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Nr 87
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans
Donation, avseende 2011 års förvaltning
2012-08-20

2012/KS0442

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att
förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och
som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults
församling.
Under året har stiftelsen bland annat beviljat bidrag till
Diakonins Vänner, PRO, Hembygdsföreningen samt
Halla fritidsförening.
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2011 års verksamhet. Resultaträkningen visar ett
underskott på 76 574 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2011 tillgångar uppgående till ett bokfört värde
av 6 452 039 kronor. Enligt stiftelsens stadgar ankommer
det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att
årsredovisningarna har upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i
enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna
har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas
ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Stiftelsen för L L Frimans Donation
Org.nr 864500-3776

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31
Styrelsen för Stiftelsen för L L Frimans Donation avger
härmed följande årsredovisning.
Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).

Förvaltningsberättelse
Allmänt

Stiftelsen bildades för att förvalta en donation av f d
provinsialläkaren L L Friman. Donationen bestod i
jordbruksfastigheten Halla 1:1 jämte övrig till fastigheten
tillhörig egendom. Fastigheten såldes år 2003.
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Ändamål

Stiftelsens ändamål är att förvalta doktor L L Frimans
donation.
Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor
och bidrag till hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation
och förströelse och som bidrag till en församlingssysters
verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt
ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt
inom Ljushults församling.

Styrelsen har under år 2011 haft fyra protokollförda
möten.
Nuvarande styrelseledamöter och suppleanter är:
Suppleanter

Utdelningsbara medel

Inge Pettersson, ordf Vägv Camilla Haraldsson

-

Ingemar Svensson

C

Martin Bertilsson

C

Per-Ivar Andersson

S

Anette Karlenström

S

Kjell Storberg

S

Bengt Fröjdlund

S

Lennart Ringqvist

C

Irena Ilvesten

S

Utdelning/bidrag

Bidrag har under året beviljats till Diakonins Vänner om
20 000 kr, PRO om 20 000 kr, Hembygdsföreningen om
10 000 kr samt Halla fritidsförening 5 000 kr.
Förra året beviljades Aplareds IF 50 000 till ett elljusspår

B 458

Placeringar

Under år 2011 har stiftelsens likvida medel varit placerade
på bankkonton samt i fonder i Svenska Handelsbanken
och Robur, se vidare not 5. Finansiella anläggningstillgångar värderas till verkligt värde i enlighet med ÅRL 4
kap 14a §.

Stiftelsens nuvarande styrelse

Ordinarie

som kan användas av äldre och funktionshindrade. Då
erforderliga tillstånd ej än erhållits av Aplareds Idrottsförening för anpassning av elljusspåret har bidraget ännu inte
utbetalts. Under året har stiftelsen även för pensionärer
subventionerat fotvård med 5 050 kr och julbord med
26 545 kr.

Enligt stiftelsen stadgar skall 10 procent av årets resultat
årligen överföras till donationskapitalet. Stiftelsens stadgar
stipulerar även att resterande del av den årliga avkastningen skall utdelas i enlighet med vad som angivits under
rubriken ”ändamål” ovan. Om hela avkastningen ej åtgår
till detta skall överskottet reserveras för att användas för
utgifter (utdelningar) under de närmaste följande åren. Ett
års överskott kan dock ej hållas reserverat (vara utdelningsbart) för längre tid än fem år. Efter fem år skall överskottet
överföras till donationskapitalet.
Utdelningsbara medel uppgår vid utgången av år 2011 till
154 546 kr.
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2011-01-012011-12-31

2010-01-012010-12-31

-33 234

-33 163

-38 053

-22 385

-71 287

-55 548

-71 287

-55 548

14 856

301 714

-56 431

246 166

-20 143

-23 712

-76 574

222 454

-76 574

222 454

0

-22 245

-76 574

200 209

6 142 6 31

6 306 890

6 142 631

6 306 890

Aktuell skattefordran

86 253

106 396

Övriga fordringar

15 642

6 540

101 895

112 936

Kassa och bank

207 513

183 707

Summa omsättningstillgångar

309 408

296 643

6 452 039

6 603 533

6 206 758

6 139 935

RESULTATRÄKNING

Not 1

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Not 2

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknade resultatposter

Not 3

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Not 4

Årets resultat före överföring till donationskapital
Överföring av årets resultat
Årets resultat före överföring till donationskapital
Överfört till donationskapital
Årets resultat efter överföring till donationskapital

BALANSRÄKNING

Not 1

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Not 6

Bundet eget kapital
Donationskapital
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2011-01-012011-12-31

2010-01-012010-12-31

Balanserat resultat

231 120

184 329

Årets resultat

-76 574

200 209

154 546

384 538

6 361 304

6 524 473

Övriga skulder

58 040

50 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

32 695

29 060

90 735

79 060

6 452 039

6 603 533

2011

2010

27 491

16 670

27 491

16 670

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd för små företag.
Bolagets tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde förutom finansiella
anläggningstillgångar som värderas till verkligt värde (se vidare not 5 nedan).

Not 2 Personal
Löner, övriga ersättningar och sociala avgifter
Styrelsen
Sociala avgifter enligt lag och avtal

7 695

4 060

35 186

20 730

Ränteintäkter, utdelningar, rearesultat räntebärande värdepapper

149 034

144 290

Värdeförändring verkligt värde värdepapper

-134 178

157 424

14 856

301 714

Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Stiftelsens värdepapper består i huvudsak räntebärande placeringar. Rearesultat vid
försäljning av värdepapper och värdeförändring redovisas som ränteintäkter och liknande resultatposter.

Not 4 Skatt
Aktuell skatt
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20 143

23 712

20 143

23 712
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NOTER

Andelar

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Robur Obligationsfond MEGA

4 739

555 340

555 141

Robur Penningmarknadsfond MEGA

27 160

2 538 674

2 546 551

Robur Ethica Stiftelse

17 308

1 951 489

2 020 393

Handelsbankens Stabil 25

9 229

Ingående balans

979 846

1 020 546

6 025 349

6 142 631

6 306 890

6 102 826

Inköp/försäljningar

-30 081

46 640

Värdeförändringar

-134 178

157 424

Utgående balans

6 142 631

6 306 890

Andra långfristiga värdepappersinnehav har kollektivt värderats till verkligt värde i enlighet med ÅRL 4 kap 14a §. Värdepappren består i huvudsak av räntebärande placeringar
Donationskapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

6 139 935

184 329

200 209

6 524 473

Resultatdisposition föregående år

-

200 209

-200 209

-

Utdelning

-

-86 595

-

-86 595

Årets resultat

-

-

-76 574

-76 574

66 823

-66 823

-

-

6 206 758

231 120

-76 574

6 361 304

NOTER
Not 6 Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång

Resultat överfört till donationskapital enligt stadgar
Belopp vid årets utgång

Aplared den 30 mars 2012
Inge Pettersson
ordförande
Per-Ivar Andersson
Kjell Storberg
Lennart Ringqvist
Ingemar Svensson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 11/5 2012
Fredrik Ekelund
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB
Ola Sabel
Kommunrevisionen Borås Stad
Lars Magnusson
Kommunrevisionen Borås Stad
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Revisionsberättelse

Uttalande

Till styrelsen i Stiftelsen för L L Frimans Donation org.nr
864500-3776

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen för L L Frimans Donation år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevalda
revisorer har utfört revisionen enligt god revisionssed för
förtroendevalda revisorer i Sverige.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings- åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande
om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av L L Frimans Donation år
2011.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot
i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Borås den 11/5 2012
Fredrik Ekelund		
Auktoriserad revisor
Ernst & Young AB

Ola Sabel
Kommunrevisionen
Borås Stad

Lars Magnusson
Kommunrevisionen Borås Stad
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Nr 88
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO),
avseende 2011 års förvaltning
2012-08-20

2012/KS0505

2012-06-21

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Från PROTEKO
Till Borås Stad

Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO) ankommer det på
Kommunfullmäktige att besluta i fråga om ansvarsfrihet
för styrelsen.

