden om vite.
Bristerna finns inom områdena:
Styrning och utveckling av verksamheten – två anmärkningar, fyra förelägganden och
två föreläggande med vite.
Förutsättningar för lärande och trygghet – åtta förelägganden och fem förelägganden
med vite.
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling – 3 förelägganden och åtta
förelägganden med vite.
Undervisning och lärande – två förelägganden och fem förelägganden med vite.
Bedömning och betygsättning – två förelägganden.
Extra anpassning och särskilt stöd – ett föreläggande och nio förelägganden med vite.
Ytterligare brister – ett föreläggande med vite
Det blir totalt två anmärkningar, 18 förelägganden och 30 förelägganden om vite.
Mot bakgrund av ovan frågar jag Per Carlsson (S)
Vad är det som har gått snett?
Vilka åtgärder kommer det rödgröna i nämnden att föreslå för att avhjälpa det stora antalet brister
som påtalats av Skolinspektionen, inom områdena:
- Styrning och utveckling av verksamheten
- Förutsättningar för lärande och trygghet
- Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
- Undervisning och lärande
- Bedömning och betygsättning
- Extra anpassning och särskilt stöd
- Ytterligare brister
Vilket område kommer att prioriteras?
Vilka indikatorer behöver Kommunfullmäktige efterfråga för att utveckla de kommunala skolorna?

Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 26 Inkomna interpellationer och enkla frågor
” ENKEL FRÅGA 2017-02-22
Enkel fråga till Micael Svensson (S), ordförande i Borås kommuns
Parkerings AB
Parkeringar är viktigt. Inte bara därför att det måste gå att göra av bilen någonstans,
utan också för att bygga ett attraktivt Borås. Parkeringar är strategiskt i
samhällsbyggnadsprocessen. För att utveckla Borås krävs parkeringsanläggningar på
rätt platser till rätt pris.
Parkeringssituationen i centrala Borås är besvärlig idag. Det är svårt att finna en ledig
parkeringsplats, bilisterna cirkulerar runt efter platser och det saknas P-hus i anslutning
till cityringen. Allianspartierna har därför föreslagit att ett parkeringsledningssystem ska
införas som hjälper bilisterna finna lediga parkeringsplatser. Parkeringsledningssystem
är ett vanligt system i större städer för att undvika bilar som cirkulerar i jakt på en
parkeringsplats.
I Budget 2015 uppdrogs Parkeringsbolaget i samverkan med Tekniska nämnden att
införa ett parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16.
Ännu vid dags dato saknas ett parkeringsledningssystem. Visserligen har det vid
Brodalsgaraget satts upp en skylt som visar antalet lediga parkeringar, men det är inte
ett parkeringsledningssystem. Ett sådant system ska finnas för att vägleda bilisterna så
att de inte behöver åka runt till olika parkeringsanläggningar, utan direkt kan finna en
ledig parkeringsplats.
Mot bakgrund av ovan frågar jag Micael Svensson (S)
Varför har ett parkeringsledningssystem inte kommit till stånd enligt Kommunfullmäktiges beslut?
Hur kommer Parkeringsbolaget tillsammans med Tekniska nämnden se till att genomföra uppdraget?

Annette Carlson (M)
kommunalråd”
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Bilaga till § 26 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”Enkel fråga till Kommunfullmäktige 2017-02-23
Enkel fråga till kommunalråd Tom Andersson (MP)
I Borås Stads budget för 2015 uppdras Kommunstyrelsen att utarbeta ett
markstrategiskt program som redovisar motiv- och urvalskriterier för framtida
markförvarv och försäljningar. Detta uppdrag är särskilt angeläget med tanke på
lagen om riktlinjer för markanvisningar som trädde i kraft vid årsskiftet 2015.
Lag (2014:899) säger att en kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar som
innehåller kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisningar samt principer för markprissättning.
Det markstrategiska programmet har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid
kommunal hantering av markärenden samt ge allmänheten information om
kommunens vilja i markfrågor
Jag menar att det är av stor vikt att Borås Stad snarast presenterar ett
markstrategiskt program så att spelreglerna blir desamma för alla.
Jag vill därför fråga Tom Andersson:
- När beräknas det markstrategiska programmet vara färdigt?
Marie Fridén (M)”
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Bilaga till § 26 Inkomna interpellationer och enkla frågor
”ENKEL FRÅGA

