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Tid och plats
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Ersättare
Kerstin Koivisto (Vägv)
Lennart Andreasson (V)
Ellie Blickfors (MP)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Ingegerd Nyborg (M)
Johan Medelius (M)
Ismail Bublic (M)
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Hamid Fard (FP)
Cecilia Andersson (C)
Ingela Hallgren (KD)
Pontuz Fritzson (SD)
Övriga
Anders Glemfelt
Per Olsson
Christer Johansson
Marie Ingvarsson

ordförande
förste vice ordförande
andre vice ordförande

kl 14.00–15.25
kl 14.00–15.25

näringslivschef
personalchef
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samhällsplaneringschef
verksamhetssamordningschef
markchef
finanssekreterare
controller
ekonom
finanschef
blocksekreterare
blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

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.
§ 356
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Tom Andersson (MP) med Yvonne
Persson (S) som ersättare.
§ 357
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.50–15.25 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 358
2012/KS0474 003
Ansökan om stadgeändring för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås har till ändamål att av
föreningen Svenska Blå Stjärnans Boråskår övertaga den på stadsägan 5792 i Borås
bedrivna djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder samt driva och utveckla
denna verksamhet alltefter framkomna behov av djursjukvård inom Boråsregionen.
Stiftelsens styrelse har beslutat om ändring i stadgarna. Enligt stiftelsens stadgar ska
ett beslut om stadgeändring godkännas av Kommunfullmäktige i Borås Stad för att
bli gällande.
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Ändringarna är gjorda i § 8 och § 9. Dels har benämningen föreståndare/chefsveterinär ersatts av verksamhetschef, och djurklinik har ersatts med djursjukhus.
Dessutom har meningen Styrelsen äger utfärda instruktion för vid djursjukhuset
verksam personal tagits bort. I övrigt är stadgarna oförändrade.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Nya stadgar godkänns för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås i
enlighet med upprättat förslag.
§ 359
2012/KS0053 282
Delegationsbeslut; upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 2 augusti 2012
(ärendenummer 2/2012).
§ 360
2012/KS0363 105 m.fl.
Kommunchefen, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Hemställan om kommunalt bidrag för 2012 års verksamhet.
(Sökt bidrag om 55 000 kr utbetalt) (2012/KS0363 105)

b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2012.
(Styrelseprotokoll 2012-05-28, § 17-26)(2012/KS0136 106)

§ 361
2011/KS0007 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och
därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan
(inklusive upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i
arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 27 februari 2012
(ärendenummer 89/2011) och den 23 april 2012 (ärendenummer 59/2011)
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§ 362
2011/KS0016 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal inom av förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar (i nära samråd med
berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och ersättning
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 maj 2012
(ärendenummer 60/2011).
§ 363
2012/KS0001 023
Delegationsbeslut; anställning och entledigande av personal under
verksamhetsansvarig samt för vikariatsförordnanden
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 11 maj 2012
(ärendenummer 9-14/2012).
§ 364
2012/KS0007 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och
därav föranledd överenskommelse, vilka ej delegerats till annan
(inklusive upplägg av anställningsavtal); föra kommunens talan i
arbetsrättsliga mål i domstol eller i annat sammanhang beslut om
stridsåtgärder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 27 mars 2012
(ärendenummer 12/2012 ) och den 27 april 2012 (ärendenummer 28/2012).
§ 365
2012/KS0010 020
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/allmänna anställningsvillkor
– avvikelsehandlingar enligt LAS, ATL, AB inklusive speciella bestämmelser och förhandling om arbetstidsschema
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 13 mars 2012
(ärendenummer 20/2012).
§ 366
2012/KS0012 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
förhandling som leder till kollektivavtal respektive beslut om
riktlinjer, kostnadsramar och prioritering i förhandlingsärenden som
delegerats till tjänsteman
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 april 2012
(ärendenummer 2-3 och 5/2012), den 21 maj 2012 (ärendenummer 6/2012 och
38/2012).
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§ 367
2012/KS0013 021
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser –
centrala träffade kollektivavtal
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 16 april 2012
(ärendenummer 26/2012) och den 15 maj 2012 (ärendenummer 32/2012).
§ 368
2012/KS0017 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner)
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 april 2012
(ärendenummer 177-520/2012) och den 21 maj 2012 (ärendenummer 521791/2012).
§ 369
2012/KS0020 024
Delegationsbeslut; förhandling och överenskommelse om för
mycket utbetald preliminär lön samt felaktig utbetald lön
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 20 februari 2012
(ärendenummer 15/2012), den 15 mars 2012 (ärendenummer 23/2012) och den 19
april 2012 (ärendenummer 17/2012).
§ 370
2012/KS0023 024
Delegationsbeslut; förhandlingsärenden/pensionsfrågor
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 4 april 2012
(ärendenummer 65-123/2012).
§ 371
2012/KS0006 022 m.fl.
Personal- och förhandling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna.
a)

