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§ 80
Val av justerande ledamöter
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses
Anne-Marie Ekström (FP) och Bertil Myhrberg (M) med
Ninni Dyberg (S) som ersättare.
Ordföranden tillkännager att justeringen äger rum i Kommunstyrelsens lilla sessionssal i stadshuset, Borås, torsdagen den 28 juni 2012 kl 16.00.
Ordföranden tillkännager följande: ”Detta sammanträde
direktsänds. Borås Stad har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon
begår”.

§ 81
Anmälningsärenden
Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna
ärenden som av kommunchefen remitterats till Kommunstyrelsen:
2012-06-13 Motion av Annette Carlson (M): En barnomsorg för alla! Dnr 2012/KS0472 714
2012-06-19 Motion av Joakim Malmberg (FP), Alexis
Mouschopanis (M) och Falco Güldenpfennig (KD): Ett gemensamt bostadsbolag med
bättre möjligheter. Dnr 2012/KS0487 107

§ 83

2012/KS0071 102

		2012/KS0072 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 57,
separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Mirjam Jakobsson (MP), Mellomtorp Södra, 513 93 Fristad entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige och som ersättare i Stadsdelsnämnden Norr.
Paul Benjamin (M), Lindormsgatan 35, 506 44 Borås
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden.
Christian Månsson (M), Norrby Tvärgata 18, 504 37
Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden.
Joakim Härdner (FP), Herrljungagatan 5, 506 30 Borås
väljs till ersättare i Stadsdelsnämnden Väster t.o.m. den
31 december 2014.
Rune Ericsson (S), Centigatan 44, 507 43 Borås väljs till
lekmannarevisorersättare i styrelsen för Klätterrosen Holding AB och Klätterrosen AB t.o.m. 2014 års verksamhet.

2012-06-19 Motion av Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C): Mer pengar till verksamheterna – mindre till outnyttjade lokaler och
fastigheter! Dnr 2012/KS0488 282

§ 84 2012/KS0485 101
Svar på enkel fråga av Eike Jünke (M) till
Ulf Olsson (S) om jäv i Kommunfullmäktige

2012-06-19 Motion av Joakim Malmberg (FP): Inför
traineeprogram i Borås Stad.
Dnr 2012/KS0489 027

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) avger svar
på rubricerad enkel fråga.

§ 82
Inkomna interpellationer
och enkla frågor
Till dagens sammanträde har en enkel fråga inkommit
som fogas som bilaga till protokollet.
Kommunfullmäktige beslutar:
Den enkla frågan får ställas.

B 114

§ 85 2012/KS0174 107
Nya ägardirektiv och bolagsordning för
AB Bostäder i Borås
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 58,
sid B 225)
Bakgrunden till att nya ägardirektiv och ny bolagsordning
tagits fram är att ny lagstiftning börjat gälla under 2011
för de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen vilken
ställer krav på att bolagen ska bedrivas enligt affärsmässiga
principer. Därmed görs ett undantag från kommunalla-
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gens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva
företag i vinstsyfte. Syftet med lagbestämmelsen är att
undvika risk för snedvridning av konkurrensen.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 232

I förslag till nya ägardirektiv har ändringar gjorts för att
uppfylla den nya lagstiftningen. I avsnittet ”Målet för
bolagets verksamhet” har dessutom huvudsyftet med
ägandet, samt ägarens ansvar tydliggjorts genom lydelsen
”Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås. Kommunerna har enligt lag ett uttalat
ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt
verktyg för att staden ska uppfylla detta ansvar.” Ett tillägg
har gjorts i lydelsen att bolaget ska tillgodose att bostäder
finns ”till god arkitektonisk och teknisk kvalitet”, tidigare
var lydelsen enbart ”till god kvalitet”. En ny punkt har tillkommit i detta avsnitt: Bolaget skall ”genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Borås ska
uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i.”.

Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB
Bostäder i Borås i enlighet med upprättat förslag samt att
bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa de
nya ägardirektiven och bolagsordningen.

Ett nytt avsnitt, ”Krav på soliditet och avkastning” har
tillkommit för att tydliggöra de nya kraven på affärsmässighet och avkastning. Den nya lagstiftningen innebär att
bostadsbolagen framöver ska ha marknadsmässiga avkastningskrav. Ett nytt avkastningsmått skrivs in i ägardirektivet; direktavkastning. Direktavkastning och soliditet ska
även beräknas justerade med hänsyn taget till fastigheternas bedömda marknadsvärde.
Bolaget ges i avsnittet ”Underställningsplikt” utökad möjlighet att förvärva och försälja fastigheter utan att inhämta
Kommunfullmäktiges godkännande. Gränsen höjs från 1
miljon kronor till 15 miljoner kronor.
I förslag till ny bolagsordning har en ändring gjorts under
avsnittet ”Syftet med bolagets verksamhet”. Den nya
lydelsen är: ”Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer”.
Bolaget har i skrivelse till Kommunstyrelsen, dnr 2010/
KS0482, föreslagit att få ett utökat aktiekapital. Bakgrunden är att de stora investeringar bolaget står inför
kräver ett utökat eget kapital för att inte kraftigt försämra
bolagets bokförda soliditet. Kommunstyrelsen bedömer att
ett utökat aktiekapital kan komma att bli aktuellt för att
möta bolagets stora tilltänkta investeringar. Därför föreslås
bolagsordningen ändras så att möjlighet framöver ges till
ett utökat aktiekapital. Aktiekapitalet får enligt ny lydelse
högst uppgå till 110 mnkr samt antal aktier till högst
220 000 aktier. Motsvarande gränser i befintlig bolagsordning är 44 mnkr och 88 000 aktier.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktige

Ulf Olsson (S) yrkar att ingen ändring skall ske av bolags
ordningens § 6-7, se bilaga.
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag och dels till Ulf Olssons (S) yrkande
och finner sistnämnda proposition med övervägande ja
besvarad.