Årsredovisning för
Stiftelsen PROTEKO år 2011

Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2011 jämte årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens resultaträkning visar ett negativt resultat
på 155 690 kronor, koncernen redovisar ett negativt resul
tat på 169 738 kronor.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av stiftelsens och koncernens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen
eller stiftelseförordnandet.

(Org. nr 864501-5895)

Härmed översändes årsredovisning och revisionsberättelse
för Stiftelsen PROTEKO avseende tiden 2011-01-01-2011-12-31.
Årsredovisningen utgörs av verksamhetsberättelse,
förvaltningsberättelse samt bokslut för den angivna tiden.
För Stiftelsen PROTEKO
Ann-Gerd Johansson

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för
Tekoindustrin (PROTEKO) beviljas ansvarsfrihet för
2011 års verksamhet.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Styrelse

Stiftelsen driver ett fristående resurscentrum med kompetens och utrustning för utbildning och rådgivning för
företag inom tekoområdet och närliggande branscher.

Ledamöter

Suppleanter

Jur kand
Maj Steen
Borås

Ingenjör
Folke Röllgårdh
Borås

Journalist
Jesper Wasling
Borås

Ekonomichef
Mary Larsson
Borås

VD

Direktör
Mats Vikman
Borås

Vakant

Styrelsen har under tiden 2011-01-01--2011-12-31 haft sex
sammanträden.

VD
Urban Olsson
Göteborg

Företagsrådgivare
Dan Sahlén
Göteborg

Direktör
Per Segerqvist
Stockholm

Platschef
Christian Lundell
Borås

Ombudsman
AnnSofie Tureson
Borås

Ombudsman
Åke Karlsson
Ambjörnarp

Flerårsjämförelse (tkr)

Genom beslut av riksdagen 1988-11-23 har Stiftelsen
PROTEKO befriats från skattskyldighet.

Maria Svanehed fr o m 2011-03-01.
2011-01-01--02-28 Vakant

Revisorer

Ordinarie

Suppleanter

Auktoriserad revisor
Kjell-Åke Pettersson, Borås

Godkänd revisor
Peter Bengtsson, Borås

Ola Sabel, Borås

Lars Magnusson, Borås

2011

2010

2009

2008

2007

7 949

7 792

12 068

9 673

10 947

-156

-3 567

-219

-470

1 043

23 470

23 592

27 687

28 244

28 556

95

95

94

93

93

6

9

10

9

10

8 100

8 382

12 994

11 816

12 337

-170

-3 567

-216

-465

1 003

23 724

23 901

28 100

29 149

28 911

95

95

93

91

93

6

10

11

11

10

Stiftelsen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet i %
Medelantal anställda
Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet i %
Medelantal anställda
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Resultatdisposition

Koncernens balansräkning

Koncernens fria egna kapital uppgår till 10 973 885
kronor. Stiftelsens disponibla vinstmedel uppgår till
10 825 239 kronor.

2011

2010

107 645

237 218

107 645

237 218

18 051

75 976

18 051

75 976

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Beträffande koncernens och stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar samt därtill hörande notanteckningar.

Maskiner och inventarier, Not 2
Omsättningstillgångar
Varulager, Not 5

Koncernens resultaträkning

Handelsvaror

2011

2010

Nettoomsättning

8 100 101

8 381 740

Hyresbidrag

1 560 000

1 560 000

79 100

151 720

9 739 201

10 093 460

-87 298

-113 662

-6 062 743

-8 120 429

Kortfristiga placeringar

-3 984 883

-5 493 419

-10 134 924

-13 727 510

Övriga kortfristiga placeringar,
Not 4

Rörelsens intäkter

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader, Not 9
Personalkostnader, Not 1

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

236 948

405 647

Skattefordran

37 616

41 793

Övriga fordringar

98 161

88 325

887 867

948 374

1 260 592

1 484 139

14 540 087

14 793 714

14 540 087

14 793 714

7 797 385

7 309 797

23 723 760

23 900 844

11 450 000

11 450 000

81 000

81 000

11 531 000

11 531 000

11 143 623

14 710 335

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, Not 6

Avskrivningar
Maskiner och inventarier, Not 2

Rörelseresultat

-129 573

-333 423

-129 573

-333 423

-525 296

-3 967 473

Utdelning aktier

163 260

112 265

Ränteintäkter

360 463

89 995

-1 274

0

-148 169

198 501

Värdereglering värdepapper, Not 4
Vinst vid försäljning av värdepapper
Resultat före skatt
Årets resultat

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Finansiella intäkter och kostnader

Räntekostnader

Kassa och bank

-18 722

0

355 558

400 761

-169 738

-3 566 712

-169 738

-3 566 712

Bundet eget kapital, Not 8
Stiftelsekapital
Bundna reserver
Fritt eget kapital, Not 8
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

-169 738

-3 566 712

10 973 885

11 143 623

887 421

811 125

83 244

123 993

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter, Not 7

248 210

291 103

1 218 875

1 226 221

23 723 760

23 900 844

Ställda panter:

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser:

Inga

Inga

Summa eget kapital och skulder
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Stiftelsens resultaträkning

2011

2010

7 895 941

7 738 615

Intäkter kursarrangemang

52 966

53 547

Medel från Borås Stad för
hyreskostnader

1 560 000

1 560 000

83 600

151 720

9 592 507

9 503 882

Rörelsens intäkter
Uppdragsintäkter

Övriga intäkter

-207 286

-292 000

-1 882 646

-1 945 092

-647 795

-976 616

-2 793 332

-3 485 680

Informations- och
kontaktkostnader

-218 841

-898 751

Förvaltningskostnader

-167 001

-316 329

Försäkringar

-29 804

-30 362

Övriga kostnader

-32 190

-89 104

-3 981 064

-5 099 529

Lokalkostnader
Kontors- och datakostnader, Not 9
Främmande tjänster

Personalkostnader, Not 1

-9 959 959 -13 133 463
Resultat före avskrivningar

-367 452

-333 423

-129 573

-333 423

-497 025

-3 963 004

Utdelning aktier

163 260

112 265

Ränteintäkter

344 966

85 365

-18 722

0

-148 169

198 501

341 335

396 131

-155 690

-3 566 873

Finansiella intäkter och kostnader

Resultat vid försäljning av
värdepapper
Värdereglering värdepapper, Not 4

Årets resultat

Maskiner och inventarier, Not 2

237 218

107 645

237 218

675 000

675 000

675 000

675 000

222 254

401 669

4 500

76 268

76 079

72 352

887 867

948 374

1 190 700

1 498 663

14 067 172

14 331 819

14 067 172

14 331 819

7 430 412

6 849 133

23 470 929

23 591 833

11 450 000

11 450 000

11 450 000

11 450 000

10 980 929

14 547 802

-155 690

-3 566 873

10 825 239

10 980 929

887 236

810 475

83 244

74 435

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag, Not 3
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar dotterföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter, Not 6
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar,
Not 4

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital, Not 8
Stiftelsekapital
Fritt eget kapital, Not 8
Balanserad vinst
Årets resultat
Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter, Not 7

225 210

275 994

1 195 690

1 160 904

23 470 929

23 591 833

Ställda panter:

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser:

Inga

Inga

Summa Eget kapital
och skulder
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107 645

Materiella anläggningstillgångar

Kassa och bank
-129 573

Rörelseresultat

2010-12-31

Anläggningstillgångar

-3 629 581

Avskrivningar
Maskiner och inventarier, Not 2

2011-12-31

Tillgångar

Rörelsens kostnader
Kurskostnader

Stiftelsens balansräkning
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Tilläggsupplysningar

NOTER

2011

2010

Kvinnor

0,0

0,0

Män

00

10

0,0

1,0

Kvinnor

2,0

1,0

Män

20

3,0

4,0

4,0

2,0

1,0

Kompetenspoolen Sjuhärad AB, personal

Allmänna upplysningar

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. Värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Koncernens och stiftelsens tillgångar och skulder är värderade till anskaffningsvärde respektive nominellt belopp
om annat ej anges. Fordringar har upptagits till det belopp
varmed de beräknas inflyta. Som inkomst redovisas det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den period försäljningen avser.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Anskaffningsvärdena för aktier i dotterbolag har
eliminerats mot vid förvärvstillfället befintligt eget kapital.
Vägledning har hämtats från Redovisningsrådets rekommendation 1:00 angående koncernredovisning.