Delegation för att fastställa befattnings- och arbetsbeskrivning (ej
förvaltningschef). (Anm skyddsombud AL0021) (2012/KS0006 022)

b)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – andra
förmåner/belöningar och lönesystem för arbetstagare. (Tilldelning
personalbil AL0022) (2012/KS0015 028)
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§ 372
2012/KS0509 612
Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar kommunerna att delta
i förstudien för en eventuell uppbyggnad av Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad.
Man uppmanar också kommunerna att utse ansvarig tjänsteman från områdena skola
och socialtjänst att ingå i processarbetet.
Vård- och Omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom vård och omsorgssektorn. Syftet med VO-College
är att kvalitetsutveckla den gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen för ökad
kompetensmatchning i arbetslivet.
Vård och omsorgssektorn står inför stora utmatningar med stora pensionsavgångar,
krympande ungdomskullar samtidigt som antalet äldre ökar. Genom VO-College
skapas ökade möjligheter till samverkan mellan utbildare inom omvårdnadsområdet
på gymnasial nivå och arbetsgivare för att på ett mer strukturerat sätt marknadsföra
vård- och omsorgssektorn, stärka kvaliteten i utbildningen, öka intresset för vårdoch omsorgsutbildningar och därigenom säkra framtida personalförsörjning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Borås Stad deltar i förstudien för en eventuell uppbyggnad av Vård- och
omsorgscollege i Sjuhärad.
Utbildningsförvaltningen och Stadsdelsförvaltningen Öster utser tjänsteman som
ingår i processarbetet.
§ 373
2012/KS0492 600
Förtydligande – Kommunernas och Västra Götalandsregionens
ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läsoch skrivsvårigheter
Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och VästKom,
uppmärksammade under hösten 2011 att det inom regionen fanns oklarheter i
ansvarsavgränsningen mellan VGR och kommunerna gällande utredningar, insatser
och intygsskrivande vid specifika läs-/och skrivsvårigheter hos barn/ungdomar.
Direktionen har beslutat att godkänna förtydligandet gällande kommunernas och
Västra Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser för barn/unga med
specifika läs-/och skrivsvårigheter och att rekommendera medlemskommunerna att
godkänna dokumentet.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2012-08-20

7 (21)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Att godkänna förtydligandet gällande kommunernas och Västra Götalandsregionens
ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs-/och skrivsvårigheter.
§ 374
2012/KS0358 759 m.fl.
374
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Barnhus i Borås. (Rädda Barnen i distrikt Skaraborg- Södra Älvsborg

samt Rädda Barnen i Borås har skrivit till Kommunstyrelsen med
frågor om Barnhus i Borås. Skrivelsen har besvarats av kommunalrådet
Lena Palmén (S) (2012/KS0358 759)
b)

Pilotkommuner för metodutveckling kring medborgardialog.