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige:
Nya ägardirektiv och bolagsordning fastställs för AB
Bostäder i Borås i enlighet med Kommunstyrelsens förslag
och med den ändring gällande § 6 och 7 som Ulf Olsson (S)
yrkat samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma
fastställa de nya ägardirektiven och bolagsordningen.

§ 86 2011/KS0671 253
Försäljning av fastigheten Oket 3,
Skiftesgatan 7
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 59,
sid B 231)
Lokalförsörjningsnämnden har till Kommunstyrelsen
inkommit med förslag om att sälja fastigheten Oket 3,
Skiftesgatan 7 i Borås till Johan Appelqvist och Anna
Krantz för en köpeskilling om 1 650 000 kronor.
Borås Stad äger fastigheten sedan 1981 och har under
de senaste åren använts till fritidshem. Innan Borås Stad
förvärvade huset var det ett privat bostadshus. Stadsdel
Väster har sommaren 2011 lagt ner all verksamhet i huset
och därefter även sagt upp internhyresavtalet.
Byggnaden består av tre våningsplan och det finns ingen
hiss varför det inte är lämpligt att hyra ut lokalerna till
någon annan verksamhet. Lokalerna är också i behov
av större ombyggnad/större renoveringar om det skall
upplåtas till någon annan hyresgäst. Fastigheten ligger i
ett villaområde och lämpar sig bra att återgå till bostadsändamål.
B 115
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Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 231
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Borås Stad säljer fastigheten Oket 3 till Johan Appelqvist
& Anna Krantz för en köpeskilling om 1 650 000 kronor.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.

Kommunfullmäktige

Jäv
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med Lokalförsörjningsnämndens förslag, att sälja fastigheten Oket 3 till
Johan Appelqvist och Anna Krantz för en köpeskilling om
1 650 000 kronor.

§ 87 2011/KS0300 107
Årsredovisning 2010 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 60,
sid B 235)
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2010
på +1 223 000 kronor, jämfört med +3 381 000 kronor för
2009. Förbundets egna kapital per den 31 december 2010
uppgick till 24 297 000 kronor.
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på
respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet
för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvars
frihet beviljas. Kommunstyrelsen tillstyrker revisorernas
förslag. Revisionsberättelsen har kommit Kommunstyrelsen tillhanda först under 2012, varför beslutet om ansvars
frihet försenats.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Morgan Hjalmarsson (FP) och Per Carlsson (S) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Ingegerd Nyborg
(M)
För Per Carlsson (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S)

På grund av jäv deltar inte Per Carlsson (S), Johan Medelius (M), Ulf Olsson (S) och Morgan Hjalmarsson (FP) i
handläggning och beslut i detta ärende.
För Per Carlsson (S) tjänstgör Tord Andersson (S)
För Johan Medelius (M) tjänstgör Lars-Gunnar Comén
(M)
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Gunnel Romild
(FP)

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2010.

§ 88 2012/KS0322 107
Årsredovisning 2011 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 61,
sid B 270)
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2011
på -674 000 kronor, jämfört med +1 223 000 kronor för
2010. Resultatet är 606 000 kronor bättre än budgeterat.
Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 23 623 000
kronor.
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för
förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet
beviljas. Kommunstyrelsen tillstyrker revisorernas förslag.

Jäv
Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 238
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:

B 116

På grund av jäv deltar inte Per Carlsson (S) och Marie
Fridén (M) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Per Carlsson (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S)
För Marie Fridén (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)
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Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 239

Jäv

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Lena Palmén (S), Morgan Hjalmarsson (FP), Ida
Legnemark (V) och Krister Maconi (SD) i handläggning
och beslut i detta ärende.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Kommunfullmäktige

Jäv
På grund av jäv deltar inte Per Carlsson (S), Marie Fridén
(M), Tord Andersson (S), Anne-Marie Ekström (FP) och
Johan Medelius (M) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Per Carlsson (S) tjänstgör Christer Lundberg (S)
För Marie Fridén (M) tjänstgör Lars-Gunnar Comén (M)
För Anne-Marie Ekström (FP) tjänstgör Gunnel Romild
(FP)
För Johan Medelius (M) tjänstgör Nancy Kindblad (M)

För Ulf Olsson (S) tjänstgör Erika Storme Martinger (S)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Ingela Hallgren
(FP)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Lennart Andreasson (V)
För Krister Maconi (SD) tjänstgör Pontuz Fritzson (SD)

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 240
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Kommunfullmäktige beslutar:

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011.

Jäv

§ 89 2012/KS0243 107
Årsredovisning 2011 för Sjuhärads kommunalförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 62,
sid B 303, separat bilaga)
Direktionen för Sjuhärads Kommunalförbund har
inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för
verksamhetsåret 2011.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, dvs. respektive
kommun, att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit ansvarsfrihet.
Resultatet för 2011 redovisas till +1 882 000 kronor jämfört med +3 856 000 kronor för 2010. Det egna kapitalet
uppgår vid årets utgång till 6 714 000 kronor jämfört med
4 832 000 kronor vid årets ingång. Total balansomslutning uppgår till 44 518 000 kronor.

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Lena Palmén
(S), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Ida
Legnemark (V) och Krister Maconi (SD) i handläggning
och beslut i detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Emina Beganovic (S)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Lars-Gunnar Comén
(M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Gunnel Romild
(FP)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Peter Lund (V)
För Krister Maconi (SD) saknas ersättare.