Kompetenspoolen Sjuhärad AB, styrelsen

PROTEKO Läromedel AB, styrelsen
Kvinnor
Män

Kompetenspoolen Sjuhärad AB och PROTEKO Läromedel AB är helägda dotterbolag till Stiftelsen PROTEKO
förvärvade 1994-01-01 respektive 1994-07-01.

368 869

2 209 782

3 134 328

2 807 211

3 503 197

915 784

1 089 975

Styrelse, KY ledningsgrupp och VD

Sociala kostnader
Sociala avgifter enligt lag
och avtal
Pensionskostnader:
VD

Inköp och försäljning inom koncernen

Koncernen

82 278

55 835

144 849

244 775

1 142 911

1 390 585

3 950 122

4 893 782

600 429

374 269

2 209 782

3 417 656

2 810 211

3 791 925

916 603

1 186 353

82 278

55 835

Övriga anställda

Löner och sociala kostnader

Styrelse, branschråd och VD

Försäljning till dotterbolag har skett med 4 500 kronor
(57 961). Inköp från dotterbolag har uppgått till 17 249
kronor (1 598).

2011

597 429

Stiftelsen

PROTEKOs aktieinnehav är 6 000 st (100 %) i Kompetenspoolen Sjuhärad AB (org nr: 556020-4389) och 1 000
st (100 %). i PROTEKO Läromedel AB
(org nr: 556116-2651). Bolagen har sitt säte i Borås.

NOTER

10
2,0

Not 1 - Löner och ersättningar

Övriga anställda

Koncernförhållanden

00
2,0

Övriga anställda
Sociala kostnader

2010

Sociala avgifter enligt lag och
avtal
Pensionskostnader

Not 1 - Personal

VD

Medelantalet anställda

Övriga anställda

PROTEKO, personal
Kvinnor

4,0

5,5

Män

15

35

5,5

9,0

Kvinnor

2,0

2,0

Män

40

40

6,0

6,0

PROTEKO, styrelsen

Dessutom har tillfälligt anställda anlitats i betydande omfattning för i huvudsak läraruppgifter.

Löner och sociala kostnader

144 849

253 559

1 143 730

1 495 747

3 953 941

5 287 672

Not 2 - Maskiner och inventarier
Stiftelsen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning /utrangering

4 040 739

11 481 107

0

109 818

0

-7 550 186

4 040 739

4 040 739
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NOTER
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

2011

2010

3 803 521

11 013 338

129 573

333 423

0

-7 543 240

3 933 094

3 803 521

107 645

237 218

4 091 373

11 531 739

Årets försäljning/utrangering

Utgående restvärde
Koncernen
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

0

109 818

Årets försäljning /utrangering

0

-7 550 184

4 091 373

4 091 373

3 854 155

11 063 970

129 573

333 423

0

-7 543 238

3 983 728

3 854 155

107 645

237 218

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering

Utgående restvärde

Avskrivningar på maskiner och inventarier sker enl plan med
20 % på anskaffningsvärdet.
Avskrivningar på datorer sker enligt plan med 33,33 % på
anskaffningsvärdet. Avskrivningar på bil har skett enligt plan
med 20 % på anskaffningsvärdet.
Avskrivningar sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

Not 3 - Aktier i dotterbolag
Stiftelsen
Kompetenspoolen AB 6 000 aktier
PROTEKO Läromedel AB
1 000 aktier

Bokfört
värde

Nominellt
värde

600 000

600 000

75 000

100 000

675 000

700 000

Not 4 - Övriga kortfristiga placeringar
Stiftelsen
Räntebärande värdepapper

10 915 382

10 959 139

3 299 959

3 372 680

Anskaffningsvärde

14 215 341

14 331 819

Marknadsvärde

14 067 172

14 983 165

Bokfört värde

14 067 172

14 331 819

11 388 296

11 421 034

3 299 959

3 372 680

Anskaffningsvärde

14 688 255

14 793 714

Marknadsvärde

14 540 087

15 445 060

Bokfört värde

14 540 087

14 793 714

Marknadsnoterade aktier

Koncernen
Räntebärande värdepapper
Marknadsnoterade aktier
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NOTER

2011

2010

Not 5 - Varulager
Koncernen
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet
och verkligt värde.

Not 6 - F
 örutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Stiftelsen
KY-utbildning Teko och Handel
Textila utbildningar
Diverse poster

620 428

657 860

0

108 000

267 439

182 514

887 867

948 374

620 428

657 860

0

108 000

267 439

182 514

887 867

948 374

164 260

146 025

Koncernen
KY-utbildning Teko och Handel
Textila utbildningar
Diverse poster

Not 7 - U
 pplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Stiftelsen
Semesterlöner
Sociala kostnader

30 550

63 409

Ej ankomna fakturor

30 400

66 560

225 210

275 994

164 260

146 025

30 550

67 767

Koncernen
Semesterlöner
Sociala kostnader
Ej ankomna fakturor

53 400

77 311

248 210

291 103
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Not 8 - Eget kapital

Stiftelse
kapital

Bundna
reserver

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Koncernen
Ingående balans

11 450 000

81 000

14 710 335

-3 566 712

Balanseras i ny räkning

0

0

-3 566 712

3 566 712

Förskjutning mellan bundet och
fritt eget kapital

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

-169 738

81 000

11 143 623

-169 738

11 450 000
Stiftelsen
Ingående balans

11 450 000

0

14 547 802

-3 566 873

Balanseras i ny räkning

0

0

-3 566 873

3 566 873

Årets resultat

0

0

0

-155 690

11 450 000

0

10 980 929

-155 690

2011

2010

Stiftelsen

75 770

145 997

Koncernen

75 770

147 002

Not 9 - Övriga externa
kostnader
Leasingkostnader

Borås 2012-05-29
Maj Steen, ordf Jesper Wasling
Mats Vikman
Urban Olsson
Per Segerqvist
AnnSofie Turesson
Maria Svanehed, VD
Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-06-19
Ola Sabel
Certifierad kommunal revisor

Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
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Verksamhetsberättelse 2011

Marknadsförutsättningar

PROTEKOs verksamhet har under 2011 präglats av intern
organisationsförändring för att få en framtida verksamhetsutveckling.

Utbildning

Strategi

Ett ledord för verksamheten är:
Kompetensutveckling för framtiden
• tydliggöra PROTEKOs verksamhet
• stärkavarumärket PROTEKO
• profilera verksamheten inom stiftelsens affärsområden
utbildning och näringsliv samt övrigt
• basera övrig verksamhet på uppdrag av företag och
organisationer
• utveckla PROTEKOs företagsnätverk och samordna
kontakter med TEKO Sveriges Textil- och Modeföretags medlemsföretag,
Organisation

Från den 1 mars 2011 är Maria Svanehed på plats som ny
VD. Hon ansvarar för den löpande driften under stiftelsens styrelse som består av två representanter från Borås
Stad, tre från näringslivet och en från IF Metall.
Styrelse och VD har under 2011 gått igenom verksamheten och skalat bort de icke lönsamma delarna och har nu
startat med utveckling av den verksamhet som bygger på
den direkta verksamheten som stöder TEKO och angränsande handels målsättningar. Stiftelsen skall också stärka
kontaktytan med övriga näringslivet.

Styrelse

Stiftelsen

2011

2010

2009

2008

2007

Omsättning

7 949

7 792

12 068

9 673

10 947

Vinst/Förlust

- 156

-3 567

-219

-470

1 043

95

95

94

93

93

Koncernen

2011

2010

2009

2008

2007

Omsättning

8 100

8 382

12 994

11 816

12 337

Vinst/Förlust

- 170

-3 567

-216

-465

1 003

95

95

93

91

93

B 470

PROTEKO har inför året 2012 sökt nya utbildningar
inom områdena handel, mode, textil och konfektion.
Systemet med ett- eller tvååriga YH-utbildningar med
ett stort inslag av praktik (Lärande i arbete, LIA) är en
stor framgång för att på ett effektivt sätt utbilda personer
direkt till jobb som är relevanta för utbildningen.
Under 2011 har studerande haft lätt att hitta LIA-platser
då konjunkturläget varit positivt.
Andelen utexaminerade studenter som har arbete sex
månader efter avslutad utbildning var för KY Teko 86 %
och 100 % för Handel & affärsmannaskap. Näringslivet
ställer sig positiv till utbildningarna då konjunkturläget
varit positivt.

