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Nr 3
Ombildande av Kårhuset i Sjuhärad AB till BSTF AB
samt fastställande av ägardirektiv och bolagsordning
2012-12-17

2012/KS0747 107

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Ärendet om ”Simonsland – ett samhällsprojekt” behandlades av Kommunfullmäktige den 18 november 2010.
Projektet innebär att Borås Stad och Högskolan i Borås på
klassisk industrimark i området Simonsland skall utveckla
och etablera ett centrum för innovations- och affärsmiljö i
bred samverkan mellan högskolan, staden, näringslivet och
övriga inom innovationssystemet i regionen. Ett centrum
för vetenskap, kultur, innovation och handel har som
huvudsyfte att stärka innovationsmiljön i Sjuhäradsbygden till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling.
Kommunfullmäktige beslutade i ärendet att godkänna
verksamhetsidé och engagemang för Borås Stad i Simonsland. Vidare beslutade Kommunfullmäktige att formella
förutsättningar för de olika delarna successivt får föras upp
för beslut i budgetar eller i särskild ordning.

Bolagsbildning
Utvecklingen av projektet och det Textile & Fashion
Center som bildas i Simonsland kräver nu att en tydlig
organisation skapas för att utveckla, leda och samordna
infrastruktur och de olika verksamheterna inom området. Kommunstyrelsen föreslår att ett aktiebolag bildas
för detta ändamål, där Borås Stad är ensam ägare genom
Borås Stadshus AB. Förslaget att staden är ensamägare
grundar sig på att Högskolan inte anser sig ha möjlighet
att delta i ägandet av formella skäl.

Borås Stadshus AB föreslås förvärva aktierna i det av Borås
Stad ägda Kårhuset i Sjuhärad AB för 150 000 kronor.
Köpeskillingen motsvarar det egna kapitalets värde per
tillträdesdagen, varav 100 000 kronor är aktiekapital,
20 000 kronor är reservfond samt cirka 30 000 kronor är
fritt eget kapital. Kårhuset i Sjuhärad AB är ett vilande
bolag utan någon verksamhet sedan Borås Stad förvärvat
kårhuset och verksamheten i huset bedrivs genom Borås
Stads förvaltningsorganisation. Bolaget föreslås även byta
namn till BSTF AB, vilket har sin förklaring i Borås Stad
Textile & Fashion. Bolaget ska inte verka utåt och marknadsföra sig, utan vara ett verktyg för att de olika verksamheterna inom området ska kunna utvecklas och synas.
Därför föreslås ett ”anonymt” namn, och det som kommer
att marknadsföras är hela områdets varumärke ”Textile &
Fashion Center”.
Förslag till aktieöverlåtelseavtal, ägardirektiv och bolags
ordning bifogas. I ägardirektiven framgår bland annat att
kommunen genom Borås Stadshus AB skall äga bolaget
för att ”i Simonsland skapa ett centrum för vetenskap,
kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom
textil och mode men också inom andra områden”. Centrumet är avsett att bli en samverkansmiljö enligt ett Triple
Helix koncept där Högskolan, Borås Stad och näringslivet
samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för
tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen”.
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Bolaget skall:

• stödja 3 verksamhetsområden och de organisationer
som verkar inom dessa;
- Centrum för hållbar teknik och management (HTM)
- Textile & Fashion Center – arenan för affärsutveckling, handel och kultur
- Centrum för välfärdsstudier – arenan för vetenskap
och kunskapsspridning
• skapa förutsättningar för olika aktörer att utveckla
verksamhetsidéer inom vetenskap, kultur, innovation
och handel, och verka för att aktörerna inom dessa områden möts, samarbetar och länkas samman i ett textilt
modecenter
• befrämja och verka för en utveckling av ett kluster enligt Triple Helix-konceptet, i samarbete med näringsliv
och högskolan
• utgöra ett resurscentra och en servicefunktion för all
verksamhet i Simonsland, och ansvara för administration, service och infrastruktur i Simonslands gemensamma funktioner såsom foajé, reception, konferenslokaler och kommunikation, den så kallade ”gula zonen”
• marknadsföra och utveckla centret, under det gemensamma samlingsnamnet ”Textile & Fashion Center”
• initiera gemensamma projekt och stimulera så centrets
olika delar samverkar
• samordna det textila näringslivet med utbildning, forskning och kultur
• som ett verktyg för samordningen av centrat bilda och
driva en samrådsgrupp som består av styrelsen samt
representanter för fastighetsägaren samt de olika verksamheterna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stadshus AB förvärvar, i enlighet med upprättat
aktieöverlåtelseavtal, aktierna i Kårhuset i Sjuhärad AB
av Borås Stad den 1 februari 2013 för 150 000 kronor.
Kårhuset i Sjuhärad AB namnändras till BSTF AB. Bolagsordning och ägardirektiv för BSTF AB fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1: Ägardirektiv BSTF AB
Bilaga 2: Bolagsordning BSTF AB
Bilaga 3: Aktieöverlåtelseavtal
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Christer Johansson
Ekonomichef

Ägardirektiv för BSTF AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BSTF AB,
nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås den 24 januari 2013 och fastställda av bolagsstämman den XX 2013.
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller
allmänna principer för ägardirektiv inom Borås Stads
bolagskoncern.

1	Bolaget som organ för kommunal
verksamhet
Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås.
Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens
uppsikt och har att följa av Kommunfullmäktige och
av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade
direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse
enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och drifts- och
investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut
om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2	Kommunens insyn i bolagets
verksamhet
Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom
därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och
handlingar.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin
verksamhet och till Kommunstyrelsen och dess organ
lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att
Kommunstyrelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast
översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
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Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är skyldigt
att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften
återfinnes, äger bolaget utesluta uppgiften. Av översänt
material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.

• som ett verktyg för samordningen av centrat bilda och
driva en samrådsgrupp som består av styrelsen samt
representanter för fastighetsägaren samt de olika verksamheterna.

Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen
skall löpande genomföra planerings- och uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i
ägardirektivet.

4	Grundläggande principer för bolagets
verksamhet

3 Målet för bolagets verksamhet
Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget
för att
• i Simonsland skapa ett centrum för vetenskap, kultur,
innovation och affärsverksamhet, främst inom textil
och mode men också inom andra områden. Centrumet
är avsett att bli en samverkansmiljö enligt ett Triple Helix koncept där Högskolan, Borås Stad och näringslivet
samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn
för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen.
Bolaget skall

• stödja 3 verksamhetsområden och de organisationer
som verkar inom dessa;
- Centrum för hållbar teknik och management (HTM)
- Textile & Fashion Center – arenan för affärsutveckling, handel och kultur
- Centrum för välfärdsstudier – arenan för vetenskap
och kunskapsspridning
• skapa förutsättningar för olika aktörer att utveckla
verksamhetsidéer inom vetenskap, kultur, innovation
och handel, och verka för att aktörerna inom dessa områden möts, samarbetar och länkas samman i ett textilt
modecenter
• befrämja och verka för en utveckling av ett kluster enligt Triple Helix-konceptet, i samarbete med näringsliv
och högskolan
• utgöra ett resurscentra och en servicefunktion för all
verksamhet i Simonsland, och ansvara för administration, service och infrastruktur i Simonslands gemensamma funktioner såsom foajé, reception, konferenslokaler och kommunikation, den så kallade ”gula zonen”
• marknadsföra och utveckla centret, under det gemensamma samlingsnamnet ”Textile & Fashion Center”
• initiera gemensamma projekt och stimulera så centrets
olika delar samverkar
• samordna det textila näringslivet med utbildning, forskning och kultur

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. Styrelsen skall
utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna
för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet och syftet med
verksamheten och de kommunalrättsliga principer som
framgår av dessa direktiv, bolagsordning samt Kommunallagen 2 kap och 8 kap 3c.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att
åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som
utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar
för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna
för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd
söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

5 Underställningsplikt
Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas
avseende
• beslut om koncernbidrag
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller före
ningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större
vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall
gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, skall samråd ske
med Kommunstyrelsen.
Bolagsstyrelsen skall sköta den löpande driften och denna
skall ej underställas Kommunfullmäktige för yttrande.
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6	Information till Kommunfullmäktiges
ledamöter

9	Budget, verksamhets- samt
finansieringsplan

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att
närvara på bolagets bolagsstämma och har rätt att ta del
av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor
till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om
bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer.
Budgeten skall förutom en plan för ekonomin under
budgetåret också innehålla en plan för verksamheten
under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för
den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas i samband med budgeten.