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för
Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

B 117
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§ 90 2012/KS0277 107
Årsredovisning 2011 för Sjuhärads samordningsförbund
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 63,
sid B 306)
Förbundsstyrelsen har lämnat årsredovisning för Sjuhärads
samordningsförbund och revisionsberättelse för år 2011.
Sjuhärads samordningsförbund är från och med 2011 en
sammanslagning av Samordningsförbundet TranemoUlricehamn, Bollebygd-Mark-Svenljunga Samordnings
förbund och Borås Samordningsförbund. Kommunerna
Vårgårda och Herrljunga som tidigare saknat förbundstillhörighet trädde in i förbundet i samband med samman
slagningen.

Kommunfullmäktige

Jäv
På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S), Ingegerd Nyborg (M) och Eva Axell (S) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Lars-Åke Johansson (S) tjänstgör Marie Sandberg (S).
För Ingegerd Nyborg (M) tjänstgör Lars-Gunnar Comén
(M)
För Eva Axell (S) tjänstgör Emina Beganovic (S).

Kommunfullmäktige beslutar:

Enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser krävs att Försäkringskassa, Arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande parter.
Sjuhärads samordningsförbund ska inom rehabiliteringsområdet underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning för samverkansparterna. De gemensamma resurserna
ska användas så att den enskilde ska få eller förbättra sin
förmåga att förvärvsarbeta. Exempel på verksamheter är
Lotsen i Borås, Arbetslivsinriktade aktiviteter Mark, Ulricehamnsprojektet Arbetscenter och Gröna Vägen i Borås.
För verksamhetsåret 2011 visar Sjuhärads samordningsförbund ett negativt resultat på ‑4 006 379,29 kronor.
Utgående eget kapital är 3 947 417,60 kronor.
Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna har granskat samordningsförbundets räkenskaper, årsredovisningen
och förbundsstyrelsens förvaltning och att revisionen har
utförts enligt föreskrifter i lag om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser och god revisionssed i kommunal
verksamhet. Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Samordningsförbundets medlemmar ska var för sig pröva
om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Jäv

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.

På grund av jäv deltar inte Lars-Åke Johansson (S) i handläggningen av detta ärende.

§ 91 2012/KS0390 739
Rapportering av ej verkställda gynnande
beslut enligt SoL och LSS t.o.m. den 31
mars 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 64,
sid B 318)
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.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 242
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del styrelsen för
Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

B 118

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21, § 285
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige

Borås Energi och Miljö AB utses till att vara sammanhållande för Avfallsplanens genomförande.

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporten läggs till handlingarna.

§ 92 2008/KS0881 450
Avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 65, sid
B 323)
Borås Energi och Miljö AB har i samarbete med Kommunstyrelsen uppdaterat Borås Stads nuvarande avfallsplan. Förslaget har varit remitterat till berörda nämnder.
Inkomna synpunkter med kommentarer redovisas i
samrådsredogörelsen.
Förslag till Borås Stads Avfallsplan omfattar följande
dokument: Förslag till Borås Stads Avfallsplan med tillhörande (tre) bilagor samt Förslag till Föreskrifter för avfallshanteringen i Borås. Avfallsplanen är ett styrdokument
och Föreskrifterna är ett juridiskt dokument. Bilagorna till
Avfallsplanen är ett underlag och omfattas inte av beslutet.

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21, § 296
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Förslag till Borås Stads avfallsplan godkänns.
Förslag till Föreskrifter för avfallshanteringen i Borås
godkänns.
Borås Energi och Miljö AB utses till att vara sammanhållande för Avfallsplanens genomförande.

§ 93 2012/KS0371 003
Reviderat reglemente för Krisledningsnämnden och ny plan för extraordinära
händelser
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 66,
sid B 327, separat bilaga)
Enligt 2 kap. 1 § lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap ska Borås Stad, med beaktande av sin risk- och sårbarhetsanalys, fastställa en plan för
hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
En sådan risk- och sårbarhetsanalys har tagits fram för
Borås Stad mot bakgrund av lagen om extraordinära händelser samt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Enligt 2 kap. 2 § lag om extraordinära händelser skall det
finnas en nämnd (krisledningsnämnd) för att fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Nämndens verksamhet regleras i lag samt i av Kommunfullmäktige fastställt reglemente.
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela
eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder
i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
Med extraordinär händelse menar lagstiftaren en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21, § 279
Kommunfullmäktige

Sven-Erik Håkansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP) och
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag

Kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till Borås Stads avfallsplan godkänns.
Förslag till Föreskrifter för avfallshanteringen i Borås
godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Fastställa reviderat reglemente för Borås Stads Krisledningsnämnd.
Fastställa ny plan för extraordinära händelser: Borås Stads
plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Innan utgången av 2012 ska den nya krisledningsorganisationen (Krisledningsnämnden, krisledningsstaben,
informationsorganisationen, lägesuppföljning och service)
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utbildas i den nya planen. Kommunens bolag och nämnder ska informeras om dess innehåll.
Varje nämnd och bolag ska ha en egen, väl genomarbetad
och aktuell plan för samhällsstörningar och extraordinära
händelser. Planen ska antas för varje ny mandatperiod och
beakta respektive nämnd och bolags risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa reviderat reglemente för Borås Stads Krisledningsnämnd.
Fastställa ny plan för extraordinära händelser: Borås
Stads plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Innan utgången av 2012 ska den nya krisledningsorganisationen (Krisledningsnämnden, krisledningsstaben,
informationsorganisationen, lägesuppföljning och service)
utbildas i den nya planen. Kommunens bolag och nämnder ska informeras om dess innehåll.
Varje nämnd och bolag ska ha en egen, väl genomarbetad
och aktuell plan för samhällsstörningar och extraordinära
händelser. Planen ska antas för varje ny mandatperiod
och beakta respektive nämnd och bolags risk- och sårbarhetsanalys. Arbetet samordnas av Kommunstyrelsen.