Uppdragsutbildning
PROTEKO har avslutat ett antal utbildningar inom
ramen för Comiflex, en större upphandling av ESF-medel
för kompetensutvecklingsstöd till små- och medelstora
företag, via Sjuhärads Kommunalförbund. På ett antal
företag har också uppdragsutbildning genomförts.

PROTEKO har avslutat ett samarbete med CTF (Centrum för textil forskning) för distribution av deras forskningsrelaterade litteratur genom stiftelsens hemsida.

Ekonomiska nyckeltal

Soliditet

Förutsättningarna för Kvalificerad Yrkesutbildning stärks
ytterligare i och med att utbildningssystemet får en ny
egen myndighet, Myndigheten för yrkeshögskolan som
startade 1 juli 2009. Kvalificerad yrkesutbildning (KY)
kommer att övergå i Yrkeshögskoleutbildning (YH). En
satsning på ett större antal nya platser kommer att göras
under den närmaste treårsperioden.

Läromedel

Styrelsen har haft sex sammanträden under 2011.

Soliditet

Yrkeshögskoleutbildning

Verksamhet

Utbildning
I jämförelse med 2010 blev resultatet av antalet ansökningar till KY Teko och KY Handel 22 % mindre. Detta
beror främst på det gynnsamma konjunkturläget och att
det finns mycket jobb på marknaden.
Det stora antalet ansökningar krävde dock en stor arbetsinsats för att kunna genomföra rekryteringen men resultatet blev att platserna fylldes med sökande med mycket hög
kvalitet och motivation. Några generella siffror:
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Antalet sökande: Teko 6 sökande per plats
Andelen kvinnor: 85 %. Handel 4 sökande per plats.
Andelen kvinnor: ca 80 %. Geografisk spridning: 42 %
Göteborg, 25 % Borås med omnejd, 10 % Stockholm
och resterande andel från hela övriga landet.
Vid avslut för de som genomfört utbildningarna i slutet
av maj har de allra flesta uppnått kriterierna för att få ut
examen och över 85 % har ett jobb.
Kontakter och diskussioner med Textilhögskolan och
Smart Textiles om samverkan och genomförande av uppdragsutbildning förs löpande.
Uppdragen utförs också i form av skräddarsydda utbildningar anpassade till kunden eller grupper av kunder.

Bemanning
Omställningsuppdragen har på grund av bättre ekonomiskt läge minskat på marknaden. Detta affärsområde
avslutades och lades ner vilket resulterat i att resultatet
härav varit av mycket liten omfattning.
Det Textila kvalitetsnätverket, som startade under 2009
på initiativ av textilingenjörer på två företag, fortsätter att
förstärkas och utvecklas mot ett textilt kluster.

PROTEKOs administration ses över och effektiviseras
som främjar de nya affärsområdena och YH-utbildningarna.

Personal

Organisationen blev uppdelad i två affärsområden:
utbildning och näringsliv. En effektivisering som främjar utvecklingen av PROTEKOs verksamhet påbörjades
under sista halvåret av 2010 och verkställdes under första
kvartalet 2011. Under tredje kvartalet projektanställdes en
person för att arbeta fram nya affärsområden och delvis
arbeta med KY Teko.

Konferenser

PROTEKO har under 2011 firat sitt 25-års jubileum på
Pulsen i Borås.
PROTEKO har haft en representant med på MISTRA
Future Fashions konferens i Stockholm.
PROTEKO har haft en representant med på YH-forums
konferenser som anordnas två gånger om året i Stockholm.

Kompetenspoolen i Sjuhärad
Lokaler och utrustning

Styrelsen har ställt sig positiv till att flytta till ett samordnat Textilcentrum i Simonsland med för stiftelsen bra
framtidsutformning av lokalerna. Under 2011 har det
varit löpande möten med Kanico AB och Borås Stad för
planering av våningar. PROTEKOs utbildningsdel och
näringslivsdel kommer vara skilda åt och uppdelat på två
olika våningar i Simonsland. En del för näringslivsdelen
som har en mycket bra placering ut mot ”gula zonen” och
en annan del som är placerad tillsammans med de övriga
utbildningsanordnarna.

Administration och personal

Under första kvartalet 2011 har fyra personer avvecklats
som varit anställda på affärsområdena rekrytering, bemanning och omställning.
Mycket arbete har lagts ner på att anpassa nuvarande dokumentation till en ny datormiljö och ledningssystem.
Fortsatt arbete med ISO 9001-certifieringen har gjorts
för att anpassas till datormiljö och organisation samt nya
affärsområden.

Styrelsen har haft ett sammanträde och verksamheten har
successivt gått över till att drivas i stiftelsens regi.

PROTEKO Läromedel AB

PROTEKO fortsätter sälja läromedel dock i begränsad
skala och endast Textil Materiallära och Textila Varutermer.

Framtid

• Planering inför flytt till Simonsland blir en viktig förutsättning för utvecklingen av PROTEKOs verksamhet i
framtiden.
• PROTEKO kommer göra ansökningar till YH-myndigheten.
• PROTEKO bygger vidare på de nya affärsområdena
och ökad kontakt med näringslivet.
Inom affärsområdet utbildning kommer Yrkeshögskolan
att vara en viktig del med en ökning av antalet utbildningar på sikt. Detta kommer att bredda utbudet av utbildningar inom områdena teko och handel för PROTEKO i
framtiden.
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Intresset för uppdragsutbildning med skräddarsydda utbildningar anpassade till enskilda företag minskade under
2011.
Under kvartal fyra har PROTEKO startat upp ett samarbete med IUC Sjuhärad vilket resulterat i en förstudie
inom området CSR. Projektmedel har sökts från Sjuhärads Kommunalförbund. Förstudien skall genom en
branschöverskridande samverkan behandla CSR och hur
man praktiserar och implementerar det i sin organisation.
Projektet har startats upp under kvartal fyra och går under
namnet CSR friendly.
PROTEKO satsar ytterligare på rådgivning och konsultation genom TEKOsupporten som är en tjänst för SMEföretag inom teko och närliggande branscher.
Borås 2012-05-18
Maria Svanehed
Verkställande Direktör

Från KP•• revision ab
auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Proteko, org.nr 864501-5895

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen Proteko för år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och
koncernredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.

kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka
åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn
de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av moderstiftelsens och koncernens finansiella ställning
per den 31 december 2011 och av dessas finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att styrelsen fastställer resultaträkningen och balansräkningne för moderstiftelsen och för
koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Proteko för år 2011.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder
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Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed
i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision
av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Borås 19 juni 2012-08-02
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
Ola Sabel
Certifierad kommunal revisor

Årsredovisning för
PROTEKO Läromedel AB
(Org nr: 556116-2651)

Styrelsen får härmed avge årsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse
Styrelse

Ledamot		Suppleant
Maj Steen, ordf Borås
Jesper Wasling
Maria Svanehed Borås
Verksamhet

Bolaget bedriver försäljning av läromedel och materiel för
undervisning och information företrädesvis inom tekoområdet. Bolaget verkar också för utveckling och anpassning
av befintliga läromedel.