7 Styrelsearbetet
Ersättning till styrelseledamöter utgår enligt av Kommun
fullmäktige antagna regler. Kommunens regler gäller
också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares
närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även
om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till
styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga
motsvarande tystnadsplikt som gäller för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna skall fastställas
årligen enligt 8 kap 5§ ABL.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten
utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

8 Instruktion för VD
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av
bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall enligt ABL meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltning
en samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och
VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall
tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade
förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av
de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn
till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att
hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas
av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt
bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla
beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda
anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.
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Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt
finansieringsplan skall godkännas av Kommunstyrelsen
och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m m för
det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall
bolaget göra en uppföljning av tidigare års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål och
beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå
målen.

10 Årsredovisning och delårsrapporter
Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna
årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter
vid de tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och delårsrapporter vid de
tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen
skall också underlag till s k sammanställd redovisning
(koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till den
av Kommunstyrelsen godkända budgeten samt ägarens
uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med
verksamheten. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla
en miljöredovisning som är relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen
skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i
kommunens årsredovisning.

kommunfullmäktiges handlingar | 24 Januari 2013

11 Revision

15

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt
ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer,
krävs att samverkan sker under granskningsprocessens
alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt
reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.

Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet med bolagets
verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt
och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.
Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur
denna prövning utfallit och om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.

12

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av
kommunens och övriga kommunägda företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och
inköpsverksamheten i Borås Stad och de riktlinjer för
miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige
fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar,
kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp,
telefon och arkivering), som finns i kommunen. Bolaget
skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma servicefunktionerna och samordnad upphandling
inte har anlitats.

13

Representation

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige
antagna regler.

Personalpolitik

Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den
arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller
i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär
att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen
även skall gälla för bolaget, såvida inte bolagets centrala
avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker
efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande
personal fastställs efter samråd med Kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan
det blir aktuellt att ta ställning till frågan. Vid löneöversyn
skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16 Finansiell samordning – internbank
Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de
riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den
kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av
tillgängliga medel, tillgodoses genom checkräkningskredit
inom ramen för kommunens koncernkonto.

17 IT-frågor
Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi
som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten
som grund.

14 Informationspolicy
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller
även för bolaget.
Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin
ägarmässiga hemvist.
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Bolagsordning för BSTF AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2013-01-24
Gäller fr o m årsstämman 2013-

§ 1 Firma

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst
400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000
aktier.

Bolagets firma är BSTF AB.

§ 8 Styrelse
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att samordna det centrum som skapas i Simonsland för vetenskap, kultur, innovation och handel, där förutsättningar ska ges för olika
aktörer att utveckla verksamheter inom dessa områden och
där samordning ska befrämjas mellan näringslivet, staden
och högskolan. Syftet är att stärka innovationsmiljön i
Boråsregionen till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling främst inom textil och mode men även inom
andra områden.
Bolaget skall tillämpa de kommunalrättsliga principerna
enligt Kommunallagens 2 kap och 8 kap 3c §.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.

Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 13 ledamöter
med lägst 3 och högst 13 ersättare. 1 ledamot var erbjuds
Västra Götalandsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund
och fastighetsägaren jämte representanter för de största
hyresgästerna. Övriga ledamöter väljs av Kommunfullmäktige i Borås för tiden från den ordinarie bolagsstämma
som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige
förrättats intill den ordinarie bolagsstämman som följer
efter nästa val till Kommunfullmäktige. Ordförande i
styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås.

§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av
den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret
efter revisorsvalet.

Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB.

§ 10 Lekmannarevisorer
§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att utgöra ett resurscentra för all verksamhet i Simonsland genom att ansvara
för administration, service och infrastruktur i Simonslands
gemensamma funktioner, marknadsföra och utveckla
centret ”Textile & Fashion Center” samt samordna de
verksamheter inom vetenskap, kultur, innovation och
handel som bedrivs i Simonsland.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall ge Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att yttra sig innan beslut fattas som är av större vikt
eller har principiell betydelse.
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid
bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma.
Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare
skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda
uppgifter behandlas.
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§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a)	fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen,
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. 	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige, samt övriga enligt bolagsordningens § 8 angivna intressenter,
utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant
11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller
VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får
endast avse minst två personer i förening.

§ 16 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

Mellan
Borås Stad, 212000-1561, (nedan kallat ”Säljaren”)
Och
Borås Stadshus AB, 556547-5646,
(nedan kallat ”Köparen”)
Har denna dag träffats följande

Avtal om överlåtelse av aktie
1. Överlåtelse och vissa definitioner
Säljaren överlåter härigenom denna dag (”Avtalsdagen”)
samtliga sina aktier (”Aktierna”), i Kårhuset i Sjuhärad AB
556565-1493, (”Bolaget”) till Köparen och på i detta avtal
intagna villkor.
Aktierna skall tillträdas den 1 februari 2013 (”Tillträdesdagen”).

2. Köpeskillingen och dess betalning
Köpeskillingen uppgår till 150 000 SEK (Etthundrafemtiotusen kronor) och skall av Köparen erläggas kontant
genom insättning på av Säljaren angivet konto på Tillträdesdagen.

3. Perioden mellan avtalsoch tillträdesdag
Säljaren skall under perioden mellan Avtalsdagen och
Tillträdesdagen tillse att Bolagets verksamhet bedrivs
enligt tidigare tillämpade affärsprinciper och att Bolagets
ledning i alla för Bolaget väsentliga frågor rådgör med
Köparens representant. Köparen skall ha rätt till full insyn
i Bolaget. Säljaren skall omedelbart informera Köparen
om varje omständighet som medför eller kan komma att
medföra avvikelse från lämnad garanti eller utfästelse.

4. Bolagets styrelse
Bolagets nuvarande styrelse kvarstår även efter Tillträdesdagen, men vid första ordinarie årsstämma ska ny styrelse
väljas i enlighet med de nya ägardirektiv köparen har att
följa.

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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5. Bolagets aktier

10. Tvister; garanti

Säljaren garanterar att
a) Bolagets aktiekapital uppgår till 100 000 kronor fördelat på 1 000 aktier

Säljaren garanterar att Bolaget ej är inblandat i rättegång,
skiljeförfarande eller annan tvist, som kan medföra kostnad, och att tvist ej heller framdeles kommer att uppstå på
grund av omständighet hänförlig till tiden före Tillträdesdagen.

b) Ovan omnämnda aktier utgör samtliga av Bolaget
utgivna aktier och att dessa till fullo betalts
c) Säljaren innehar Bolagets samtliga aktier med full äganderätt och att dessa ej graveras av panträtt, optionsrätt,
överlåtelsebegränsningar i avtal eller bolagsordningen
eller andra belastningar
d) A lla Bolagets aktier har samma rätt
e) Beslut ej fattats om utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

6. Ekonomiska förhållanden
Så vitt gäller Bolagets ekonomiska förhållanden garanterar
Säljaren per Tillträdesdagen att inga finansiella krediter
upptagits eller säkerheter lämnats utöver vad som framgår
av årsredovisningen per 2012-06-30.

11. Brist i garanti
Har Säljaren i detta avtal garanterat eller framgår det eljest
av omständigheterna att Säljaren utfäst sig att svara för
visst förhållande skall, om Säljaren brister i sådan garanti
eller utfästelse, Köparen kompenseras med en krona för
varje krona som brister.

12. Villkor
Detta avtal är för sin giltighet beroende av att Borås Stads
Kommunfullmäktige har godkänt avtalet före Tillträdesdagen.

13. Skiljedom
Bolaget är vilande och har ingen personal. Köparen övertar således ingen personal.

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras
genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Borås.