(Sveriges Ungdomsråd söker pilotkommuner till Medborgarprojektet.
Projektet syftar till att kartlägga kommuners inflytandearbete för unga
och tillsammans utveckla metoder för ungas inflytande.
Borås Stad har genom 2011 års kartläggning kring barns och ungas
inflytande identifierat områden som behöver utvecklas och arbetar
vidare med av Kommunstyrelsen föreslagna åtgärder. Borås Stad avstår
därmed från deltagande i Medborgarprojektet. (2012/KS0181 106)
c)

Anmälan om frivillig anslutning till förvaltningsområde för finska.
(Arbetslivsförvaltningen har överlämnat redovisning av statsbidrag

för finskt förvaltningsområde 2011 samt redogörelse för arbete med
nationella minoriteter i Borås) (2012/KS0149 130)
d)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 15 maj
2012. (2012/KS0026 103)

e)

Invandrarrådets protokoll från sammanträde den 28 maj 2012.
(2012/KS0024 103)

f)

Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk
hälsa. (Ärendet har överlämnats till Sociala omsorgsnämnden för
fortsatt handläggning) (2012/KS0497 047)
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g)

Överenskommelse för 2012 mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet
inom socialtjänsten. (Sjuhärads kommunalförbund samordnar insatserna som framgår i överenskommelsen) (2012/KS0290 739)

h)

En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2012-2016.

(Ärendet har överlämnats till Sociala omsorgsnämnden för fortsatt
handläggning) (2012/KS0498 776)
i)

Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning avseende samverkan mellan Borås Stad och
Västra Götalandsregionen enligt socialtjänstlagen (2011:453) och
patientsäkerhetslagen (2010:659). (Återrapport från Socialstyrelsen)
(2011/KS0867 776)

j)

Gemensam upphandling av IT-stöd vid samordnad vårdplanering för
utskrivningsklara patienter. (Nuvarande avtal går ut under 2013

varför ny avtalsprocess startar under 2012. Borås Stad har lämnat
fullmakt till VG-regionen att genomföra upphandlingen för kommunens räkning. VästKom kommer att bevaka kommunernas ”väl” i
upphandlingsprocessen) (2012/KS0486 059)
§ 375
2009/KS0762 252
Köp av fastigheten Viared 8:113
Fastigheten Viared 8:113 är belägen väster om Viareds nuvarande industriområde
och består av en fritidsbostad belägen på en ca 6 700 m² stor tomt. Fastigheten är
huvudsakligen detaljplanelagd som industrimark i den detaljplan som antogs under
förra året och som möjliggör en utökning av Viareds industriområde. Efter förhandlingar med fastighetsägaren har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad förvärvar
fastigheten för 562 500 kr. Tillträde sker den 1 oktober 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen köper fastigheten Borås Viared 8:113 av Lena Johansson och Henrik
Enarsson för 562 500 kronor.
§ 376
2012/KS0500 252
Förvärv av del av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 i Tosseryd
Med anledning av den nya förbifarten på Sjöbo behöver kommunen förvärva mark
av ägarna till fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10. Markområdet som är cirka 3 000 m² är
avsedd att användas som våtmark för grod- och amfibiedjur.
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Fastighetsägaren har genom köpekontrakt, daterad 2011-03-20, sålt ifrågavarande
område tillsammans med ett större markområde till Peab Sverige AB. Både Peab och
fastighetsägaren har meddelat sig villiga att upprätta nytt avtal, där ifrågavarande
område är exkluderat.
Ett köpeavtal har upprättats, där kommunen köper till samma kvadratmeterpris som
Peab samt med tillträde och betalning till den 30 september 2012.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):

Kommunen köper del av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 för 195 000 kronor av Jenny
och Martin Larsson.
§ 377
2012/KS0442 007
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans donation,
avseende 2011 års förvaltning
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2011 års
verksamhet. Resultaträkningen visar ett underskott på 76 574 kronor. Stiftelsen
har per den 31 december 2011 tillgångar uppgående till ett bokfört värde av 6 452
039 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.
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.
Under året har stiftelsen bland annat beviljat bidrag till Diakonins Vänner, PRO,
Hembygdsföreningen samt Halla fritidsförening.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2011
års förvaltning.
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§ 378
2012/KS0505 107
Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO), ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin
(PROTEKO) ankommer det på Kommunfullmäktige att besluta i fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2011 jämte
årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens resultaträkning visar ett negativt
resultat på 155 690 kronor, koncernen redovisar ett negativt resultat på 169 738
kronor.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens och koncernens
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (Proteko)
beviljas ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
§ 379
2012/KS0478 480
Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 med anhållan om
ansvarsfrihet från Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnan Djursjukhus har inkommit med årsredovisning och
verksamhetsberättelse för år 2011.
Av bifogad Revisionsberättelse framgår att styrelsens medlemmar inte handlat i strid
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Johan Medelius (M) i handläggningen av detta ärende.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2012-08-20