§ 94 2012/KS0318 292
Återuppbyggnad av Lundbyhallen
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 67, sid
B 331)
Lokalförsörjningsnämnden har begärt ett investeringsanslag på 11 825 000 kronor för återuppbyggnad av Lundbyhallen. I investeringsbudget 2012 finns det upptaget
9 000 000 kronor.
Projektet avser återuppbyggnad av Lundbyhallen efter det
att byggnaden rasat in den 20 februari 2010 på grund av
för stora snömängder på idrottshallens tak. Nyuppförandet
kommer att ske enligt nu gällande byggnormer och handlingarna kommer att granskas av SP som varit delaktig i
utredningen kring orsakerna till takraset. Anläggningen
kommer att få samma funktion som tidigare med en
nytillkommen vägg mellan de två spelplanerna i syfte att
förbättra ljudkvaliteten.
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Projektet följer de givna riktlinjerna med en återuppbyggnad utan några egentliga ambitionsökningar. Det som tillkommit är mellanväggen som beräknas till ca 0,5 mnkr.
Investeringsutgiften innebär ett byggpris på 5 950 kronor
per m2 vilket är en klart rimlig nivå jämfört med andra
projekt. Att priset blir så pass lågt beror bl.a. på att det inte
är ett rent nybygge per varje kvadratmeter, den befintliga
bottenplatten kommer ex. att användas.

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-07, § 260
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 11 825 000 kronor för återuppbyggnad av Lundbyhallen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 11 825 000 kronor för återuppbyggnad av Lundbyhallen.

§ 95 2012/KS0279 805
Kommunalt anläggningslån 2012
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 68,
sid B 340)
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.
Fritids- och folkhälsonämnden har för 2012 fått in 4 st.
ansökningar om kommunalt anläggningslån. Nämnden föreslår att 2 st föreningar skall få sina ansökningar
beviljade. Borås Brukshundsklubb föreslås att få ett
anläggningslån på 140 000 kronor för att iordningställa en
appellplan för sin hundverksamhet. Sjömarkens missions
församling har ansökt om kommunalt anläggningslån för
ombyggnad av taket och omdränering av sin församlingsfastighet. Förslaget från Fritids- och folkhälsonämnden är
att ge ett anläggningslån på 424 000 kronor för ombyggnad av taket.
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Kommunstyrelsens beslut 2012-05-07, § 262
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2012
med följande högsta belopp:
Borås Brukshundsklubb 140 000 kronor
Sjömarkens Missionsförsamling 314 000 kronor

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för
2012 med följande högsta belopp:
Borås Brukshundsklubb 140 000 kronor
Sjömarkens Missionsförsamling 314 000 kronor

§ 97 2011/KS0126 214
Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan
3 m.fl.
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 70,
sid B 346)
Byggnadsnämnden har inlämnat förslag till detaljplan för
del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. för antagande.
Huvudsyftet med planen är att på nuvarande tomt för
f.d. Rowells ge förutsättningar för uppförande av bostäder
intill Viskan på Druvefors.
Planförslaget innebär att ett 20 våningar högt punkthus
kan placeras i fonden på Druveforsvägen och att ett 7
våningar högt hus kan byggas mellan det nya punkt
huset och korsningen Kyrkogårdsgatan – Druveforsvägen.
Sammanlagt rymmer planförslaget c:a 110 nya lägenheter.
Parkeringen förslås i huvudsak lösas i garage under mark.
Planen medger centrumverksamheter i första våning i
husen.

§ 96 2012/KS0346 003
Ändring av reglemente för Borås Stads
Servicenämnd
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 69, sid
B 343)
Servicenämnden har i en skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige följande text tas bort ur nämndens reglemente
§ 1:
”Servicenämnden kan, utan hörande av Kommunstyrelsen, genom avtal etablera samarbete med andra närliggande kommuner beträffande VA (jourverksamhet) och
vissa tekniska specialisttjänster.”
Kommunstyrelsen tillstyrker Servicenämndens förslag till
ändring av reglementet.
Kommunstyrelsens beslut 2012-05-07, § 256
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Förslag till ändring av reglemente för Servicenämnden
godkänns.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Förslag till ändring av reglemente för Servicenämnden
godkänns.

Befintlig parkering i planområdets södra del förslås omvandlas till anlagd park och en strandpromenad föreslås
utmed Viskan från Kyrkogårdsgatan till Alvestagatan.

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-07, § 266
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Detaljplanen för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. antas.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Detaljplanen för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. antas.

§ 98 2012/KS0312 403
Miljörapport 2011 – Arbete för hållbar
utveckling i Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 71, sid
B 384)
Miljö- och konsumentnämnden har i uppdrag att årligen
sammanställa miljötillståndet i Borås samt redovisa hur
Borås Stad arbetar med miljöfrågor.
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Miljö- och konsumentnämnden har översänt ”Miljörapport 2011 – Arbete för hållbar utveckling i Borås Stad” till
Kommunstyrelsen. Rapporten redovisar det interna och
externa miljöarbetet i kommunen.

§ 99 2012/KS0076 101
Redovisning från Kommunstyrelsen av
inneliggande t.o.m. november månad
2011 avgivna motioner

Liksom tidigare år visar sammanställningen att viktiga
områden att arbeta vidare med är att öka takten med
omställning till ett hållbart transportsystem och hållbara
resor samt transporter såväl i den egna organisationen som
i kommunen som helhet.