8. Bolagets avtal och förbindelser

14. Avslutning

Säljaren garanterar att
a) Bolaget inte är bundet av andra avtal eller förbindelser

Av detta avtal har två originalexemplar upprättats varav
parterna tagit var sitt.

b) Bolaget inte är bundet av något avtal eller någon förbindelse som är främmande för Bolagets verksamhet eller
som ingåtts på annat än för branschen sedvanliga och
marknadsmässiga villkor.

Borås den
Borås Stad			

7. Personal

9. Skatter och avgifter; garanti
Säljaren garanterar att
a) Erforderliga avsättningar för skatter, avgifter och andra
pålagor har skett i Bolaget.
b) Bolaget ej är eller kommer att bli föremål för eftertaxering, skattetillägg eller andra liknande åtgärder med
avseende på verksamheten fram till Tillträdesdagen.
c) Bolaget löpande har fullgjort och intill Tillträdesdagen
kommer att fullgöra betalningar avseende skatter, avgifter och andra pålagor på föreskrivet sätt
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Nr 4
Kommunalt anläggningslån 2013
2012-12-03

2012/KS0397

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s k anläggningslån som är ränte- och
amorteringsfria och som avskrives efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra
egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat
kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av
godkänd totalsumma.
Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge
anläggningslån är främst att ur ett finansiellt- och
verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar
som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla
anläggningslån. Normalt skall prioriteringsordningen och
den sakliga bedömningen redan vara gjord och därmed
inte överprövas av Kommunstyrelsen. Riktmärket för
Kommunstyrelsen är att det finns ett utrymme på ca 2,0
mnkr årligen att ge i anläggningslån. Det genomsnittliga
årsbeloppet har uppgått till ca 4 mnkr de senaste tre åren
vilket är klart högre än tänkt utrymme och beror främst
på att år 2010 låg på en väldigt hög nivå med bl a anläggningslån till Rångedalahallen.
Fritids- och folkhälsonämnden har för 2013 fått in 3 st
ansökningar om kommunalt anläggningslån. Nämnden
föreslår att samtliga föreningar skall få sina ansökningar
beviljade.
Sammanställning

Förening

Sjömarkens IF föreslås att få ett anläggningslån på
833 420 kr för att bygga en konstgräsplan 70x90 meter
(9-mannaplan), hinderbana, styrketräning samt 8 boulebanor. Föreningen har en stor verksamhet med 27 st
fotbollslag och är i stort behov av ytterligare träningsmöjligheter för sin fotbollsverksamhet. Hinderbanan och
boulebanorna kommer att bidra till att bredda verksamheten och erbjuda alternativa träningsmöjligheter.
Brämhults IK ansöker om kommunalt anläggningslån
för att anlägga en konstgräsplan 70x90 meter med elljus
för att bättre kunna bedriva sin verksamhet. Föreningen
skriver att de har höga mål med sin ungdomsverksamhet
och behöver utöka sin plankapacitet för att kunna möta
efterfrågan. Brämhults IK har en stor verksamhet med 21
st fotbollslag i seriespel. Fritids- och folkhälsonämnden
föreslår att föreningen får sin ansökan beviljad med 600
tkr. Kommunstyrelsen är av samma uppfattning.
Dalsjöfors Tennisklubb ansöker om ett anläggningslån på
252 tkr för att installera bergvärme till sin anläggning i
Dalsjöfors. Föreningen anger att de idag har höga uppvärmningskostnader med dagens elbaserade system. En
övergång till bergvärme skulle frigöra medel till verksamheten och dessutom bidra till miljön. Kommunstyrelsen
biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag att bevilja
föreningen anläggningslån.
Kommunstyrelsens sammantagna förslag till anläggningslån 2013 uppgår till ca 1,7 mnkr. De närmast föregående
åren var motsvarande siffra 0,5 respektive 1,5 mnkr.
kr

Projektkostnad

Föreslaget
anläggningslån av
Fritids- och
folkhälsonämnden

Föreslaget
anläggningslån av
Kommunstyrelsen
(max)

Sjömarkens IF

2 083 550

833 420

833 420

Brämhults IK

1 500 000

600 000

600 000

630 000

252 000

252 000

4 213 550

1 685 420

1 685 420

Dalsjöfors Tennisklubb
Summa
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Under ett antal år låg de beviljade bidragen långt över
den långsiktiga nivån på 2,0 mkr årligen. Fritids- och
folkhälsonämnden gavs 2010 därför i uppdrag att ta ett
större prioriteringsansvar bland de inkomna förslagen.
Inriktningen var att under de kommande 3-4 åren bör
anläggningslånen i genomsnitt inte överstiga 2,0 mnkr per
år. Denna inriktning verkar nu följas.
Kommunstyrelsen vill poängtera att genom anläggningslån till föreningar bidrar kommunen till ökad sysselsättning och till en förhållandevis låg insats får vi ut mycket
verksamhet. Detta är god politik. Anläggningslånen ger
heller normalt ingen ökad driftkostnad som belastar den
kommunala budgeten eftersom föreningarna själva mestadels står för drift och skötsel.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för
2013 med följande högsta belopp:
Sjömarkens IF		
833 420 kr
Brämhults IK		
600 000 kr
Dalsjöfors Tennisklubb
252 000 kr
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

Sjömarkens IF
Föreningen ansöker om bidrag för att bygga en konstgräsplan med måtten 70 m x 50 m (9-manna plan),
hinderbana, styrketräning utomhus samt 8 boulebanor.
De bedriver till största delen fotboll men har även lite
motionsverksamhet med bland annat löpargrupper.
Sjömarken IF är en stor fotbollsförening med 27 fotbollslag fördelat på 11 lag med 11-mannaspel och 10 lag
med 7-mannaspel samt 6 lag i fotbollsskolan. Sammantaget gör detta att föreningen är i stort behov av en
konstgräsplan för att kunna bedriva sin fotbollsverksamhet
Föreningen har som mål att idrottsgården ska vara en
given mötesplats i samhället där idrott, glädje och hälsa
förenas.
Föreningen skriver att de gör denna satsning för att;
• Inte behöva hyra planer på annan ort
• Att det ska vara enkelt, lättillgängligt och roligt att
motionera på hemmaplan
• Att de aktiva i klubben ska få bättre möjligheter till
alternativ träning
• Bredda verksamheten i föreningen. Exempel är boulebanorna och hinderbanan som ger helt nya träningsmöjligheter
• Kunna erbjuda träningsmöjligheter för alla generationer

Kostnadsberäkningen
Konstgräsplan med belysning och staket

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Utdrag ur protokoll

2012-06-19

Sjömarkens IF, Brämhults IK och Dalsjöfors TK har
ansökt om anläggningslän. Totalsumman för åtgärderna
är 4 213 550 kr.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på de tre
ansökningar om anläggningslån som inkommit till förvaltningen. Alla tre föreningarna är föreningar med stor
och omfattande barn- och ungdomsverksamhet.
Bidraget är till för att stödja föreningar som äger och
driver egna anläggningar, så att de ska ha möjlighet att
bygga nya eller reparera befintliga anläggningar. Fritidsoch folkhälsonämnden föreslår vilka som ska beviljas bidrag, därefter är det Kommunfullmäktige som beslutar
om vilka föreningar som ska få bidrag.
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1 593 550

Parkering och övrigt markarbete

250 000

Hinderbana

150 000

Boulebanor

90 000

Summa

§ 129
Ansökan om anläggningslån 2013

kr

Bidrag

2 083 550
833 420

Brämhults IK
Föreningen är en av Borås största fotbollsföreningar
med 453 medlemmar varav 362 medlemmar i åldrarna
4 till 20 år. De hade 21 lag i seriespel under 2011.
Föreningen skriver att det genom åren har varit en ständigt återkommande fråga hur de ska kunna förbättra
planerna för att utveckla verksamheten.
Sedan Borås Stad anlagt en konstgräsplan ”på kullen”
under 2009, har situationen blivit något bättre, men för
att kunna utveckla verksamheten och ge bättre förutsättningar vill föreningen bygga en ny konstgräsplan
med måtten 70 meter x 50 meter (9-manna plan).
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Kostnadsberäkning

kr

Konstgräs och markarbeten

800 000

Belysning

200 000

Dränering

200 000

Inhägnad, övrigt

300 000

Summa

1 500 000

Bidrag

600 000

Dalsjöfors Tennisklubb
Dalsjöfors TIK är en stor förening med 434 medlemmar varav 307 medlemmar mellan 4-20 år. Föreningen
ansöker om bidrag för att installera bergvärme till sin
tennisanläggning i Dalsjöfors. De skriver att deras höga
elkostnader gör det svårt för föreningen att uppfylla
målsättningen att bedriva ungdomsverksamhet till en av
Sveriges lägsta avgifter. Detta är även en åtgärd som är
bra för miljön.