11 (21)

§ 380
2012/KS0452 041
Principiellt om investeringsanslag till inventarier i förskola och
fritidshem och anslag till inventarier till förskolorna Östermalmsgården och Ljungagården
Stadsdelsnämnden Norr begär att få investeringsbudget år 2012 på 1,0 miljon kronor
för inköp av inventarier till förskolan.
För åtskilliga år sedan infördes en princip att inventarier till förskolor och fritidshem
skulle finansieras av nämndernas ordinarie kommunbidrag till driftkostnaderna.
Detta har gällt oavsett om det handlat om att utrusta nya lokaler eller att komplettera
befintlig utrustning. I något fall har särskilda anslag beviljats inom ramen för
kompletterande beslut om utökning av kommunbidrag när det ekonomiska läget gett
utrymme för detta.
Numera innehåller nybyggda förskolor oftast sex avdelningar, det vill säga större
anläggningar än tidigare. Detta medför att inventarieanskaffningar uppgår till
betydande belopp som inte är rimliga att inrymma inom en nämnds driftbudget.
Konsekvensen blir att andra delar av verksamheten måste minska sina kostnader för
att budgeten skall kunna hållas.
Kommunstyrelsen anser det därför rimligt att nu ändra princip och göra det möjligt
att tilldela nämnderna särskilda investeringsanslag för anskaffning av inventarier i
samband med att nya lokaler tas i anspråk.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Nämnderna har möjlighet att få investeringsanslag för inventarier vid nybyggnad av
förskolor och fritidshem.
Stadsdelsnämnden Norr anvisas 1,0 miljon kronor till inventarier till Östermalmsgården och Ljungagården.
§ 381
2012/KS0508 107
Ny bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB
Bolagsordningen för Inkubatorn i Borås AB behöver ändras då den befintliga texten i
§ 7 Antal aktier är felaktig. Aktiekapitalet ska enligt bolagsordningen vara mellan
100 000 kronor och 400 000 kronor. Bolagets aktier har ett nominellt värde av 100
kronor per aktie. Antal aktier ska således vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000
aktier. I befintlig bolagsordning står det felaktigt att det ska finnas lägst 100 aktier
och högst 2 000 aktier.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Ny bolagsordning fastställs för Inkubatorn i Borås AB i enlighet med upprättat
förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa den nya
bolagsordningen.
§ 382
2012/KS0495 612
Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege
Boråsregionen/Sjuhärad
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade den 4 maj
2012 att rekommendera de certifierade områdena/kommunerna i Boråsregionen att
dela på fortsatt finansiering av projektledartjänst för Teknikcollege.
Medlemskommunerna i Sjuhärads kommunalförbund ska lämna svar senast den 31
augusti 2012.
Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad (TC Sjuhärad) certifierades 2011 på regional
nivå. Flera kommuner inom Sjuhärads kommunalförbund har certifierats. Borås
certifierades under våren 2012. Det innebär att sex gymnasieskolor, varav två i Borås
Stad, är involverade i arbetet med Teknikcollege. Satsningen på TC Sjuhärad ger
ökade möjligheter att tillgodose regionens arbetsgivare med kompetent arbetskraft
inom tekniksektorn. TC Sjuhärads befintliga projektledare arbetar bl a med att förankra Teknikcollege hos näringslivet och hos de studerande, initierar och genomför
handledarutbildningar och ser till att arbetet bedrivs enligt de nationella riktlinjer som
satts upp för samtliga Teknikcollege. Projektledaren har finansierats genom tillväxtmedel t o m juni 2012. För det fortsatta arbetet med TC Sjuhärad behöver tjänsten
finansieras fr o m juli 2012. Beredningsgruppen för Utbildning/Kompetens beslutade att en halvtids projektledartjänst ska delas av de certifierade områdena/kommunerna. Fördelningen innebär att Borås svarar för 40 % av kostnaderna från
halvårsskiftet 2012. För år 2012 betyder detta knappt 90 000 kronor och för år 2013
knappt 200 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):