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 72,
sid B 386)

Trots att nya miljömål förväntas att bli färdiga under året
är det av yttersta vikt att samtliga nämnder och styrelser
aktivt arbetar med att uppfylla de gällande miljömålen.
Miljöarbetet får inte bli passivt i väntan på de nya miljömålen.

För information redovisas också därefter inkomna ej
besvarade motioner.

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-07, § 273
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslår Kommunfullmäktige
besluta:
Miljörapport 2011 läggs till grund för arbetet med hållbar
utveckling i Borås Stad.
Samtliga nämnder och kommunala bolag uppmanas att
ta ansvar för att Borås Stad skall vara delaktig i att uppnå
miljömålen för Borås. Nämnderna och bolagen uppmanas
att senast den 1 september 2012 i korthet redovisa till
Kommunstyrelsen vilka åtgärder man gjort under 2011,
vilka problem man eventuellt mött i arbetet och vilka
konkreta åtgärder man har gjort respektive planerar under
2012.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Miljörapport 2011 läggs till grund för arbetet med hållbar
utveckling i Borås Stad.
Samtliga nämnder och kommunala bolag uppmanas
att ta ansvar för att Borås Stad skall vara delaktig i att
uppnå miljömålen för Borås. Nämnderna och bolagen
uppmanas att senast den 1 september 2012 i korthet redovisa till Kommunstyrelsen vilka åtgärder man gjort under
2011, vilka problem man eventuellt mött i arbetet och
vilka konkreta åtgärder man har gjort respektive planerar
under 2012.

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande t.o.m. november månad 2011 avgivna motioner.

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21, § 280
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Redovisningen läggs till handlingarna.

§ 100 2012/KS0377 046
Donation av springbrunn
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 73,
sid B 394)
Kulturnämnden har i skrivelse föreslagit Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga donationen av Märta
Hedin, en springbrunn ritad av arkitekten Erik Semmy
Josephson, för placering på P A Halls terrass framför Gustav Adolfskyrkan.
Kommunstyrelsen bedömer att kostnaderna för iordningsställandet av att få brunnen på plats, kan erhållas från
stadens donationsfonder. De kostnader som i övrigt är för
bundna med donationen är underhåll av springbrunnen.

Kommunstyrelsens beslut 2012-05-21, § 291
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Lena Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Tacksamt mottaga gåvan, en springbrunn ritad av arkitekten Erik Semmy Josephson, från Märta Hedin.
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Kommunfullmäktige

Lena Palmén (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens
förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Tacksamt mottaga gåvan, en springbrunn ritad av arkitekten Erik Sammy Josephson, från Märta Hedin.

§ 101 2011/KS0829 106
Svar på motion av Olle Engström (M) och
Eike Jünke (M):
Finansiera en professur inom forskningsområdet resursåtervinning!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 74,
sid B 396)

Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Föreslå Högskolan i Borås att inrätta en av professurerna, som Borås Stad lovat att finansiera under tio
år i samband med projektet Simonsland, för forskning
inom området resursåtervinning med fokus på material
återvinning.
Tjänstens inriktning exemplifieras i bilagd befattningsbeskrivning.

§ 102

2012/KS0411 042

			
2012/KS0404 042

Olle Engström (M) och Eike Jünke (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011
inlämnat rubricerad motion.

Delårsrapport januari–april 2012

I motionen föreslås att Borås Stad förordar Högskolan i
Borås att inrätta en professur för forskning inom området
resursåtervinning med fokus på materialåtervinning.

Resultatet före extraordinära poster för Borås Stad beräknas till +115,5 miljoner kronor, dvs 17,5 miljoner kronor
bättre än budgeten för 2012 som ur ett finansiellt perspektiv är relativt låga 98,0 miljoner kronor.

Ingenjörshögskolan har idag en stark kompetens inom
forskningsområdet resursåtervinning med bl. a. biogas,
förbränning och förgasning, logistik, plaståtervinning,
livscykelanalys och sociala aspekter. Det finns professurer
och/eller forskare som utvecklar såväl forskningen som
utbildningen inom samtliga dessa områden.
Inom forskningsområdet materialåtervinning förekommer
vissa områden som t.ex. plaståtervinning, men återvinning
av andra organiska och oorganiska material ingår inte i
dagens forskning. Syftet med en ny professur är att stärka
hela forskningsområdet resursåtervinning med ytterligare
en inriktning mot återvinning av oorganiskt material.
En ny professur förstärker forskningsområdet organiskt
material som kan bidra till att optimera processer och
material för energiproduktion i det planerade Energiverket
på Sobacken. Professuren är i också i linje med skapandet
av det nya innovationscentret på Simonsland.
Borås Stad verkar i sina överläggningar med Högskolan i
Borås för att en tjänst inriktas inom detta område.