Kostnadsberäkning

kr
630 000

Bidrag

252 000

Sammanställning
Förening

kr
Kostnad

Anläggningslån

Förslag

Sjömarkens IF

2 083 550

833 420

833 420

Brämhults IK

1 500 000

600 000

600 000

630 000

252 000

252 000

Dalsjöfors Tennisklubb

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar
att	föreslå Kommunfullmäktige bevilja anläggningslån till
Sjömarkens IF, Brämhults IK och Dalsjöförs TK samt
att	anläggningslånet utgår med max 40 % av redovisade
kostnader, dock högst den summa som Kommunfullmäktige beslutar.
Vid protokollet
Tommy Jingfors		
Förvaltningschef		

Ingvor Krantz
Nämndsekreterare
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Nr 5
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SoL och LSS t o m den 30 september 2012
2012-12-17

2012/KS0390 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap.
§ 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i kraft den 1 juli 2006.
Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna
och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den
30 september 2008.
Från och med den 1 januari 2010 förs ansvaret för tillsynen av socialtjänsten över från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, den skall samordnas med tillsynen av hälso- och
sjukvården. Rapportering ska ske till Socialstyrelsen,
kommunens revisorer och Kommunfullmäktige.
Till Socialstyrelsen och revisorerna ska Sociala omsorgsnämnden/Stadsdelsnämnden rapportera alla gynnande
beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 §
LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och
vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska
ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden
anmäla detta till Socialstyrelsen och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden/
Stadsdelsnämnden lämna en statistikrapport över hur
många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte
verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa
beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen
för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara
avidentifierade.
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Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan Socialstyrelsen ansöka hos Länsrätten om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
Socialstyrelsen har kommit överens om att rapporteringen
ska göras på ett enhetligt sätt över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till Socialstyrelsen anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson gentemot
Socialstyrelsen och sköter nyanmälan och ändringar av
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd
förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf
över en längre period.
Ej verkställda biståndsbeslut
35
30

Antal ärenden

SoL

LSS

25
20
15
10
5
0
2009* 2010* 11-03 11-06 11-09 11-12 12-03 12-06 12-09
*årsmedelvärde

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
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Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t o m den
30 september 2012
Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade t o m 31 september 2012

Nämnd

Inga ej
Ej
verkställda verkställda
beslut
beslut
Typ av insats

Social omsorgsnämnd

X

X

X
X

X

Kontaktperson

Bostad med särskild service vuxna

Korttids vistelse
Ledsagarservice

Daglig verksamhet

Antal dagar sedan beslut
Män/
30 sept kvinnor

30 juni

607

M

515

328

K

236

183

M

91

183

K

91

181

K

153

K

123

M

165

K

899

M

879

M

787

797

M

705

851

K

759

807

551

M

459

529

M

437

538

M

446

517

K

425

345

K

253

139

K

142

K

99

M

186

K

1 053

K

961

479

M

387

214

M

122

273

K

181

181

K

522

K

430

521

K

429

369

M

277

Kontaktperson enligt LSS
Vid september månads utgång fanns åtta ej verkställda
beslut. En brukare har fått erbjudande om ny kontaktperson men har avböjt. Ärendet har lämnats till handläggare
för ev omprövning av beslutet. Ett beslut har inte kunnat
verkställas på grund av sviktande hälsa hos brukaren. Sex
brukare har haft kontaktperson tidigare men verkställig-

heten har avbrutits under våren 2012 och det har hittills
inte gått att hitta lämpliga kontaktpersoner. Flera av dessa
beslut är svåra att verkställa beroende på att brukaren
har funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen eller så har brukaren speciella
önskemål om kontaktperson. Ofta krävs flera möten
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mellan brukaren och olika kontaktpersoner innan man
hittar en kontaktperson som passar. Besluten rapporteras
som ej verkställda under detta arbete oavsett hur många
försök till ”matchning” som gjorts. Under våren 2012
genomfördes olika aktiviteter för att rekrytera kontaktpersoner, besök på utbildningar, Arbetsförmedlingen och ny
informationsfolder.

Ledsagarservice enligt LSS
Vid september månads utgång fanns tre icke verkställda
beslut. För en brukare har insatsen delvis avbrutits i
samband med att en av brukarens två ledsagare slutade
sin anställning. Flera nya ledsagare har presenterats men
den enskilde har avböjt. En ledsagning har inte kunnat
påbörjas på grund av hälsoskäl och ärendet har lämnats
till handläggare för ev omprövning. En brukare har avböjt
ledsagning och beslutet kommer att omprövas av handläggare.

Korttidsvistelse enligt LSS
Två beslut rapporteras som ej verkställda. Ett är delvis
verkställt genom lägerverksamhet och brukaren är inte
intresserad av någon annan korttidsform. Det finns beslut
om stödfamilj men brukaren vill avvakta. Ett beslut kvarstår som ej verkställt sedan mars 2010. Olika lösningar har
erbjudits men familjen har önskan om specifikt korttidshem där det inte finns någon ledig plats.
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Bostad med särskild service enligt LSS
Vid september månads utgång fanns 13 ej verkställda
beslut om bostad med särskild service. Fyra brukare har
specifika önskemål om boende och stadsdel och har tackat
nej till erbjudna lägenheter. Tre beslut har inte kunnat
verkställas då brukarens funktionsnedsättning och/eller ålder inte stämmer överens med ledig lägenhet. En brukare
bor i träningslägenhet i avvaktan på en egen lägenhet. Två
av brukarna har erbjudits och tackat ja till lägenhet på
gruppbostaden Älggatan, med byggstart 2013. En brukare
har tackat ja till en lägenhet under november 2012 hos
privat vårdgivare. För en brukare planeras köp av plats
utanför Borås Stads verksamhet.

Daglig verksamhet enligt LSS
Tre beslut rapporteras som ej verkställda. Daglig verksamhet verkställs enligt LOV antingen av externa utförare eller
av Arbetslivsförvaltningens dagliga verksamhet som också
är icke-valsalternativet. En brukare har väntat över ett år
på daglig verksamhet p g a ombyggnation och anpassningar i den dagliga verksamheten, beslutet kommer att verkställas i oktober 2012. En brukare har gjort studiebesök
och praktik men tackat nej till erbjuden plats. En brukare
vill avvakta och ärendet går tillbaka till handläggare för
att kartlägga behov och önskemål.

kommunfullmäktiges handlingar | 24 Januari 2013

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL
t o m den 30 september 2012
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen t o m 30 september 2012

Nämnd

Inga ej
Ej
verkställda verkställda
beslut
beslut
Typ av bistånd

Stadsdel Öster

X

X

X

X

Kontaktfamilj

Kontaktperson

Behandlingshem

X

Permanent bostad (Särskilt boende)

X

Social omsorgsnämnd

Kontaktperson

X
X

Arbetslivsnämnden

237

K

243

K

188

K

173

K

102

K

214

M

121

M

146

M

146

M

124

M

124

M

30 juni
145

124

M

221

M

472

M

380

472

M

380

95

M

95

K

Permanent bostad (Särskilt boende)
X

Stadsdel Norr

Män/
30 sept kvinnor

Kontaktfamilj
X

Stadsdel Väster

Permanent bostad (Särskilt boende)