Borås Stad finansierar del av projektledartjänst för Teknikcollege enligt Direktionen
för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbunds beslut den 4 maj 2012.
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§ 383
2008/KS0433 287
Tillbyggnad av förskolan Frufällegården i Frufällan
Lokalförsörjningsnämnden har den 19 juni föreslagit att förskolan Frufällegården i
Frufällan skall byggas till med ytterligare två avdelningar för en beräknad utgift på
12,0 miljoner kronor.
I investeringsbudgeten för 2012 finns 12,0 miljoner kronor avsatt för denna
tillbyggnad.
Stadsdelsnämnden Norr har den 12 augusti tillstyrkt förslaget. Kommunstyrelsen har
den 20 augusti beslutat i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag och
anvisat nämnden 12,0 miljoner kronor för projektet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Lokalförsörjningsnämnden anvisas 12,0 miljoner kronor för tillbyggnad av
Frufällegårdens förskola i enlighet med nämndens förslag.
§ 384
2010/KS0128 030
Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om ökade arbetsmarknadsinsatser
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari
2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen skall snabbutreda förutsättningarna för en
kraftfull satsning på kommunala arbetsmarknadsinsatser för ungdomar och andra
personer som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Motionen har varit remitterad till Administrativa kontorets enhet Arbetsmarknadsinsatser.
Inför budgetåret 2012 har Arbetslivsnämnden erhållit 3 500 000 kronor i kommunbidrag för feriearbeten. Alla som gått ut grundskolan eller gymnasieskolans två första
årskurser har erbjudits feriearbete under 4 sommarveckor. Ca 1 200 ungdomar har
tackat ja till feriearbetena. Antalet feriearbeten har ökat med ca 400 jämfört med
föregående år. Ersättningen från feriearbete påverkar inte eventuell beräkning av en
familjs försörjningsstöd.
Ett alternativ till feriearbete är Sommarlovsentreprenörer. Inför sommaren 2012
erbjöds 100 platser.
Under hösten 2012 gör Arbetslivsnämnden en särskild satsning på anställning av
unga med funktionsnedsättning.
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Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2012 att öka Arbetslivsnämndens kommunbidrag innevarande år med 3 000 000 kronor för arbetsmarknadsinsatser. Inför
2013 tillförs Arbetslivsnämnden ytterligare 3 000 000 kronor i ökat kommunbidrag
för arbetsmarknadsinsatser.
Kommunstyrelsen anser att stora satsningar görs för att få ut unga och andra i
sysselsättning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Motionen förklaras besvarad.
§ 385
2012/KS0476 282
Anslagsframställan för ombyggnad av Bäckängsgymnasiet
Antalet elever på Bäckängsgymnasiet ökar inför läsåret 2012/2013. De nya gymnasiereformerna gör att fler elever söker de högskoleförberedande programmen på
Bäckängsgymnasiet. Skolans kapacitet är ca 1 150 elever och inför höstterminens
närmare 1 300 elever måste lokalerna disponeras på ett annat sätt.
Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudieprojektering och utgiften för
en laborationssal för biologi/naturvetenskap med en ombyggnadsarea på 80 m²
beräknas till 1 000 000 kronor. Budgeten baseras inte på inkomna anbud, utan är
preliminär och kan komma att justeras senare.
Ett ökat antal elever kräver fler klassrum. För att klara behovet under höstterminen
2012 kommer lokaler i fullmäktigehuset att användas. Tre lektionssalar i Biologiska
museet behöver vara färdiga från årsskiftet – inför vårterminen 2013.
Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudieprojektering och har lämnat
ett förslag till lokalförändring. För ombyggnad av Biologiska museet och vaktmästarebostäder, till 3 klassrum (med 32 platser i varje klassrum) och tillhörande
utrymmen som grupprum, studierum, kapprum och toaletter, med en
ombyggnadsarea på 502 m², beräknas utgiften till 5 750 000 kronor.
Den sammanlagda utgiften för ombyggnationen beräknas till 6 750 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 6 750 000 kronor för
ombyggnation av Bäckängsgymnasiet i enlighet med nämndens förslag den 19 juni
2012.
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§ 386
2012/KS0376 293
Teknikgatan - framställan av projekteringsuppdrag avseende boende
för personer med komplexa behov
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 april 2012 att Kommunstyrelsen ger
nämnden projekteringsuppdrag för nybyggnation av 6 lägenheter för personer med
komplexa behov. Den nya byggnaden vid Teknikgatan antas få en area på ca 590 m².
Investeringsutgiften beräknas till 12 500 000 kronor. Investeringen föreslås avskrivas
på 20 respektive 33 år. Hyreskostnaden år 1 blir 968 100 kronor.
Investeringsutgiften finns med i den av Kommunfullmäktiges antagna investeringsbudgeten för år 2012.
Sociala omsorgsnämnden har den 13 augusti 2012 tillstyrkt projekteringsuppdraget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