Flerårsjämförelse

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, i tusentals
kronor.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %

2011

2010

2009

2008

2007

168

186

281

219

326

0

0

0

0

-46

251

287

280

305

415

93

81

82

76

56

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

115 367
1 862
117 229

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

117 229
117 229

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med
tillhörande tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning

Balansräkning

2011

2010

0

0

0

0

18 051

75 976

18 051

75 976

Kundfordringar

14 694

3 978

271

Övriga fordringar

11 484

15 973

2 281

271

Skattefordran

37 616

37 313

1 862

0

63 794

57 264

0

0

169 069

153 646

1 862

0

169 069

153 646

250 914

286 886

100 000

100 000

16 000

16 000

16 000

16 000

116 000

116 000

115 367

115 367

1 862

0

117 229

115 367

185

650

4 500

49 869

2011

2010

Tillgångar

Rörelsens intäkter
168 443

186 411

Anläggningstillgångar

168 443

186 411

Materiella anläggningstillgångar

Handelsvaror

-87 298

-113 662

Övriga externa kostnader

-81 564

-73 020

-168 862

-186 682

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader

Avskrivningar
Inventarier

Not 2 & 3

Rörelseresultat

0

0

-419

-271

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter

Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

2 281

Inventarier

Not 2 & 3

Omsättningstillgångar
Varulager

Not 1

Handelsvaror

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)
Reservfond

Fritt eget kapital

Not 4

Balanserad vinst
Redovisat resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostn o förutbet int

13 000

5 000

17 685

55 519

250 914

280 886

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Summa eget kapital och skulder
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Tilläggsupplysningar

NOTER

2011

2010

Not 1- Varulager

Allmänna upplysningar

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.
Bolagets tillgångar och skulder är värderade till nominellt
belopp respektive anskaffningsvärde om annat ej anges
i nedanstående noter. Fordringar har upptagits till det
belopp varmed de beräknas inflyta.
Ägare				Andel
PROTEKO
1 000 100 %
Bolaget är ett helägt dotterföretag till PROTEKO,
Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin, (org nr:
864501-5895). PROTEKO har sitt säte i Borås. Inköp från
koncernbolag har skett med 4 500 kronor (31 562) .
Försäljning till koncernbolag uppgår till 17 249 kronor
(1 598).
Bolaget har ej någon lånefordran eller ansvarsförbindelse
för vilka uppgiftsskyldighet föreligger i förvaltningsberättelsen enligt aktiebolagslagen.
Styrelsen har under tiden 2011-01-01--2011-12-31 haft två
sammanträden.

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt först in/först utprincipen respektive verkligt värde.

Not 2 - Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående restvärde

Ordinarie
Aukt revisor
Kjell-Åke Pettersson, Borås

Suppleant
Godkänd revisor
Peter Bengtsson, Borås

Personal

Bolaget har inte haft några anställda under året.
Någon ersättning har ej utgått till bolagets styrelse för
verksamhetsåret.

7 944

0

0

7 944

7 944

7 944

7 944

0

0

7 944

7 944

0

0

Avskrivning har tidigare gjorts enligt plan med 10 % på anskaffningsvärdet.

Not 3 - Arbetsmaskiner
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående restvärde

Revisorer

7 944

7 000

7 000

0

0

7 000

7 000

7 000

7 000

0

0

7 000

7 000

0

0

Avskrivning har tidigare gjorts enligt plan med 20 % på anskaffningsvärdet.

Not 4 – Fritt eget kapital
Ingående balans
Årets vinst

115 367

115 367

1 862

0

117 229

115 367

Borås 2012-05-31
Maj Steen
Ordförande

Maria Svanehed

Min revisionsberättelse har avgivits 2012- 05-31
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
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Från KP•• revision ab, auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Proteko Läromedel AB,
org.nr 556116-2651

liga avseenden rättvisande bild av Proteko Läromedel ABs
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Proteko Läromedel
AB för år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.
Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentB 476

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Proteko
Läromedel AB för år 2011.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det
är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har
jag utöver min granskning av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor

kommunfullmäktiges handlingar | 20 September 2012

Årsredovisning för
Kompetenspoolen Sjuhärad AB

Resultaträkning
Nettoomsättning

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för år 2011

Personalkostnader

Förvaltningsberättelse

462 725

0

462 725

-24 033

-73 033

Not 1

-3 819

-393 890

-27 852

-466 923

0

0

0

0

-27 852

-4 198

13 216

4 359

Avskrivningar

Styrelse

Ledamöter
Suppleant
Maj Steen, ordf, Borås
Ingenjör Arne Rundgren
			
Hunnebostrand
Maria Svanehed Borås
Direktör Kjell-Åke Svärd Kinna
Direktör Lennart Johnsson Kinna

Maskiner och inventarier

Not 2

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

Verksamhet

Bolaget skall genom nära samarbete och samordning med
företag inom teko och närliggande branscher säkerställa
att företagen på lång sikt kan bibehålla sin kompetens.
Bolagets verksamhet har under 2010 överförts till Stiftelsen PROTEKO i avvaktan på nya inriktingar. Bolaget har
därefter varit vilande.
2011

2010

Nettoomsättning

0

462

Resultat efter
finansiella poster

-16

0

Balansomslutning

681

Medelantal anställda

0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Soliditet %

2010

Rörelsens intäkter

(Org nr 556020-4389)

Flerårsjämförelse (tkr)

2011

2009

2008

2007

816 2 030 1 228
3

6

6

Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat

0
4 359

-15 910

161

0

0

-15 910

161

0

0

0

0

10 598

0

0

4 480

10 598

4 480

472 915

461 895

472 915

461 895

197 904

307 018

197 904

307 018

681 417

773 393

Balansräkning
Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Not 2

773 1 020 1 378 1 008

99

89

67

50

67

Omsättningstillgångar

0

1

1

2

0

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Skattefordran

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
kronor 31 417 balanseras i ny räkning. Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande
tilläggsupplysningar.

-1 274
11 942

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga
placeringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

Not 3
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NOTER

Balansräkning
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital

Not 1 Personal

Not 4

Aktiekapital (6 000 aktier)

600 000

600 000

40 000

40 000

640 000

640 000

Balanserat resultat

47 327

47 166

Årets resultat

-15 910

161

31 417

47 327

Reservfond

Fritt eget kapital

Not 5

2011

2010

3 000

5 400

Löner och ersättningar
Styrelse
Övriga anställda

0

283 328

3 000

288 728

Pensionskostnader, styrelse

0

0

Pensionskostnader, anställda

0

8 784

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala avgifter enligt lag och avtal

819

96 378

819

105 162

3 819

393 890

35 690

35 690

0

0

Skulder
Kortfristiga skulder
Skuld till moderföretag

0

26 400

Övriga skulder

0

49 557

10 000

10 109

10 000

86 066

681 417

773 393

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Totala löner och sociala
kostnader

Not 2 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Årets försäljning/utrangering

Ingående avskrivningar

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.
Värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år.
Bolagets tillgångar och skulder är värderade till nominellt
belopp respektive anskaffningsvärde om annat ej anges
i nedanstående noter. Fordringar har upptagits till det
belopp varmed de beräknas inflyta.
Antal aktier
6 000		

Andel
100%

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Stiftelsen PROTEKO
(org nr: 864501-5895). Stiftelsen PROTEKO har sitt säte
i Borås. Försäljning till koncernbolag uppgår till kronor 0
(26 399). Inköp av tjänster uppgår till kronor 0 (0).
Styrelsen har under tiden 2011-01-01--2011-12-31 haft tre
sammanträden.
Revisorer

Ordinarie
Suppleant
Aukt revisor
Godkänd revisor
Kjell-Åke Pettersson, Borås Peter Bengtsson, Borås
B 478

35 690

35 690

35 690

0

0

-35 690

0

0

35 690

0

0

Utgående restvärde

Allmänna upplysningar

Ägare			
PROTEKO

0

0

Årets avskrivningar
Årets försäljning/utrangering

Tilläggsupplysningar

-35 690

Avskrivningar har tidigare gjorts enl plan med 20 % på det ursprungliga anskaffningsvärdet. Avskrivningar har skett linjärt
över den beräknade nyttjandeperioden.