Antal dagar sedan beslut

Kontaktfamilj

175

M

101

M

101

M

101

K

93

M

93

M

167

K

142

K

103

M

95

M

219

M

127

219

M

127

219

M

127

Kontaktperson
X

HVB-hem

202

M

110

X

Kontaktperson

187

K

95

256

M

153

M

X

B 15

kommunfullmäktiges handlingar | 24 Januari 2013

Analys Stadsdel Öster
Orsaken till två av de icke verkställda gynnande beslut
inom äldreomsorgen, Stadsdel Öster, är att den enskilde
tackat nej till en eller flera erbjudna platser. Den som
erbjudits plats bor i det egna hemmet med få eller inga
hjälpinsatser från kommunen. De är över 90 år och har
skrivit på en förenklad överenskommelse om vård- och
omsorgsboende. Kommunens vård- och omsorgsboende
används i dessa fall som en form av bostadsförmedling.
Den enskilde vill vänta hemma tills det önskade specifika
boende och storlek på lägenhet blir ledig. Övriga två har
erbjudits plats i permanent boende men har tackat nej.
Inom IFO Barn och familj arbetar förvaltningarna kontinuerligt med ej verkställda beslut för kontaktpersoner/
kontaktfamiljer för att få dem verkställda så snart som
möjligt. Svårigheten är att hitta rätt lösning för de speciella
behov som ett specifikt barn har. Om barnet har mycket
särskilda behov eller svårigheter blir det extra svårt att
hitta lämplig kontaktperson eller kontaktfamilj.

Analys Stadsdel Väster
Ärendehandläggning Äldreomsorg inom stadsdel Väster
hade den 30 september 2012 inte några gynnande beslut
tagna före den 30 juni 2012 som ännu inte verkställts.
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 september 2012 fjorton ej verkställda beslut därav elva beslut
om kontaktfamilj samt tre beslut om kontaktperson.
De barnen som väntar på insats i form av kontaktfamilj
består av fyra syskongrupper, tre syskonpar samt en grupp
om tre syskon. Det är extra svårt att rekrytera uppdragstagare som kan ta emot syskon. Det syskonparet som väntat
längst på en kontaktfamilj fick i september ett förslag på
kontaktfamilj, vilken de även besökte. På grund av olika
omständigheter tackade familjen sedan nej till förslaget
och de är åter aktualiserade för matchning av en ny kontaktfamilj.
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För fem av barnen som beviljats kontaktfamilj samt ett av
barnen som beviljats kontaktperson är insatsen på väg att
startas upp.
Av de ännu ej verkställda besluten finns det för sex av
dessa barn/ungdomar andra pågående insatser från socialtjänsten (Dialogcentrum).
Rekryteringen av kontaktfamiljer/-personer sker hos Kontaktverksamheten på Familjehemsenheten, SDF Väster.
Ett ständigt arbete pågår för att barnet/den unge inte ska
behöva vänta på att få en beviljad insats verkställd. I de
fall barnet/den unge har speciella behov kan det vara svårt
att matcha ihop barnet/den unge med rätt uppdragstagare
och en väntetid uppstår därmed.

Analys Stadsdel Norr
Finns en kö när det gäller kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Särskilt kontaktfamiljer är behovet och efterfrågan
större än vad som nyrekryteras. När det gäller Familjehemsenheten på Sdf Väster som har ansvaret för rekrytering så kommer det att ske en förändring av arbetsuppgifter inför 2013 som bör kunna ge utökad tid för rekrytering
inte bara av familjehem utan även kontaktfamiljer, vilket
förhoppningsvis bör leda till förre ej verkställda beslut.

Sociala omsorgsnämnden enligt SoL
Vid september månads utgång fanns tre ej verkställda
beslut. Två av brukarna har fått beslut respektive avbrott
i verkställigheten under våren 2012 och det har ännu inte
varit möjligt att hitta lämpliga personer för uppdragen. En
brukare har beslut från januari 2012. Brukaren har haft
speciella önskemål som inte har kunnat uppfyllas p g a av
brukarens funktionsnedsättning.
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Nr 6
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 06
2012-12-17

2012/KS0161 212

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Stads översiktsplan, Öp06 har under perioden
2012-03-09--2012-06-25 varit på remiss. Remissen har
skickats till Borås Stads nämnder och bolag samt till andra
berörda aktörer. Syftet har varit att pröva översiktsplanens
aktualitet samt att besvara den motion som väckts av
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD)
”Ett långsiktigt hållbart Borås kräver en ny översiktsplan”
De synpunkter som har kommit in visar att Öp06 inte
längre kan anses vara aktuell. Borås behöver en ny strategisk översiktsplan. De remissinstanser som har lämnat
synpunkter är positiva till att ta fram en ny översiktsplan
och vill gärna vara delaktiga i processen. Arbetet bör startas snarast och precis som i arbetet med Öp06 bör breda
dialoger vara grunden i arbetsprocessen. Men även om
dialog är viktigt bör det inte bli en allt för lång process

Varför är Öp06 inte längre aktuell:
• Öp06 ger inte tillräckligt stöd i arbetet eftersom den är
allt för generell och det saknas en geografiskt kopplad
strategi för Borås fortsatta utveckling
• Öp06 bygger på inaktuella underlag (statistik, nya
styrdokument etc.)
• Ändrade förutsättningar i form av nya lagar, regler, krav
och normer ställer andra krav på Borås översiktsplanering
• Borås Stad har antagit en ny vision, Borås 2025, som
ska vara vägledande för en ny översiktsplan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att upprätta en ny översiktsplan för Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Samhällsplaneringschef
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Nr 7
Svar på motion av Annette Carlson (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman-Carlsson (KD);
Ett långsiktigt hållbart Borås kräver en ny översiktsplan
2012-12-17

2011/KS0292 212

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson (KD) har
2011-03-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att ”Kommunfullmäktige beslutar att
upprätta en ny översiktsplan för ett helhetsgrepp kring
samhällsbyggnad och utveckling i staden, och för ett långsiktigt hållbart Borås”.
Borås Stads översiktsplan, Öp06 har aktualitetsprövats
och ett antal frågeställningar har under perioden
2012-03-09–2012-06-25 varit på remiss,
se ärende 2012/KS0161. Remissen har skickats till Borås
Stads nämnder och bolag samt till andra berörda aktörer.
Syftet har varit att pröva översiktsplanens aktualitet samt
att besvara motionen ”Ett långsiktigt hållbart Borås kräver
en ny översiktsplan”.
De synpunkter som har kommit in visar att Öp06 inte
längre kan anses vara aktuell. Borås behöver en ny strategisk översiktsplan. De remissinstanser som har lämnat
synpunkter är positiva till att ta fram en ny översiktsplan
och vill gärna vara delaktiga i processen. Arbetet bör startas snarast och precis som i arbetet med Öp06 bör breda
dialoger vara grunden i arbetsprocessen. Men även om
dialog är viktigt bör det inte bli en alltför lång process.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Samhällsplaneringschef
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2011-04-28

Bilaga till § 49 Anmälningsärenden

”Motion; Ett långsiktigt hållbart
Borås kräver en ny översiktsplan
Alliansen arbetar för ett långsiktigt hållbart Borås. Ett
Borås väl anpassat för framtidens utmaningar och behov.
Denna ambition omfattar – utöver bostäder och industri
– i högsta grad även kollektivtrafiken och den allmänna
trafiksituationen.
Borås Stad har en översiktsplan med visioner, mål och
spelregler för användningen av mark och vatten. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2006. Sedan
dess har Borås utvecklats snabbt. Vi har sedan ett antal år
tillbaka en stark befolkningstillväxt, och företagen behöver
ny mark att bygga på.
Vår utmaning idag är att se till att denna starka tillväxt
sker på ett hållbart sätt. Med en ny och reviderad översiktsplan kunde vi ta ett helhetsgrepp på stadens utveckling med utgångspunkt i dagens förutsättningar, inte i de
som rådde för fem år sedan. Vi kunde ta mer strategiska
och uppdaterade beslut om hur vi vill möta framtiden i
Borås inom en mängd områden.
En väl genomtänkt plan för samhällsbyggnaden är
nödvändig för en långsiktigt hållbar utbyggnad av Borås.
Vi ser värdet av att i en ny översiktsplan bestämma en
utbyggnadsordning för Borås. En sådan skulle underlätta
för industrin ur etableringssynpunkt. En utbyggnadsordning skulle också göra det möjligt med en trafikstrategi,
en trafikplan och en uppdatering av kollektivtrafiken,
saker som är minst sagt angelägna i Borås.
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Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att upprätta en ny översiktsplan för ett helhetsgrepp kring samhällsbyggnad och
utveckling i staden, och för ett långsiktigt hållbart Borås.
För Moderata Samlingspartiet För Folkpartiet liberalerna
Annette Carlson
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Sara Degerman-Carlsson
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Nr 8
Svar på motion av Anders Österberg (S),
Yvonne Persson (S) och Petter Löberg (S);
Lek är en barnslig rättighet, del I
2012-12-17