Lokalförsörjningsnämnden får projekteringsuppdrag för nybyggnation av boende för
personer med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde
med 6 lägenheter vid Teknikgatan i Borås.
§ 387
2012/KS0529 107
Ny bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB
Av bolagsordningen skall framgå antalet aktier i bolaget. Denna information saknas i
befintlig bolagsordning, i stället framgår en akties nominella belopp vilket inte
behöver framgå. Bolagsordningen för Borås Energi och Miljö AB behöver därför
ändras, och förändrad lydelse föreslås enligt följande:
Nuvarande lydelse:
§ 7 Aktiebelopp
Aktie skall lyda på 100 000 kronor.
Föreslagen lydelse:
§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:

Ny bolagsordning fastställs för Borås Energi och Miljö AB i enlighet med upprättat
förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa den nya
bolagsordningen.
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§ 388
2012/KS0044 045
Delegationsbeslut; likviditetsfrågor – upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 15 juni 2012
(ärendenummer 7/2012).
§ 389
2012/KS0046 046
Delegationsbeslut; utdelning av donationsfonder
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 28 juni 2012,
(ärendenummer 1/2012).
§ 390
2012/KS0008 049 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-07-31.
(2012/KS0008 049)

b)

Årsbesked 2011- vinstutdelning Kommuninvest ekonomisk förening.

(Årsbesked för 2011 har inkommit från Kommuninvest ekonomisk
förening. Föreningen delar ut överskott till medlemmarna i enlighet
med det vinstutdelningssystem som antagits på föreningsstämman
den 18 april 2012, och som baseras på ränta på insatt andelskapital
samt återbäring utifrån faktisk lånevolym. För Borås Stad uppgår
vinstutdelningen för 2011 till 15 003 kronor. I enlighet med beslut i
föreningsstämman betalas hela vinstutdelningen in igen till
föreningen som ny medlemsinsats) (2012/KS0228 106)
c)

Upphörande av bokföringsskyldighet i stiftelser förvaltade av Borås
Stad. (Länsstyrelsen har i skrivelse 2012-05-29 meddelat att

nedanstående stiftelser, förvaltade av Borås Stad, inte längre är
bokföringsskyldiga vilket innebär att årsredovisning inte behöver
upprättas. Anledningen är att stiftelsernas tillgångar ligger under de
beloppsmässiga gränser som finns för att vara bokföringsskyldiga.
Berörda stiftelser är Sigge Williamssons donation A till stadens
förskönande och nytta, Borås Kommuns sociala samfond nr III,
Samfond C vid Borås Kommuns gymnasieskola, Samfond B vid
Borås Kommuns grundskola, Lovisa Svenssons och Maria
Fagerströms stiftelse, Sigge Williamssons donation B till naturpark
samt Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation)
(2012/KS0455 046)
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Information gällande samordnade kurser och utbildningar inom
ramen för Regvuxavtalet under år 2012. (Beredningsgruppen för