Kommunstyrelsens beslut 2012-04-23, § 223
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, separat
bilaga)

Förändringen av eget kapital beräknas till +139,8 miljoner kronor då försäljning av mark och tomträtter innebär
extraordinära intäkter på f n 24,3 miljoner kronor.
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget till 38,9 miljoner kronor bättre än budget tack vare
bättre utfall för inkomster från avtalade pensioner och arbetade timmar under fjärde kvartalet 2011. Detta innebär
att nivån även höjs för innevarande år 2012.
Finansnettot beräknas i dagsläget till 36,0 miljoner kronor
vilket är 6,0 miljoner kronor bättre än budget.
Resultatet är förstärkt med 20,0 miljoner kronor ur stabiliseringsfonden. I budget 2011 lades en plan att 20 miljoner
kronor ur stabiliseringsfonden årligen under 2011-2014
skulle förstärka det finansiella resultatet för att sedan fasas
ut i takt med att skatteunderlagets utveckling på egen
hand gör att vi når våra finansiella mål.
För Borås Stads bolag gäller generellt en stor budgetföljsamhet. Ett undantag är Borås Energi och Miljö AB
som beräknar ett årsresultat på +31 miljoner kronor mot
budgeterade +40 miljoner kronor. Till största del beror
det lägre resultatet på sämre elpris och låga marknadsno-
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teringar för elcertifikat. Dessutom inträffade en brand på
Ryaverket i början på året.

Kommunstyrelsens beslut 2012-06-04, § 317
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet
Ulf Olsson (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Delårsrapport januari-april 2012 för nämnderna och de
kommunala bolagen godkänns.
Stadsdelsnämnden Norrs kommunbidrag för den kommungemensamma verksamheten ökas med 3 250 000
kronor och kommunbidraget för stadsdelsverksamheten
minskas med motsvarande med anledning av att ansvaret
för ensamkommande barn flyttas till den kommungemensamma ramen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Delårsrapport januari-april 2012 för nämnderna och de
kommunala bolagen godkänns.
Stadsdelsnämnden Norrs kommunbidrag för den kommungemensamma verksamheten ökas med 3 250 000
kronor och kommunbidraget för stadsdelsverksamheten
minskas med motsvarande med anledning av att ansvaret
för ensamkommande barn flyttas till den kommungemensamma ramen.

vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska drift
störningarna samt skapa en stabil IT-miljö.
En förstudie har tagits fram av konsult där bl.a. en rad
workshops har genomförts med olika grupper av kommunens personal.
Den initiala investeringen för de delar som omfattas av
utredningen är enligt antaganden i rapporten 58,1 Mkr
och den årliga löpande ökningen av kostnad är 16,5 Mkr/
år, samt under projekttiden ytterligare 4,1 Mkr/år för befintlig programvara som behöver finnas kvar till hela migreringen är klar och där efter kan avvecklas. Kostnaderna
fördelar på flera år. Beslut fattas i respektive års budget.
Efter fullmäktigebeslut och upphandling beräknas
införandet av en ny IT-plattform påbörjas vid årsskiftet
2012/2013 och vara klart efter ca 18 månader.
I rapporten påpekas vikten av att ta till vara de effektivitetsvinster som den nya IT-plattformen möjliggör.
Kommunstyrelsen kommer att göra en analys av den eko
nomiska nyttan som t.ex. ökad tid för arbete med fungerande IT-miljö, sparad tid med effektivare arbetsrutiner
etc. Det är av stor vikt att tillvarata de effektivitetsvinster
som den nya IT-miljön möjliggör för att inte öka kommunens kostnader för administration.
Kommunstyrelsens beslut 2012-06-04, § 307
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige
besluta:
Rapporten utgör grund för IT-plattform och upphandling.

§ 103 2012/KS0421 005
Ny IT-plattform för Borås Stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 75,
separat bilaga)
Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger på
programvaror från många olika leverantörer, samt vissa
egenutvecklade lösningar. Detta medför utmaningar kring
integrationer mellan system och risker med personal som
har unik kunskap. Delar av IT-plattformen har inte support eller underhållsavtal.
Borås Stad har under många år haft en IT-miljö baserad
på en Novell plattform. En rad tecken pekar på att framtiden för Novell plattformen är osäker samtidigt som miljön
under flera år har drabbats av stora driftsstörningar och
varit instabil.
Kommunledningen har med anledning av detta beslutat
att genomföra en förstudie som syftar till att identifiera
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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar:
Rapporten utgör grund för IT-plattform och upphandling.

§ 104 2012/KS0340 041
Svar på interpellation av Annette Carlson (M) till kommunalrådet Lena Palmén
(S); värnar den styrande minoriteten om
Borås Stads grundskolor?
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2012, nr 76,
separat bilaga)
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har avgivit svar på rubricerad interpellation. Svaret läggs till handlingarna.
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Avslutning
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S) tillönskar alla ledamöter och tjänstemän en skön och härlig
sommar.
Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Bertil Myhr
berg (M) tillönskar ordföranden en likaledes skön och
härlig sommar.
Vid protokollet
Rosangela Hansen
Justeras
Per-Olof Höög (S)
Anne-Marie Ekström (FP) Ninni Dyberg (S)
§ 80–87, 89–104		
§ 88
Bertil Myhrberg (M)

Justeringen som påbörjades kl 16.00 avslutades kl 16:25.
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla
den 29 juni 2012.
Per-Olof Höög (S)
ordförande
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Anmälningsärenden