2010/KS0362 332

rån Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Anders Österberg (S), Yvonne Persson (S) och Petter
Löberg (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 maj 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att den nämnd som tycker det är roligt
med lekplatser får i uppdrag att iordningställa en på Stora
torget. Motionärerna menar att Stora torget skall vara en
mötesplats för alla oavsett kön, etniskt ursprung, ålder
m m. För detta krävs det också en träffpunkt för barnen
och vad är då bättre än en lekplats på Stora torget.
Motionen har varit remitterad till Gatunämnden som
anför att Stora Torget redan idag används till handel och
som mötesplats vid olika arrangemang såsom motorcykelparader, luciatåg, demonstrationer m m och sist men inte
minst på sommaren för de så kallade sommartorsdagarna.
Alla dessa olika arrangemang kräver stor yta då mycket
människor vistas på samma plats. Det är därför viktigt att
det finns stora ytor tillgängliga för olika arrangemang och
evenemang.
Gatunämnden är positiv till lekplatser som mötesplatser
men hänvisar till att det i Stadsparken endast 200 meter
bort redan finns en lekplats. Det pågår även en utredning
om Stadsparkens utseende och innehåll. I denna utredning finns en förnyelse av lekplatsen med som en självklar
förutsättning. Gatunämnden anser även att Stora Torget
med den historia som torget representerar ej är den rätta
platsen för en lekplats.
Kommunstyrelsen är överens med andemeningen i motionen. Stora torget i Borås är ett av våra finaste uterum
och tillhör givetvis alla Boråsare. Alla aktiviteter som
bidrar till att utveckla torget till en ännu bättre mötesplats
är välkomna. Dock biträder Kommunstyrelsen dåvarande Gatunämndens bedömning att Stora torget inte är
lämpligt för en permanent lekplats. Detta inkräktar för
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mycket på den flexibilitet som man behöver ha på torget
och dess aktiviteter. En förnyelse av Stadsparkens lekplats
prioriteras i stället. I investeringsbudget 2012 finns därför
upptaget 4,0 mnkr för att uppföra en lekplats med bl a
datoriserade lekattraktioner.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2010-05-20

Bilaga till § 52 Anmälningsärenden
”2010-04-12

Motion; Lek är en barnslig
rättighet, del I
Visst är det jättekul med alla fina statyer vi har fått till
Borås. Men det är så svårt att klättra i dem. Dessutom
erbjuder de föga möjlighet till att springa på dem, studsa
på dem och så vidare.
Vi vill att Stora Torget ska vara en mötespunkt för alla
oavsett kön, etnicitet ursprung med mera men också oavsett ålder. För att Stora Torget skall bli en central mötesplats för alla krävs det också en träffpunkt för barnen och
vad är då bättre än en lekplats på Stora Torget.
Vi ser också gärna att lekplatserna är utformade så att alla
kan leka. Därför ska de vara anpassade för personer med
funktionsnedsättning.
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Härmed föreslås Kommunfullmäktige att besluta:

Yrkande

Den nämnd som tycker det är roligt med lekplatser får i
uppdrag att iordningställa en på Stora torget.

Petter Löberg (S) yrkar avslag på Gatukontorets svar.
Bengt Sandell (M) yrkar bifall till Gatukontorets förslag.

Anders Österberg (S)
Yvonne Persson (S)
Petter Löberg (S)

Propositionsordning

Bengt Sandell (M) ställer proposition på yrkandena och
finner att Gatunämnden bifaller Bengt Sandells (M) til�läggsyrkande.

Från Gatunämnden
Utdrag ur protkoll

2010-05-27

§ 83
Svar på motion Lek är en barnslig
rättighet del I
Anders Österberg, Yvonne Persson och Petter Löberg från
det socialdemokratiska partiet anser att Borås har berikats
med många fina statyer. De anser dock att det inte finns
möjligheter att klättra, studsa och leka i dem. De anser
även att Stora Torget ska bli en central mötesplats för alla
och då även för barn. Motionärerna anser att den bästa
lösningen för att uppnå detta är att bygga en lekplats på
Stora Torget. Den föreslagna lekplatsen skulle vara anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Votering

Ja-röst: för bifall till Bengt Sandells (M) tilläggsyrkande.
Nej-röst: för Petter Löbergs (S) avslag på tilläggsyrkandet.
Med fem Ja-röster mot fyra Nej-röster har Bengt Sandells
(M) yrkande bifallits.

Beslut
Gatunämnden avstyrker motionen.
Den Socialdemokratiska gruppen reserverar sig.
Vid protokollet
Lisbeth Rehnlund

Stora Torget används idag dels för knallar som idkar försäljning och som mötesplats vid olika arrangemang såsom
motorcykelparader, luciatåg, demonstrationer och sist men
inte minst så används Stora Torget på sommaren för de så
kallade sommartorsdagarna. Alla dessa olika arrangemang
kräver stor yta då mycket människor vistas på samma
plats. Det är viktigt att det finns stora ytor tillgängliga för
olika arrangemang och evenemang.
Gatunämnden är positiva till lekplatser som mötesplatser
men hänvisar till att det i Stadsparken endast 200 meter
bort redan finns en lekplats. Det pågår även en utredning
om Stadsparkens utseende och innehåll. I denna utredning finns en förnyelse av lekplatsen med som en självklar
förutsättning. Gatunämnden anser även att Stora Torget
med den historia som torget representerar ej är den rätta
platsen för en lekplats.
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Nr 9
Svar på motion av Kerstin Koivisto (Väg);
Inrättande av ”materialbank” – att kunna utnyttjas av
förskolor och skolor
2012-12-17

2012/KS0124 629

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 januari 2012 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att
Kommunstyrelsen utreder möjligheten att inrätta en ”materialbank” för att kunna återvinna möbler och material.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden,
Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden samt Ungdomsrådet
Arbetslivsförvaltningen, Stadsdelsnämnden Väster,
Stadsdelsnämnden Öster samt Ungdomsrådet tillstyrker.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker med tillägg. Utbildningsnämnden avstår från yttrande
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att motionens inriktning att
återvinna möbler och material stämmer väl med miljömålen och med inriktningen i Borås 2025 om en hållbar
utveckling.
Arbetslivsnämnden har i budget 2013 fått i uppdrag att
”genomföra materialbank inom nuvarande ram. Materialbanken ska kunna nyttjas av förskolor och skolor.”

Kommunstyresen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Plamén
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd Enhetschef

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

Bilaga till § 2 Anmälningsärenden

Motion; Inrättande av ”material
bank” – att kunna utnyttjas av
förskolor och skolor.
Vi har bara en jord som vi skall vara rädda om.
Kreativitet utvecklas bättre i praktik än i teori.
Det finns mycket som idag kasseras i vårt konsumtionssamhälle. Saker som inte längre fyller sin ursprungliga och
tänkta funktion i en viss verksamhet kan många gånger
vara användbara i någon annan.
När man skall pyssla, slöjda eller ha annan praktisk
verksamhet i förskolan och skolan behövs material för att
kreativiteten skall kunna flöda.
Det kan behövas kablar för att lära sig hur en enkel seriekoppling går till. Det kan behövas en gammal radioapparat att
plocka isär för att se dess beståndsdelar och hur den fungerar.
Pappersrullar kan omvandlas till tomtar, kycklingar, raketer,
hus m m. Det är bara fantasin som sätter gränser. Glasburkar kan bli ljuslyktor till Adventsmyset i skolan o s v.
Brädstumpar kan bearbetas till ljusstakar, lådbilar m m.
Det finns mycket som idag slängs av företag och privatpersoner men som istället skulle kunna samlas i en slags
”materialbank” där förskolor och skolor kan hämta material
och kanske t o m möbler som olika förvaltningar gjort sig
av med.
Eventuellt skulle det gå att ha uppsamling på återvinningscentralerna i likhet med Vitrysslandsprojektet uppsamlingscontainrar. ”Materialbanken” skulle kanske kunna
administreras, marknadsföras och handhas av Återbruk.
Jag föreslår att Kommunstyrelsen utreder möjligheten att
inrätta en ”materialbank” för att kunna återvinna möbler
och material.
Kerstin Koivisto Vägvalet
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Från Stadskansliet

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster beslutar: Motionen om att
inrätta en materialbank att kunna nyttjas av förskolor och
skolor tillstyrkes.