Not 3 Övriga kortfristiga placeringar
Räntefonder

472 914

461 895

472 914

461 895

640 000

640 000

640 000

640 000

IB

47 327

47 166

Årets resultat

-15 910

161

31 417

47 327

Not 4 Bundet eget kapital
IB

Not 5 Fritt eget kapital

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott
uppgår till kronor 1 402 832 (1 402 832).
Kompetenspoolen Sjuhärad AB Borås 2012-05-31
Maj Steen, ordförande
Kjell-Åke Svärd
Lennart Johnsson		
Maria Svanehed
Min revisionsberättelse har avgivits 2012-06-31
Kjell-Åke Pettersson
Auktoriserad revisor
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Kompetenspoolen Sjuhärad AB
Verksamhetsberättelse 2011

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Kompetenspoolen Sjuhärad AB

Kompetenspoolen Sjuhärad ABs verksamhet har under
2010 överförts till stiftelsen på grund av omorganisation
inom koncernen. Bolaget har därefter varit vilande.

Revisorns ansvar

Styrelse Kompetenspoolen Sjuhärad AB

Styrelsen har haft tre sammanträden och kommit fram till
att bolaget skall ligga vilande i väntan på nya inriktningar.

Ekonomiska nyckeltal
Stiftelsen
Omsättning

2011

2010

2009

2008

0

462

816

2 030

Vinst/Förlust

-16

0

3

6

Soliditet

99

89

67

50

Anställda

Kompetenspoolen har inte haft några anställda under
verksamhetsåret.
Borås 2012-05-18
Maria Svanehed
Verkställande Direktör

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten
i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Från KP•• revision ab, auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Kompetenspoolen Sjuhärad AB,
org.nr 556020-4389

Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Kompetenspoolen
Sjuhärad AB för år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Kompetenspoolen
Sjuhärad ABs finansiella ställning per den 31 december
2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust samt styrelsens förvaltning för Kompetenspoolen Sjuhärad AB för år 2011.
B 479
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Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det
är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision.
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har
jag utöver min granskning av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Borås den 31 maj 2012
Kjell-Åke: Pettersson
Auktoriserad revisor
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Nr 89
Ny bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB
2012-08-20

Bolagsordning för
Inkubatorn i Borås AB

2012/KS0508

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Bolagsordningen för Inkubatorn i Borås AB behöver ändras då den befintliga texten i § 7 Antal aktier är felaktig.
Aktiekapitalet ska enligt bolagsordningen vara mellan
100 000 kronor och 400 000 kronor. Bolagets aktier har
ett nominellt värde av 100 kronor per aktie. Antal aktier
ska således vara lägst 1 000 stycken och högst 4 000 aktier. I befintlig bolagsordning står det felaktigt att det ska
finnas lägst 100 aktier och högst 2 000 aktier.

Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-16/17, ändrad
2012-03-15, ändrad 2012-09-20
Gäller fr o m årsstämman 2012-

§ 1 Firma
Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB.

§ 2 Säte

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

§ 7 Antal aktier

§ 7 Antal aktier

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

I bolaget skall finnas lägst
100 aktier och högst 2 000
aktier.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av
fler företag i Boråsregionen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ny bolagsordning fastställs för Inkubatorn i Borås AB i
enlighet med bilagt förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa den nya bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Christer Johansson
Ekonomichef

Föremålet för bolagets verksamhet är att skapa fler företag
som genererar tillväxt och hållbar utveckling i Sjuhärad,
särskilt vad avser kunskapsintensiva affärsområden. Detta
görs genom att tillhandahålla en inkubatorsverksamhet
för nystartade tillväxt- och kunskapsföretag i syfte att
underlätta den initiala utvecklingen av dessa. Bolaget skall
vidare, själv och/eller i samarbete med andra, tillhandahålla finansiering av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden.
Särskilt skall satsas på avknoppning av nya idéer, projekt
och företag från det etablerade näringslivet samt från
forskningen på högskolan och forskningsinstituten.

B 481

kommunfullmäktiges handlingar | 20 September 2012

§ 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.

§ 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.

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

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads
utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling:

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

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

§ 8 Styrelse

4. Val av en eller två justeringsmän.

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter
med högst fem suppleanter.

5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för
tiden från den årsstämman som följer närmast efter det val
till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordföran
de i bolagets styrelse.

6.	Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

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

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 utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10.	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.

§ 10 Lekmannarevisorer

11.	A nnat ärende som ankommer på årsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
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§ 15 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet,
av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemen-
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samt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt med styrelseledamot teckna firman.

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

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Nr 90
Ny bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB
2012-08-20

Bolagsordning för
Borås Energi och Miljö AB

2012/KS0529

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Av bolagsordningen skall framgå antalet aktier i bolaget.
Denna information saknas i befintlig bolagsordning, i
stället framgår en akties nominella belopp vilket inte behöver framgå. Bolagsordningen för Borås Energi och Miljö
AB behöver därför ändras, och förändrad lydelse föreslås
enligt följande:

Antagen av Kommunfullmäktige 2006-06-15, ändrad
2011-03-24, ändrad 2011-06-16, ändrad 2012-09-20
Gäller fr o m. årsstämman 2012-

§ 1 Firma
Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB.

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

§ 7 Aktiebelopp

§ 7 Antal aktier

Aktie skall lyda på 100 000 I bolaget skall finnas lägst
kronor.
100 aktier och högst 400
aktier.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ny bolagsordning fastställs för Borås Energi och Miljö
AB i enlighet med bilagt förslag samt att bolaget rekommenderas att i bolagsstämma fastställa den nya bolagsordningen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun.

§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med
optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt
hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och
avloppsverksamhet.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Stadshus AB.

Christer Johansson
Ekonomichef

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa,
producera och sälja energi, återvinningsmaterial och
avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att svara för Borås Stads vatten och
avloppsverksamhet.

§ 5 Fullmäktiges yttranderätt
Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att yttra sig före beslut som är av principiell betydelse
eller annars av större vikt.
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§ 13 Kallelse till bolagsstämma
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 000 000 kronor och
högst 40 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

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

§ 14 Ärenden på ordinarie
bolagsstämma
På ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före
april månads utgång, skall följande ärenden förekomma
till behandling.

§ 8 Styrelse

1 Val av ordförande vid stämman

Styrelsen skall bestå av elva ledamöter med lika antal
suppleanter.

2 Godkänna tidigare utsänd dagordning

Styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. Uppdraget
skall avse tiden från ordinarie bolagsstämma året efter
det allmänna kommunalval hållits till och med ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och
vice ordförande i bolagets styrelse.

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

§ 10 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 11 Årsredovisning, Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en
suppleant.
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till slutet av
den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två justeringsmän
5	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7 Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning
b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen
c)	ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8	Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och
lekmannarevisorn med suppleanter
9	Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10	A nmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd
lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant
11	Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 15 Rösträtt
Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla
antalet av honom ägda aktier och företrädda aktier utan
begränsning i röstetalet.

§ 12 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor
skall Kommunfullmäktige i Borås Stad utse en lekmannarevisor med suppleant.
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§ 16 Insynsrätt
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet.
Den som utövar Kommunstyrelsens insynsrätt får ej företaga handling som strider mot vad som gäller för revisor
enligt aktiebolagslagen 10:13.

§ 17 Ändring av bolagsordningen
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Nr 91
Stadgeändring för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås
2012-08-20

Stadgar för stiftelsen Svenska Blå
Stjärnans Djursjukhus

2012/KS0474

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
har till ändamål att av föreningen Svenska Blå Stjärnans
Boråskår övertaga den på stadsägan 5792 i Borås bedrivna
djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder samt
driva och utveckla denna verksamhet alltefter framkomna
behov av djursjukvård inom Boråsregionen.
Stiftelsens styrelse har beslutat om ändring i stadgarna.
Enligt stiftelsens stadgar ska ett beslut om stadgeändring
godkännas av Kommunfullmäktige i Borås Stad för att bli
gällande.
De ändringar som styrelsen beslutat om framgår av bilagda stadgar. Ändringarna är gjorda i § 8 och § 9. Dels har
benämningen föreståndare/chefsveterinär ersatts av verksamhetschef, och djurklinik har ersatts med djursjukhus.
Dessutom har meningen Styrelsen äger utfärda instruktion
för vid djursjukhuset verksam personal tagits bort. I övrigt är
stadgarna oförändrade.