Utbildning/Kompetens inom Sjuhärads kommunalförbund beslutade
den 18 april 2012 att samtliga Utbildningsförvaltningschefer och
Kommunstyrelseordföranden ska informeras om 2012 års planerade
kurser och utbildningar inom Regvux-avtalet) (2012/KS0428 615)
e)

Viskafors PRO, 0-taxa för pensionärsorganisationerna i vissa av
kommunens lokaler (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning.) (2012/KS0445 206)

f)

Sommarjobb för ungdomar i Borås. (Skrivelsen är besvarad av kommunalråd Lena Palmén (S) (2009/KS0388 030)

g)

Tillgängliga barnomsorg - för alla. (Skrivelsen är besvarad av kommunalråd Lena Palmén) (2012/KS0400 714)

h)

Avsaknad av svar på förfrågan om farthinder. (Tekniska nämnden har
besvarat frågan) (2012/KS0456 311)

i)

Önskemål om en inhägnad rastgård för hundar. (Ärendet är översänt
till Tekniska nämnden för handläggning) (2012/KS0463 334)

j)

Ansökan om att få arrangera SM-veckan 2012-2015. (Borås har
utsetts till värdstad för SM-veckan sommar 2014) (2012/KS0224 808)

k)

Angående faktura 60113412 till Matildeb AB, felaktigt debiterad
moms. (Matildeb AB har i skrivelse daterad 2012-05-21 inkommit

med begäran om rättelse av från Borås Stad skickad faktura då moms
felaktigt debiterats, vilket framkommit i samband med att Skatteverket gjort en förfrågan hos Matildeb AB på denna faktura. Ärendet
har åtgärdats och kreditfaktura har tillsänts bolaget.)
(2012/KS0430 108)
l)

Flora AB, återbetalning av 2007 och 2008 års premier för AGS.

(AFA försäkring har beslutat att återbetala premierna för åren 2007
och 2008 avseende Avtalsgruppsjukförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring. För Borås del innebär det preliminärt 93,8 mnkr som
kommer att utbetalas under november-december 2012 )
(2012/KS0502 040)
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Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunalt anläggningslån 2013.

(Brämhults IK beviljas dispens att påbörja arbetet med att anlägga en
ny konstgräsplan innan KF fattar beslut om anläggningslån 2013.
Föreningens ansökan om anläggningslån kommer att behandlas
tillsammans med övriga föreningars) (2012/KS0397 805)
n)

Beslut från Sjuhärads kommunalförbund om prissättning av
gymnasieprogram från och med höstterminen 2012 - inom ramen för
samverkansavtalet. (Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för
handläggning) (2010/KS0902 605)

§ 391
2012/KS0494 140
Business Region Borås, BRB
Näringslivscheferna i Sjuhärads kommuner har på uppdrag av Beredningen för
hållbar (del-) regional utveckling, BH7, tagit fram ett förslag avseende partnerskap
för att främja hållbar (ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt
inom det geografiska området Boråsregionen. Det ska ske genom ett
näringslivsfrämjande arbete avsett att öka attraktionskraften för människor, företag
och kapital. Syftet med partnerskapet är att skapa bättre förutsättningar för nya och
växande företag, skapa fler arbetstillfällen, tillskapande av klusterbildningar,
medverka till fler besökare samt att Boråsregionen i framtiden ska vara en attraktiv
och växande del av Göteborgsregionen.
Som ett led i partnerskapet Business Region Borås samordnas tillväxt- och
näringslivsfrämjande åtgärder genom Borås Stad. BRB ska fokusera på åtgärder inom
följande områden:
• Nyetablering av svenska och internationella företag
• Textilt kluster
• Utveckling av strategiska branscher tillsammans med näringslivet
• Gemensamma utvecklingsprojekt
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt
sammanträde 2012-05-04 att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut
om deltagande i Business Region Borås, BRB
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):