2012-05-23

Remissammanställning

Motion: Inrättande av ”material
bank” – att kunna utnyttjas av
förskolor och skolor
Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning
Nämnd

Tillstyrker

Arbetslivsnämnden

X

Stadsdelsnämnden Norr

X med tillägg

Stadsdelsnämnden Väster

X

Stadsdelsnämnden Öster

X

Utbildningsnämnden

Avstår från yttrande

Ungdomsrådet

X

Avstyrker

Arbetslivsnämnden

Tillstyrkan.
Arbetslivsnämnden ställer sig positiva till motionen och
anser att en sådan verksamhet ligger i linje med Återbruks
uppdrag. Arbetslivsnämnden kan tänkas sig upprätta en
materialbank på Återbruk under förutsättning att Nämnden kompenseras budgetmässigt för eventuella merkostnader.

I grunden är det en god idé men det är viktigt att utgå
från verksamheternas behov. I regel tar eleverna med sig
material hemifrån när det behövs till pyssel. Det är en poäng att de själva får en del i ett återbruk mer direkt, än om
materialet hämtades eller köptes från en materialbank.
Delvis kan Återbruk redan tillgodose behovet i nuvarande
verksamhet och de kan kanske utveckla arbetet ytterligare
inom nuvarande ramar. Det finns anledning att utreda om
och hur Återbruk ytterligare kan utveckla sitt arbete med
återvinning.

Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen i sin helhet.
Motionären vill att material som inte används av privatpersoner, företag och olika förvaltningar skall samlas på
ett ställe i Borås för att sedan våra skolor och förskolor
ska få ta del av detta. Nämnden föreslår att Borås Stads
Återbruk skulle kunna få ansvar för det praktiska genomförandet..

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden avstår från yttrande.

Ungdomsrådet
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen Inrättande av
materialbank, med några tillägg.
Stadsdelsnämnden tillstyrker att Kommunstyrelsen utreder möjligheterna att inrätta en materialbank. En förutsättning för att en materialbank ska fungera är att medel
tillskjuts för administrativ personal, förvaring och logistik
för utlämnande av material. Förskola och skola kan inte
skjuta till medel inom befintliga budgetramar.

Ungdomsrådet beslutar på sitt stormöte 2012-03-21 att
tillstyrka motionen om att inrätta en materialbank för
förskolor och skolor.
Ungdomsrådet tycker det är ett bra förslag både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Mycket av det som
slängs finns det användning för i skolan eller på fritiden.
Ungdomsrådet påpekar dock att det är viktigt att det finns
någon som kan administrera och se över materialbanken
så det inte bara blir en avställningsplats.

B 23

kommunfullmäktiges handlingar | 24 Januari 2013

Nr 10
Svar på motion av Annette Carlsson (M);
En trygg skolmiljö för barn och ungdomar
2012-12-17

2012/KS0273

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• Utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder
som används på skolorna i Borås Stad.
• Utifrån denna utredning fastställa hur Borås Stad, i
enlighet med styr- och ledningssystem, skall arbeta mot
mobbning.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Stadsdelsnämnden
Väster, Stadsdelsnämnden Öster, Utbildningsnämnden
samt Borås Stads Ungdomsråd.
Fritids- och folkhälsonämnden, Utbildningsnämnden
samt Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen med kommentarer.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker att utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder som används på
skolorna i Borås Stad. Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget att fastställa hur Borås Stad ska arbeta mot mobbning.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens yttrande

I Bildningsstaden Borås anges värdegrund som ett utvecklingsområde för alla skolformer. En viktig del i värdegrundsarbetet är att förebygga och åtgärda alla former av
diskriminering och kränkande behandling. Förebyggande
arbete handlar om att minimera riskerna för kränkningar.
Åtgärdande arbete handlar om att skyndsamt utreda och
vidta åtgärder om så behövs för att få kränkningar att
upphöra.
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Utvecklingsenheten har i maj 2012 tagit fram en kvalitetsrapport Värdegrund, som belyser hur förskolan och
grundskolan och grundsärskolan arbetar med frågan. En
del i rapporten är kartläggning av verksamheternas arbete
med likabehandling.
Rapporten ger en samlad bild av arbetet med att förhindra
diskriminering och kränkande behandling, men belyser
inte vilka metoder som använts. Rapporten har sänts till
Stadsdelsnämnderna.
Tidigare lagkrav på kvalitetsredovisning har ersatts av
bestämmelser om att kommunen ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete. Enligt beslut i Kommunstyrelsen
2012‑06-04 ska utvecklingsenhetens kvalitetsrapporter
ersätta kvalitetsredovisningen.
Rapporterna, som belyser olika områden, och omfattar
samtliga skolformer, tas fram fortlöpande under verk
samhetsåret. Rapporterna fördelas över en tvåårs-cykel.
Nästa rapport som belyser Värdegrund kommer våren
2014.
Kommunstyrelsen delges rapporterna från och med höstterminen 2012 och kan därmed följa verksamheternas
kvalitetsarbete.
Skolverkets rapport ”Utvärdering av metoder mot mobbning” (2011), visar att ingen enskild insats har dramatiskt
positiva effekter. För att en skola ska lyckas förebygga och
åtgärda mobbning krävs ett systematiskt arbete med en
kombination av insatser. De insatser som sker bygger på
väl genomförda kartläggningar, en systematisk uppföljning
av elevernas situation samt utvärdering av skolans arbete
mot mobbning och kränkning.
Med hänvisning till att Utvecklingsenheten i kvalitetsrapport Värdegrund kartlagt hur verksamheterna arbetar med
likabehandling menar Kommunstyrelsen att ytterligare
utredning enligt förslaget i motionen inte är motiverad i
nuläget.
I nästa rapport om Värdegrund, som kommer under våren
2014, vill Kommunstyrelsen även ha en redovisning av
vilka metoder som används i arbetet samt vilket resultat
som uppnåtts.
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Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning visar
att det krävs ett systematiskt arbete för att en skola ska
lyckas förebygga och åtgärda mobbning. Val av metoder
ska bygga på skolans kartläggning och uppföljning av
arbetet.
Borås Stad bör därmed inte fastställa hur skolorna ska
arbeta mot mobbning, men det ska ske en systematisk
uppföljning av arbetet.
Kommunstyrelsen menar att lagstiftningens krav på årlig
uppföljning av likabehandlingsplanen samt kvalitetsrapport Värdegrund tillgodoser behovet av uppföljning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Falco Güldenpfennig (KD) och Johan Medelius (M) till förmån för
Annette Carlsons yrkande (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd Enhetschef

Alternativt förslag
2012-12-17

Svar på motion: En trygg skolmiljö
för barn och ungdomar
Annette Carlson (M), har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 mars 2012 lämnat in rubricerad motion.
I motionen föreslås att:
• Utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder
som används på skolorna i Borås Stad.
• Utifrån denna utredning fastställa hur Borås Stad, i
enlighet med styr- och ledningssystem, skall arbeta mot
mobbning.
Utvecklingsenheten har i maj 2012 tagit fram en kvalitetsrapport Värdegrund, som belyser hur förskolan och
grundskolan arbetar med frågan. Rapporten ger en samlad
bild av arbetet med att förhindra diskriminering och kränkande behandling, men belyser inte vilka antimobbningsmetoder som används. Således saknas det en övergripande
redovisning av vilka metoder om används av Borås Stads
skolor mot mobbning. Det saknas även riktlinjer för hur
arbetet mot mobbning systematiskt ska följas upp eller hur
skolorna ska arbeta för att säkerställa att inte verkningslösa
metoder eller tillvägagångssätt tillämpas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Motionen bifalles.
För Moderata samlingspartiet För Folkpartiet liberalerna
Annette Carlson
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar

Från Stadskansliet

Utdrag ur protokoll

2012-10-18

2012-03-15

Remissammanställning
Bilaga till § 38 Anmälningsärenden

Motion; En trygg skolmiljö för
barn och ungdomar!
På kvällen vill du inte somna, för att du vet att så fort du
vaknar måste du gå till skolan. Ditt hem har blivit din fristad. När du lämnar den känner du en rädsla för vad som
kan hända. Har du tur kanske de bara ropar hånfulla ord
efter dig i korridoren. Har du tur slipper du sparkarna och
slagen. Allra bäst vore om du slapp gå till skolan alls.
Ingen ska behöva uppleva den här känslan! Vi politiker
har ett stort ansvar i att fatta kloka beslut som underlättar
arbetet med att skapa trygga skolmiljöer. Som moderat vill
jag därför att vi nu tar ett samlat grepp om det antimobbningsarbete som pågår i Borås Stads skolor.
Skolverkets evidensbaserade rapport ”Utvärdering av metoder mot mobbning” fastställer att skolor som är framgångsrika i sitt antimobbningsarbete använder metoder
på ett systematiskt sätt. Det vill säga att deras insatser är
genomtänkta och används i kombinationen med varandra
samt att man använder sig av en tydlig roll- och ansvarsfördelning. De insatskombinationer man väljer är dessutom i många fall utarbetade i relation till skolans egna
förutsättningar och erfarenheter av olika metoder.
Idag har Borås Stads skolor i uppdrag att arbeta med evidensbaserade metoder. Det finns dock ingen övergripande
redovisning som beskriver i vilken utsträckning olika metoder och andra åtgärder används på skolorna. Det finns
heller inga tydliga riktlinjer för hur man bör arbete med
uppföljning och utvärdering av arbetet mot mobbning.
Jag vill inte att någon ska behöva känna en ständig rädsla
och otrygghet i skolans miljö. Ett effektivt antimobbningsarbete är ett grundläggande botemedel!
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att;
Utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder
som används på skolorna i Borås Stad.
Utifrån denna utredning fastställa hur Borås Stad, i
enlighet med styr- och ledningssystem, skall arbeta mot
mobbning.
Annette Carlson (M)

B 26

Motion: En trygg skolmiljö för
barn och ungdomar
Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning
Nämnd

Tillstyrker

Fritids- och folkhälsonämnden

X

Stadsdelsnämnden Norr

X 1: a att- sats

Stadsdelsnämnden Väster

Avstyrker
X 2: a att- sats
X

Stadsdelsnämnden Öster

X med kommentar

Utbildningsnämnden

X

Ungdomsrådet

X

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen En
trygg skolmiljö för barn och ungdomar
Nämndens yttrande i sammanfattning
Arbetet mot mobbning, kränkningar och diskriminering
är en mycket viktig uppgift för skolan. Förvaltningen anser
att det är positivt att antimobbningsmetoder och övriga insatser utreds. Ett arbete för en god skolmiljö innefattar både
insatser i den fysiska psykiska och sociala miljön. Därmed
förordar förvaltningen att utredningen ger en samlad bild
över hur skolorna arbetar för att främja en god hälsa och
förebygga mobbning, kränkning och diskriminering.
Förvaltningen ser också positivt på att Borås Stad i ett
nästa skede fastställer hur skolorna ska arbeta systematiskt
för en god miljö.

Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker att utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder som används på
skolorna i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget att fastställa hur
Borås Stad ska arbeta mot mobbning.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning (2011) pekar på att arbetet mot kränkningar och
mobbning ska bedrivas utifrån den enskilda skolans kartläggningar, utredningar och förutsättningar. Enligt rapporten är det viktigt att kombinera flera olika insatser för
att en skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning.
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Att utreda vilka metoder som används på skolorna skulle
leda till en kunskap i sig. Nämnden motsäger sig inte
detta, men vill samtidigt påpeka att ett framgångsrikt
arbete mot diskriminering och kränkande behandling
vilar på att val av insats och metod står i relation till den
enskilda skolans förutsättningar.
Skolverket (2012) har tagit fram Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, som
handlar om hur huvudmän, rektorer och övrig personal bör
arbeta för att metodiskt främja likabehandling samt för att
förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling. De allmänna råden grundar sig på bestämmelser i
skollagen, diskrimineringslagen samt läroplanerna. Ytterligare styrning över hur skolorna ska arbeta mot diskriminering och kränkande bedöms därmed inte vara nödvändig.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Motionären föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att;
• Utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder
som används på skolorna i Borås Stad.
• Utifrån denna utredning fastställa hur Borås Stad, i
enlighet med styr- och ledningssystem, skall arbeta mot
mobbning.
Samtliga skolor i stadsdelen upprättar årligen plan mot
diskriminering och kränkande behandling, där de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever redovisas. Kommungemensam förskola och skola presenterar i kvalitetsrapporten Värdegrund, maj 2012, att de framöver kommer att
genomföra en granskning av verksamheternas planer. I
och med denna granskning får Borås Stad en samlad bild
av skolornas arbete för att förhindra diskriminering och
kränkande behandling, varvid ytterligare en utredning
inte bedöms nödvändig.
Skolverket (2012) har tagit fram Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, som
handlar om hur huvudmän, rektorer och övrig personal
bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling samt
för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande
behandling. De allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollagen, diskrimineringslagen samt läroplanerna
varvid skolorna bör följa de allmänna råden. Ytterligare
styrning över hur skolorna ska arbeta mot diskriminering
och kränkningar är därmed inte nödvändig.
Stadsdelsnämnden Öster

Nämndens yttrande
Skolverket har gett ut rapporten Utvärdering av metoder
mot mobbning (2011) och utvärderingen pekar på att
arbetet mot kränkningar och mobbning ska bedrivas
utifrån den enskilda skolans kartläggningar, utredningar
och förutsättningar. Rapporten pekar också på att det är
nödvändigt att kombinera flera olika insatser för att en
skola ska lyckas förebygga och åtgärda mobbning.
Skolverket (2012) har tagit fram Allmänna råd för arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling, som
handlar om hur huvudmän, rektorer och övrig personal
bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling samt
för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande
behandling. De allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollag, diskrimineringslag och läroplan.
Stadsdelsnämnden tillstyrker att utreda vilka antimobbningsmetoder och andra åtgärder som används på skolorna
i Borås Stad. Nämnden vill dock poängtera att styrningen
av arbetet mot mobbning sker redan idag utifrån Skollagen, Allmänna råd och Diskrimineringslagen.
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen En trygg skolmiljö för barn och ungdomar
påtalas bristerna i systematiken när det gäller arbetet mot
mobbning i Borås Stad. Det saknas såväl en övergripande
redovisning av vilka metoder som används i skolorna mot
mobbning som riktlinjer för hur arbetet ska följas upp.
Med referens till Skolverkets rapport ”Utvärdering av
metoder mot mobbning”, där systematiken i arbetet mot
mobbning lyfts fram som avgörande för framgång, föreslås
en utredning av förekomsten av olika antimobbningsmetoder och andra åtgärder mot mobbning som används på
skolorna i Borås Stad. Därefter ska utredningen utgöra
underlag för att fastställa hur Borås Stad, i enlighet med
styr- och ledningssystem, ska arbeta mot mobbning.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd tillstyrker remissen.
Borås Stads Ungdomsråd anser att förslaget är en bra början på ett förbättrat värdegrundsarbete ute på Borås Stads
skolor. Rådet har tagit del av rapporten ”Utvärdering av
metoder mot mobbning” som nämns i motionen, och ställer sig positivt till att utreda vilka antimobbningsmetoder
som används i kommunen idag.

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen med kommentarer.
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