Antagna av Södra Älvsborgs Förbund av Svenska Blå Stjärnan 2005-11-23, ändrade 2012-06-05
Fastställda av Kommunfullmäktige 2006-01-19,
ändrade 2012-09-20
Gäller från 2012-09-20

§1
Stiftelsens firma är Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås.

§2
Stiftelsen har till ändamål att av föreningen Svenska Blå
Stjärnans Boråskår övertaga den på stadsägan 5792 i Borås
bedrivna djurklinikverksamheten med tillgångar och
skulder samt driva och utveckla denna verksamhet alltefter
framkomna behov av djursjukvård inom Boråsregionen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya stadgar godkänns för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås i enlighet med bilagt förslag.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

§3
Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som
skall ha sitt säte i Borås. Styrelsen kan inom sig utse ett
arbetsutskott.

§4
Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare.
Borås Kommunstyrelse skall utse två ledamöter, varav en
ordförande och två ersättare. Uppdragen skall omfatta fyra
år från och med den 1 januari året efter det att allmänna
kommunval hållits.
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Södra Älvsborgs Förbund av Svenska Blå Stjärnan skall för
varje år utse två ledamöter, varav en vice ordförande, och
två ersättare.
Styrelsen utser tillsammans för varje år ytterligare en ordinarie ledamot och en ersättare för denne. Dessa personer
får inte ha någon koppling varken till Djursjukhuset eller
Blå Stjärnan och får inte heller vara politiskt förtroendevalda. Personerna bör ha en ekonomisk yrkesinriktning.

§9
Södra Älvsborgs Förbund av Svenska Blå Stjärnan skall
utan intrång i verksamheten och efter styrelsens godkännande kostnadsfritt kunna bedriva utbildningsverksamhet
inom djurksjukhuset.

§ 10
Stiftelsens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§5
Om styrelsen utser arbetsutskott skall minst en av de
av Borås Kommunstyrelse utsedda ledamöterna jämte
ersättare för denne ingå som ledamot respektive ersättare i
utskottet.

§6
Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Dock endast om därvid ledamot
såväl representerande Borås Stad som Södra Älvsborgs Förbund av Svenska Blå Stjärnan är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken vid sammanträde
de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Omröstning sker öppet,
utom vid val då, om någon så begär, sluten omröstning
skall företagas. Vid lika röstetal får därvid lotten avgöra.
Styrelsen skall ha befogenhet att – om alla närvarande
styrelseledamöter är därom ense – utan särskilt bemyndigande träffa avtal om förvärv och överlåtelse samt inskrivning av fast egendom och tomträtt. Om sådan enighet
ej uppnås blir styrelsens beslut om förvärv etc gällande
först sedan det godkänts av Södra Älvsborgs Förbund av
Svenska Blå Stjärnan och av Kommunstyrelsen i Borås.

§7
Styrelsen äger bemyndiga styrelseledamot eller annan
person att teckna stiftelsens firma.

§8
Styrelsen skall utse verksamhetschef för djursjukhuset och
skall utfärda instruktion för denne. Verksamhetschefen
skall vara föredragande i frågor angående sjukhusets drift.
Styrelsen fastställer de taxor och arvoden som skall til�lämpas vid djursjukhuset.
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§ 11
För granskning av styrelsens förvaltning samt stiftelsens
räkenskaper skall utses två revisorer och två revisorsersättare.
En revisor jämte en ersättare utses av Södra Älvsborgs Förbund av Svenska Blå Stjärnan. Den andre revisorn jämte
suppleant för denne utses av Borås Kommunstyrelse.

§ 12
Det åligger styrelsen att för varje räkenskapsår avge
redovisning för förvaltningen av stiftelsens angelägenheter
genom avlämnande av balansräkning avseende stiftelsens
ställning vid räkenskapsårets utgång, vinst- och förlusträkning samt förvaltningsberättelse. Dessa redovisningshandlingar skall avlämnas senast den 1 mars året efter räkenskapsårets utgång i två exemplar till envar av revisorerna.
Det åligger revisorerna att för varje räkenskapsår avge
revisionsberättelse.
Ett exemplar av revisionsberättelsen jämte ett exemplar av
styrelsens redovisningshandlingar överlämnas senast den 1
april till envar av Södra Älvsborgs förbund av Svenska Blå
Stjärnan och Kommunstyrelsen i Borås, som var och en
har att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13
Styrelsen må besluta om ändring av dessa stadgar, dock
att sådan ändring för att bli gällande skall godkännas av
Kommunfullmäktige i Borås Stad och Södra Älvsborgs
Förbund av Svenska Blå Stjärnan.

§ 14
Styrelsen äger besluta om stiftelsens upplösning. Beslutet
blir giltigt endast om det godkännes av Södra Älvsborgs
Förbund av Svenska Blå Stjärnan och av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Om stiftelsen upplöses skall dess behållna tillgångar – sedan stiftelsen avvecklats – överlämnas till Södra Älvsborgs
Förbund av Svenska Blå Stjärnan, eller, om sådana förhållanden inträtt, att detta icke låter sig göra, till Borås Stad.
I båda fallen skall tillgångarna användas för främjande av
djursjukvården i Borås med omnejd.

§ 15
Stiftelsen är undantagen från tillsyn enligt lagen om tillsyn över stiftelser.
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Nr 92
Principiellt om investeringsanslag till inventarier i
förskola och fritidshem och anslag till inventarier till
förskolorna Östermalmsgården och Ljungagården

2012-08-20

2012/KS0452

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
För åtskilliga år sedan infördes en princip att inventarier
till förskolor och fritidshem skulle finansieras av nämndernas ordinarie kommunbidrag till driftkostnaderna. Detta
har gällt oavsett om det handlat om att utrusta nya lokaler
eller att komplettera befintlig utrustning. I något fall har
särskilda anslag beviljats inom ramen för kompletterande
beslut om utökning av kommunbidrag när det ekonomiska
läget gett utrymme för detta.
Numera innehåller nybyggda förskolor oftast sex avdelningar, det vill säga större anläggningar än tidigare. Detta
medför att inventarieanskaffningar uppgår till betydande
belopp som inte är rimliga att inrymma inom en nämnds
driftbudget. Konsekvensen blir att andra delar av verksamheten måste minska sina kostnader för att budgeten skall
kunna hållas.
Kommunstyrelsen anser det därför rimligt att nu ändra
princip och göra det möjligt att tilldela nämnderna särskilda investeringsanslag för anskaffning av inventarier i
samband med att nya lokaler tas i anspråk. Detta innebär
inte att det ekonomiska utrymmet för nämnderna ökas
sett på sikt eftersom varje investeringsutgift genererar en
kapitalkostnad. Skillnaden är att denna kapitalkostnad
fördelas över en längre period (i teorin lika med inventariernas livslängd) till skillnad från när hela anskaffningen
måste betalas det första året. En ojämnhet i kostnaderna
elimineras alltså.
Som en första del föreslår Kommunstyrelsen nu att Stadsdelsnämnden Norr tilldelas ett investeringsanslag på 1,0
mnkr för inköp av inventarier till nybyggnadsprojekten
Östermalmsgården och Ljungagården. Stadsdelsnämndens
framställning till Kommunstyrelsen om detta biläggs.
Avsikten är inte att föra fram enskilda ärenden till Kommunfullmäktige om varje förskoleprojekt. Prövning av
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anslagsbehovet för dessa inventarier bör i stället ske samlat
i samband med varje årsbudget. Nämnderna skall i sina
budgetförslag ta upp de inventarieanskaffningar som kan
bli aktuella under de närmaste tre åren i likhet med övriga
investeringsförslag.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nämnderna har möjlighet att få investeringsanslag för inventarier vid nybyggnad av förskolor och fritidshem.
Stadsdelsnämnden Norr anvisas 1,0 mnkr till inventarier till
Östermalmsgården och Ljungagården.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

2012-05-24
Från Stadsdelsnämnden Norr

Investeringsbudget inom förskolan
Beslut

Stadsdelsnämnden Norr begär att få investeringsbudget år
2012 på 1,0 mnkr för inköp av inventarier till förskolan.
Begäran översänds till Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Stadsdelsnämnden Norr begär att få en investeringsbudget år 2012 på 1,0 mnkr för inköp av inventarier till 10
avdelningar med 20-25 barn per avdelning vid förskolorna
Östermalmsgården och Ljungagården. Investeringsbudgeten innebär att kostnaden för köp av inventarier fördelas
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på flera år framåt i tiden, istället för att Stadsdelsnämnden
får bära hela kostnaden år 2012.
Investeringsbudgeten kommer att användas om inte kostnaden för inventarierna ryms inom förskolans ram 2012.
Detta innebär att det är möjligt att investeringsbudgeten
inte nyttjas, eller enbart delvis nyttjas.