att besluta om deltagande i BRB enligt förslag från kommunalförbundet.
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att i enlighet med förslaget, uppdra åt Borås Stads Näringslivschef, Anders Glemfelt,
att starta upp, driva och utveckla projektet som en del av Borås Stads näringslivskontor
att Kommunstyrelsens beslut meddelas kommunalförbundet enligt anmodan
§ 392
2007/KS0861 214
Yttrande över detaljplan för del av Centrum, Asplyckan
Samhällsbyggnadsnämnden har översänt rubr förslag till ändring av detaljplan för yttrande
(samråd).
Plankartan för Asplyckan har visat sig ha felaktig höjdangivelse för ett av husen, hus
B på illustrationskartan. Planändringens syfte är att rätta till höjdangivelserna för
huset så att de samstämmer med övriga planhandlingar.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Styrelsen har inget att erinra mot upprättat detaljplaneförslag.
§ 393
2008/KS0200 214
Yttrande över förslag till detaljplan för del av Centrum, kvarteret Trasten 1
Ett förslag till skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden har utarbetats.
Med hänsyn till att Kulturnämndens yttrande kom bort under hanteringen i
samrådsskedet vill styrelsen lämna ett nytt yttrande över detaljplaneförslaget.
Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan med hänvisning till de
kulturhistoriska värdena. Kommunstyrelsen anser därför att planen skall antas av
fullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 394
2012/KS0398 214
Samrådsyttrande på Detaljplaneprogram för Fjälla 1:91 m fl, Hultafors
hälsocenter, Bollebygds kommun
Kommunstyrelsen har gett Byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta förslag till
detaljplan för Fjälla 1:91 m fl, Hultafors hälsocenter. Byggnads- och miljönämnden har
därmed tagit fram ett förslag till detaljplaneprogram.
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Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Borås Stad ställer sig positiva till utvecklingsplanerna kring Hultafors hälsocenter.
Planens gatustruktur kan med fördel utformas så att en eventuell exploatering på
andra sidan kommungränsen blir möjlig på sikt.
Knalleleden är viktig att värna så att vandringsleden får en attraktiv sträckning genom
området.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
§ 395
2012/KS0328 251
Exploateringsåtgärder inom del av fastigheten Hällered 1:33 – Flytt av
högspänningsledning inom del av fastigheten Hällered 1:33
Kommunen har vid Hällered förvärvat ett betydande markområde. Ett antal åtgärder
krävs inför etablering av verksamheter på området. Bland annat måste Vattenfalls
högspänningsledning, som idag sträcker sig rakt igenom området, flyttas.
Som ägare till del av fastigheten Hällered 1:33 har kommunen tecknat avtal med
Vattenfall rörande flytt av ledningen. Ledningen kommer att ges en placering
parallellt med riksväg 180.
Kostnaden för flytt av hela sträckan är beräknad till 7 900 000 kronor.
Vattenfall ansvarar direkt eller genom upphandlad entreprenad för all samordning
och genomförande av projektet och entreprenader.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat (2012-01-26 § 10) att för investeringar
inom exploateringsområdet (del av Hällered 1:33) anvisa ett belopp upp till
25 000 000 kronor för Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Godkänna upprättat avtal med Vattenfall, där kommunen bekostar flytt av
högspänningsledning med 7 900 000 kronor.
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§ 396
2012/KS0466 372
Samrådsyttrande över Vattenfall Eldistributions AB:s ansökan om
nätkoncession för linje, avseende ombyggnad av 45 kV luftledning vid
Viared
Energimarknadsinspektionen har översänt en ansökan avseende koncession för
rubricerad linje och begär kommunens yttrande.
Ett förslag till yttrande har utarbetats.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till ombyggnad av denna del av
ledning TL 822.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Vid protokollet

Göran Björklund

Justeras

Ulf Olsson (S)

Tom Andersson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 augusti 2012

Göran Björklund