2017-02-23

Enkel fråga till Grundskolenämndens ordförande angående
kvalitén i Borås stads skolor
Genom åren har vi mötts av rubriker om att fristående skolor varit tvungna att lägga
ner sin verksamhet då dessa skolor haft bristande elevunderlag eller inte levt upp till de
krav som styrdokument och lagstiftning ställer på undervisning och skolor. I Borås har
vi upplevt att en fristående gymnasieskola fått stänga p.g.a. av bristande elevunderlag.
Att Skolinspektionen har nolltolerans mot dåliga skolor anser vi Moderater är bra. Bra
skolor som erbjuder god kvalitét ska vara normen som gäller även i Borås.
Läsåret 2015/2016 var andelen elever som uppfyllde kunskapskraven 74 % i Borås
kommunala skolor och 92 % i de fristående. Åtgärder behövs på de skolor där eleverna
inte når målen.
Vid Skolinspektionens granskning av grundskolorna i Borås kan vi konstatera att det
finns brister att ta uti med, då granskningen hittills resulterat i ett stort antal
förelägganden samt förelägganden om vite.
Bristerna finns inom områdena:
- Styrning och utveckling av verksamheten
- Förutsättningar för lärande och trygghet
- Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
- Undervisning och lärande
- Bedömning och betygsättning
- Extra anpassning och särskilt stöd
Mot bakgrund av ovan frågar jag Per Carlsson (S):
-

Om Per Carlsson tycker att alla skolor i Borås ska vara bra och att alla eleverna
ska få en bra skolgång, kan du då tänka dig att ha nolltolerans mot detta och
lägga ner de skolor som inte håller måttet även om dessa är kommunala?

Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 39 Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och
Patric Silfverklinga (SD): Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan

KOMMUNFULLMÄKTIGE
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD): Mobil- och surfplatteförbud i
grundskolan
Kommunfullmäktige föreslås besluta
Motionen förklaras besvarad
Grundskolenämnden uppdras ta ett vägledande beslut om att förbjuda mobiltelefoner och privata
surfplattor i grundskolan.
För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
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ALTERNATIV SKRIVELSE

Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric
Silfverklinga (SD): Mobil- och surfplatteförbud i
grundskolan
Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2016-02-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
Att: man i Borås stads grundskolor inför mobil- och surfplatteförbud på prov
under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart undantag för när dessa
används i utbildningen på prov med analys och en redovisning för
Kommunfullmäktige
Att: man tillskriver Borås stads friskolor en rekommendation att införa mobil och
surfplatteförbud på prov under 1 termin för att sedan utvärdera förbudet. Självklart
undantag för när dessa används i utbildningen på prov med analys och redovisning
för Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Ärendet
Stadsdelsnämnderna avstyrker motionen, men uttalar sig positivt om intentionen
att barn i skolan borde röra sig mer på rasterna. Majoriteten av ledamöterna i
ungdomsrådet ställer sig bakom förslaget.
Stadsdelsnämnderna har i sina remissvar hänvisat till Skolverkets vägledning
angående trygghet och studiero, där det bland annat anges att regler bör skapas på
skolan tillsammans av elever, lärare och rektorer. Nämnderna anger även att
möjligheten att införa förbud på enskilda skolor redan finns då Skollagen ger skolor
rätt att vidta disciplinära åtgärder om eleverna inte får trygghet och studiero.
Ungdomsrådet har i sitt remissvar lyft både positiva och negativa aspekter och
konsekvenser av ett mobil – och surfplatteförbud.
Övervägande
Kommunfullmäktige konstaterar att det, enligt Skollagen 5 kap, 5 § och Skolverkets
juridiska vägledning, är rektors ansvar att besluta om ordningsregler för sin
skolenhet. Ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas
upp på varje skolenhet. Det innebär att Kommunfullmäktige inte kan besluta om
att skolorna ska införa ett förbud i enlighet med intentionerna i motionen. Med
hänvisning till Skollagens bestämmelser är det inte heller aktuellt att tillskriva de
fristående skolorna.

B 73

Kommunfullmäktiges protokoll | 23 februari 2017

Däremot kan Kommunfullmäktige uttala en principiell ståndpunkt i frågan. I
princip är det enligt Kommunfullmäktiges mening fullt rimligt att mobiltelefoner
och surfplattor inte ska användas under skoltid på Borås Stads grundskolor, om det
inte ingår i undervisningen då materialet ska tillhandahållas av skolan. Fördelarna är
flera, bland annat minskat stillasittande men också enklare får lärarna att
upprätthålla ordningen i klassrummen om mobiltelefoner inte tillåts vara ett
störande moment.
Genom ett vägledande beslut kan Grundskolenämnden uppmana sina rektorer att i
ordningsreglerna skriva in förbud om mobiltelefoner och surfplattor. Beslutet blir
inte bindande för rektorerna men Borås Stads hållning blir tydlig och ett sådant
beslut borde implementeras i de kommunala skolorna.
Kommunfullmäktige föreslås uppdra Grundskolenämnden att ta ett vägledande
beslut om att förbjuda mobiltelefoner och privata surfplattor i grundskolan.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
Motionen förklaras besvarad
Grundskolenämnden uppdras ta ett vägledande beslut om att förbjuda mobiltelefoner och privata
surfplattor i grundskolan.
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Voteringslista nr. 1

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 februari 2017 klockan 18:02:45.

13. Handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden (Nr 22)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulrik Nilsson
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Ingela Hallgren
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

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

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

Ersättare

Ja
X
X

Leif Johansson

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
Anne-Marie Ekström

X
X
X
X
X
X
Alexander Andersson
Mikael Wickberg

Anders Jonsson
Transport:

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
Emina Beganovic

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

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

Ersättare
Mattias Danielsson
Amanda Wiktorsson
Paul Andre Safko
Thor Öhrn

27

0

0

0

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X

Bengt Bohlin
Wivi Roswall
Patrik Hållpås

X
X
X
X
X
SUMMA:
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23

35

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Voteringslista nr. 2

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 februari 2017 klockan 18:52:26.

17. Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och Patric Silfverklinga (SD); Mobil- och surfplatteförbud i
grundskolan (Nr 26)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulrik Nilsson
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Ingela Hallgren
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

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

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

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X

Leif Johansson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Marie Ekström

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Alexander Andersson

X
X
X
X
X
X
X
X

Mikael Wickberg

X
X

Anders Jonsson
Transport:

X
X
X
40

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

10
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Transport:
Ledamöter
Rose-Marie Liljenby Andersson
Kent Hedberg
David Hårsmar
Lars-Gunnar Comén
Ismail Bublic
Urban Svenkvist
Björn Qvarnström
Tony Strandgård
Hanna Bernholdsson
Sara Andersson
Per Carlsson
Anethe Tolfsson
Sofia Bohlin
Oliver Öberg
Dennis Jernkrook
Stina Medelius
Andreas Bäckman
Philip Silfverklinga
Robert Sandberg
Mohamed Kossir
Mohamed Ben Maaouia
Johan Dahlberg
Emina Beganovic

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

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

Ersättare
Mattias Danielsson
Amanda Wiktorsson
Paul Andre Safko
Thor Öhrn

10

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X

Bengt Bohlin
Wivi Roswall
Patrik Hållpås

X
X
X
X
X
SUMMA:
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40

59

X
X

X
X
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Voteringslista nr. 3

Borås Stads Kommunfullmäktige sammanträde den 23 februari 2017 klockan 19:00:06.

18. Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Inför korta lektionspauser (Nr 27)
Ledamöter
Per-Olof Höög
Ulrik Nilsson
Leila Pekkala
Anna Svalander
Morgan Hjalmarsson
Annette Carlson
Ulf Sjösten
Patric Silfverklinga
Tom Andersson
Ulf Olsson
Malin Carlsson
Kjell Classon
Ida Legnemark
Lennart Andreasson
Hans Gustavsson
Maj-Britt Eckerström
Patric Cerny
Björn Bergqvist
Anette Nordström
Marie Fridén
Leif Häggblom
Kjell Hjalmarsson
Lars-Åke Johansson
Yvonne Persson
Raija Leppänen
Fredrich Legnemark
Tommy Josefsson
Falco Güldenpfennig
Kerstin Hermansson
Hamid Fard
Anna Christensen
Birgitta Bergman
Pirita Isegran
Sten Lundgren
Mosa Roshanghias
Anja Liikalouma
Lena Palmén
Ninni Dyberg
Anne Rapinoja
Sofia Andersson
Ingela Hallgren
Cecilia Andersson
Lotta Preijde
Nils-Åke Björklund
Alexis Mouschopanis
Pertti Merstrand
Crister Spets
Anna Kjellberg
Micael Svensson
Gun-Britt Persson

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

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

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X

Leif Johansson

Anne-Marie Ekström

Alexander Andersson
Mikael Wickberg

Anders Jonsson
Transport:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X

X

X

X
X

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

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

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

Ersättare
Mattias Danielsson
Amanda Wiktorsson
Paul Andre Safko
Thor Öhrn

5

0

0

0

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

Kvitt

0

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X

Eva Axell
Bengt Bohlin
Wivi Roswall
Patrik Hållpås

X
X
X
X
X
SUMMA:
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45

64

X
X

X
X

9
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