Bilaga till § 81 Anmälningsärenden
2012-06-20

”Motion; En barnomsorg för alla!
Att få ihop vardagen är inte alltid lätt. Är du dessutom
förälder och arbetar obekväma tider, då kan det vara svårt
och ibland nästintill omöjligt att lösa den dagliga planeringen. Genom att erbjuda en flexibel barnomsorg i form
av t.ex. nattöppna dagis kan vi dock underlätta vardagen
för många barnfamiljer.
Valet av arbete eller möjligheten att arbeta ska inte behöva
styras av öppettiderna på våra dagis eller vart de är belägna. Jag vill därför att Borås Stad ska ha en barnomsorg
som kan erbjuda avlastning, stöd och olika valmöjligheter för personer med obekväma arbetstider. Detta är en
central del för en modern välfärd, liksom det är viktigt
för en politik för fler i arbete. En flexibel och väl utbyggd
barnomsorg lägger även grunden för större jämställdhet
både i hemmet och på arbetsplatsen.
Idag finns det i Borås bara ett nattöppet dagis beläget på
Hässleholmen. Jag har fått indikationer på att det innebär
en begränsning för många som inte har bil, tid eller möjlighet att skjutsa sina barn dit. Många är i behov av nattis,
men måste välja bort det på grund av praktiska skäl. Att
vara utan barnomsorg kan innebära att man måste tacka
nej till en anställning, begränsningar i arbetet eller i värsta
fall att man tvingas säga upp sig.
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Utan dagisplats blir man dessutom som förälder utelämnad till sitt sociala nätverk som istället får agera barnvakt.
Detta innebär en otrygghet för många och det riskerar att
slita på de nära relationerna. Har man ett begränsat socialt
nätverk blir man dessutom extra utsatt. En väl utbyggd
barnomsorg på obekväma tider innebär en avlastning för
alla barnfamiljer, oavsett förutsättningar och bakgrund.
Det är viktigt att vi tar denna problematik på allvar och
att vi lyssnar till personal och föräldrar. Finns behovet
och efterfrågan borde Borås Stad, utifrån de budget
förutsättningar som råder, i större utsträckning erbjuda en
flexibel barnomsorg. Givetvis anser jag som moderat att
alternativa aktörer skall ges utrymme att etablera sig även
när det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Stadsdelsnämnderna får i uppdrag att utreda behovet
och efterfrågan av en utökad barnomsorg med flexibla
öppettider samt kostnader för detta.
• Stadsdelsnämnderna skall erbjuda en utökad barnomsorg med flexibla öppettider om behov och efterfrågan
finns.
Annette Carlson (M)”
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Bilaga till § 81 Anmälningsärenden
2012-06-20

”Motion; Ett gemensamt bostadsbolag
med bättre möjligheter
Borås Stad har ovanligt många kommunala bostadsbolag
närmare bestämt fem stycken. Förutom AB Bostäder som
har klart störst lägenhetsbestånd äger kommunen Fristadbostäder, Toarpshus, Viskaforshem och Sandhultsbostäder.
De sistnämnda fyra bolagen utgör en kvarleva från en
svunnen tid när Borås Stad var uppdelat i flera kommuner. Av någon outgrundlig anledning har dessa separata
bolag med egna tjänstemän och politiskt tillsatta styrelser
bestått. Det finns flera skäl till att det är hög tid att ändra
på den saken.
För det första förefaller det vara onödigt att ha flera
anställda verkställande direktörer, politiska styrelser och
så vidare. Men, det absolut viktigaste och främsta skälet
är den lagändring som ägt rum på det bostadspolitiska
området. Lagändringen innebär att de kommunala
bostadsbolagen skall drivas enligt affärsmässiga principer.
Lagändringen är således ett kraftigt avsteg från självkostnadsprincipen och andemeningen är att det skall bli en
sundare och mer likvärdig konkurrens mellan offentliga
och privata bostadsbolag. Konsekvensen av förändringen
innebär bland annat att bostadsbolagen måste låna på
egna meriter – och inte använda Borås Stad som hjälp för
låga räntekostnader. Det kommer de facto rent krasst att
innebära att det blir ytterst svårt för de små kommunala
bostadsbolagen i ytterområdena att finansiera några nybyggen. Istället för att blunda och hoppas är ett alternativt
handlingsalternativ att faktiskt låta de mindre kommunala
bostadsbolagen gå upp i AB Bostäder. Det ger sammantaget bättre möjligheter för nybyggnationer och med största
sannolikhet lägre administrationskostnader och vore således en väl avvägd och rimlig lösning på de problem som
senare kommer att uppenbara sig.
Vi föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta:
• Att Viskaforshem, Toarpshus, Fristadbostäder och
Sandhultsbostäder slås samman med AB Bostäder så att
kommunen får ett gemensamt bostadsbolag.

Bilaga till § 81 Anmälningsärenden
2012-06-20

”Motion; Mer pengar till verksamheterna –
mindre till outnyttjade lokaler och fastig
heter!
Idag äger Borås Stad ett antal lokaler som står tomma, eller används för icke-kommunala verksamheter. Kostnaderna för de outnyttjade lokalerna är höga och kan användas
på ett bättre sätt.
Kommunen äger också många fastigheter som av olika
anledningar är svåra att hantera inom kommunens internhyressystem. Detta innebär i princip att hyran inte helt
täcker respektive fastighets kostnad, varför resterande del
får finansieras via kommunbidrag. Bland dessa finns bland
annat Parkhallen, Rotundan och Annelundsvillan.
Vi i Centerpartiet anser att kommunens lokaler bör
användas på ett så effektivt sätt som möjligt, alternativt
säljas om vi inte behöver dem till framtida verksamheter.
Kommunens medel ska gå till verksamheter där de behövs
bäst, och inte användas för att betala hyror och underhåll
av lokaler som står outnyttjade.
Vi vill därför se en utredning som undersöker om de
lokaler som ägs av kommunen men står tomma eller inte
används till kommunala verksamheter skulle kunna säljas
eller hyras ut.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att inventera
de lokaler och fastigheter som ägs av kommunen och står
tomma eller inte används till kommunala verksamheter.
Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att lägga fram
förslag om vad kommunen ska göra med lokalerna i framtiden.
Kerstin Hermansson (C)
Cecilia Andersson (C) “

Joakim Malmberg (FP)
Alexis Mouschopanis (M)

Falco Güldenpfennig (KD)”
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Bilaga till § 81 Anmälningsärenden
2012-06-20

”Motion; Inför traineeprogram
i Borås Stad

Traineeprogram kan se väldigt olika ut, men oftast kretsar
det kring att traineerna får en tidsbegränsad anställning
där det får prova på en kvalificerad tjänst samtidigt som
de får tid avsatt för utbildningsdagar och mentorsprogram.
Ofta mynnar det ut i en fast anställning och därmed två
nöjda parter.

Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att det är svårt
för ungdomar att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Först och främst är det svårt för unga som saknar
utbildning, men det kan även vara svårt för nyutexaminerade studenter från våra högskolor och universitet.
Problemet är att arbetsgivarna ofta ställer höga krav på
arbetslivserfarenhet. Det medför dels att det blir svårt för
unga akademiker att få ett arbete, men också att arbetsgivarna går miste om viktigt kompetens.

Det här är något som Borås Stad borde ta chansen att införa. Det skulle innebära att det blir enklare att rekrytera
den kompetens staden behöver samtidigt som unga akademiker får chansen att omsätta sina teoretiska kunskaper i
praktiken. Med stora avgångar i offentlig sektor så är det
även essentiellt att vi har unga ledare som står redo att axla
chefsrollen.

Ett sätt att försöka komma runt ovannämnda problem är
att införa traineeprogram vilket många stora och välrenommerade företag redan gjort. Nu börjar även somliga
kommuner inse att traineeplatser är något för framtiden.
Projektet ”Framtidens ledare” som är ett samarbete inom
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är inrättat
för att tillgodose behovet av framtidens ledare. Intresset
för att delta i projektet har varit enormt – totalt har över
1000 personer sökt de 13 platser som fanns. Liknande
resultat var det när Region Halland annonserade ut sina
traineeplatser.

Att Borås Stad inför ett traineeprogram i sina olika
verksamhetsområden för att tillgodose behovet av kompetens.
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Jag föreslår således:

Joakim Malmberg (FP) ”
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Inkomna interpellationer och enkla frågor
Bilaga till § 82 Inkomna interpellationer
och enkla frågor

”Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson:
Får en fullmäktigeledamot ställa en enkel fråga, även om
hon eller han kan vara jävig i ärendet?
Eike Jünke (M)”
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Bilagor
Bilaga till § 85 Nya ägardirektiv och bolagsordning för
AB Bostäder i Borås
2012/KS0174 107
Till Kommunfullmäktige

(Nr 58) Nya ägardirektiv och bolagsordning för AB Bostäder i Borås
Förslag från Ulf Olsson:

Kommunstyrelsens förslag innebär att beloppet för högsta
möjliga aktiekapital höjs från 44 mnkr till 110 mnkr, och
att högsta möjliga antalet aktier på motsvarande sätt höjs
från 88 000 aktier till 220 000 aktier. Gällande regler
tillåter dock inte att högsta möjliga gräns är mer än fyra
gånger större än lägsta möjliga gräns.
En ändring i bolagsordningen som möjliggör en så stor
ökning i aktiekapital som föreslagits, får istället göras i
samband med att en eventuell ökning av aktiekapitalet
sker och inte som nu i förberedande syfte. Därför skall
ingen ändring av bolagsordningen § 6 och § 7 ske.
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga till § 101 Svar på motion av Olle Engström (M)
och Eike Jünke (M): Finansiera en professur inom forskningsområdet resursåtervinning!

Befattningsbeskrivning Ny professur
inom: Forskningsområdet: Resursåtervinning med inriktning på organisk och
oorganisk materialåtervinning.
Bakgrund:

Ingenjörshögskolan har idag en stark kompetens inom
forskningsområdet resursåtervinning med bl a biogas,
förbränning och förgasning, logistik, plaståtervinning,
livscykelanalys och sociala aspekter. Inom samtliga områden ligger vi långt fram med forskningen, tack vare att det
idag finns egna professurer och/eller forskare som utvecklar såväl forskningen som utbildningen.
Inom forskningsområdet materialåtervinning är situationen något annorlunda. Vissa områden som t ex plaståtervinning förekommer, men återvinning av andra organiska
och oorganiska material ingår inte i dagens forskning.

Sammanfattning:

Borås Stad har i och med det väl utvecklade samarbetet
mellan parterna i Waste Recovery – International Partnership en unik möjlighet att ytterligare stärka den lokala
kompetensen som finns i detta samarbete. Kunskapsklustret Waste Recovery är världsunikt och kommer i
framtiden, genom ytterligare satsningar att vara ett starkt
kunskapsområde. Detta sätter både Borås Stad och övriga
parter i Waste Recovery på världskartan, vilket skapar
tillväxt i vår region.
Mohammad Taherzadeh,
forskare inom resursåtervinning, Högskolan i Borås
Olle Engström (M),
ledamot i Kommunfullmäktige och Borås Energi
och Miljö AB

Syftet med en ny professur inom området resursåtervinning är att:
• S tärka hela forskningsområdet resursåtervinning med
ytterligare en inriktning mot återvinning av oorganiskt
material. Ett område som måste förstärkas ytterligare
för att Borås Stad ska stå väl rustad inför framtiden.
• D
 en nya professuren ska ytterligare förstärka forskningsområdet inom också organiskt material som
kan bidra till att optimera processer och material för
energiproduktion i det planerade nya Energiverket på
Sobacken. Ett mycket viktigt mål för att bibehålla vår
tätposition inom området resursåtervinning i världen.
Målsättning:

Genom forskningsinsatser på nya material ska målet med
den nya professuren vara att generera renare fraktion ur
avfall på såväl befintligt som nya material för rötning,
förbränning och återvinning.
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