Remissinstans

Ärendet har inte skickats på remiss.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2012-05-14.

Barnkonsekvensanalys, BKA

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt?
Ja. Förskolan får möjlighet att undvika åtstramningar under året för att kunna finansiera inventarieinköpen inom
ramen 2012.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Nej.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson		
Bo Drysén
Ordförande		 Stadsdelschef
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Nr 93
Ombyggnad av Bäckängsgymnasiet
2012-08-20

2012/KS0476

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I enlighet med Utbildningsnämndens skrivelse den 25
augusti 2011 har Lokalförsörjningsnämnden genomfört
en förstudieprojektering för ombyggnad av lokaler på
Bäckängsgymnasiet.

Kommunstyrelsens förslag gäller under förutsättning att
Utbildningsnämnden tillstyrker anslagsframställan enligt
Lokalförsörjningsnämndens förslag den 19 juni 2012.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag
på 6 750 000 kr för ombyggnation av Bäckängsgymnasiet
i enlighet med nämndens förslag den 19 juni 2012.

Antalet elever på Bäckängsgymnasiet ökar inför läsåret
2012/2013. De nya gymnasiereformerna gör att fler elever
söker de högskoleförberedande programmen på Bäckängsgymnasiet. Skolans kapacitet är ca 1 150 elever och
inför höstterminens närmare 1 300 elever måste lokalerna
disponeras på ett annat sätt.

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

För att klara de naturvetenskapliga laborationerna som
ingår i undervisningen, måste en laboratoriesal vara
färdigställd i augusti 2012. Projekteringen har påbörjats
med att ta fram förfrågningsunderlag så att arbetet kan
genomföras enligt tidplan. Tidplanen kräver att produktion och upphandling genomförs omgående.

Från Utbildningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudie
projektering och utgiften för en laborationssal för biologi/
naturvetenskap med en ombyggnadsarea på 80 m² beräknas till 1 000 000 kr. Budgeten baseras inte på inkomna
anbud, utan är preliminär och kan komma att justeras
senare.
Ett ökat antal elever kräver fler klassrum. För att klara
behovet under höstterminen 2012 kommer lokaler i fullmäktigehuset att användas. Tre lektionssalar i Biologiska
museet behöver vara färdiga från årsskiftet – inför vårterminen 2013. Lokalförsörjningsnämnden har genomfört
en förstudieprojektering och har lämnat ett förslag till
lokalförändring. För ombyggnad av Biologiska museet
och vaktmästarebostäder, till 3 klassrum (med 32 platser i
varje klassrum) och tillhörande utrymmen som grupprum,
studierum, kapprum och toaletter, med en ombyggnadsarea på 502 m², beräknas utgiften till 5 750 000 kr.
Den sammanlagda utgiften för ombyggnationen beräknas
till 6 750 000 kr. Investeringen föreslås avskrivas på 33
respektive 20 år. Hyreskostnaden år 1 blir 362 100 kr.

B 492

Utdrag ur protokoll

2011-08-25

§ 112
Förändring och ombyggnation av lokaler
på Bäckängsgymnasiet
Utbildningsnämnden hemställer om att Lokalförsörjningsnämnden utreder ombyggnation och omdisponering av
biblioteket samt studie- och personalytor på Bäckängsgymnasiet inför läsåret 2012/13.
Skälet till ovan är ökat elevantal som en följd av att fler
elever söker till de kommunala gymnasieskolorna i Borås,
särskilt till Bäckängsgymnasiet, och att elever från andra
Sjuhäradskommuner har rätt att bli förstahandsmottagna i
Borås genom s k frisök.
Ombyggnation och omdisponering skapar också förutsättningar för att på sikt planera för en integrering av introduktionsprogram samt gymnasiesärskola.
Beslut:
Utbildningsnämnden hemställer om att Lokalförsörjningsnämnden utreder ombyggnation och omdisponering av,
bibliotek samt studie- och personalytor på Bäckängsgymnasiet läsåret 2012/2013.
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2012-05-30

2012-08-21

Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunfullmäktige

Från Utbildningsnämnden
Till Lokalförsörjningsnämnden
Kommunstyrelsen

Hyresgästanpassningar Bäckängskolan
akuta åtgärder – anslagsframställan
På grund av att elevantalet på Bäckängsskolans gymnasium har ökat från skolans normala kapacitet för 1 150
elever till närmare 1 300 elever erfordras ytterligare
klassrum. För att kunna klara behovet till höstterminen
kommer elever att använda lokaler i Fullmäktigehuset
under hösten. Därefter måste tre lektionssalar i biologiska
museet vara färdigställda till årsskiftet.
För att klara undervisningen för naturvetenskapliga laborationer måste en laborationssal vara färdigställd till aug
2012. Projektering har påbörjats för att ta fram förfrågningsunderlag så att dessa arbeten kan genomföras enligt
tidplan. Tidplanen kräver att produktion och upphandling
genomförs omgående.

Hyresgästanpassningar
– Utökning av lokaler på
Bäckängsgymnasiet
Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag till utökning av lokalerna på Bäckängsgymnasiet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört en förstudie
projektering och lämnar nu ett förslag till lokalförändring.
Följande budget, vilken är preliminär och ej baserad på
inkomna anbud, förslås varför justering kan bli aktuell:
Laborationssal för biologi/naturvetenskap, ombyggnads
area 80 m2 BTA.
Utgift:
1 000 000 kronor
Ombyggnad av Biologiskt museum sarnt vaktmästarbostäder enligt upprättat förslag med 3 klassrum (32 elever)
med tillhörande utrymmen såsom grupprum, studierum,
kapprum, samt toaletter. Ombyggnads area 502 m2 BTA:
Utgift:
5 750 000 kronor
Total utgift:
6 750 000 kronor
Investeringen föreslås avskrivas på 33 resp 20 år
Hyreskostnadsförändring blir år 1: 362 100 kronor.
(Som en jämförelse bedöms motsvarande hyreskostnadsförändring för paviljonger exkl. etablering/avetablering till
år 1: 1 050 000 kr).
Lokalförsörjningsnämnden föreslår, under förutsättning
att Utbildningsnämnden tillstryker utökning av lokalerna
på Bäckängskolan, att Kommunfullmäktige beslutar
att	godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag av
utökat anslag, för hyresgästanpassningar 6 750 000
kronor.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Giildenpfennig
Lars Nordin
Ordförande		 Förvaltningschef
B 493
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Nr 94
Svar på motion av Lennart Andreasson (V);
Ökade arbetsmarknadsinsatser
2012-08-20

2010/KS0128

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 februari 2010 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås att kommunen skall snabbutreda
förutsättningarna för en kraftfull satsning på kommunala
arbetsmarknadsinsatser för ungdomar och andra personer
som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Motionen har varit remitterad till Administrativa kontorets enhet Arbetsmarknadsinsatser. I ett remissvar den 4
februari 2010 tillstyrker Administrativa kontoret motionen.
Förvaltningen menar att det finns ett stort behov av att
kunna anställa flera personer i arbetsmarknadsåtgärder,
främst riktat mot yngre med socialmedicinska samt psykiska funktionshinder. Det finns i nuläget goda möjligheter att samverka med staten kring dessa satsningar så
att alla är vinnare. En förutsättning för att ta in fler på
arbetsmarknadsanställning samt feriejobb är att tillskjuta
medel för arbetsledare och handledare.
Arbetslivsnämnden är ny nämnd från 2011. Nämndens
huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare ansvarar
nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. Insatser som leder
till att individen kan försörja sig ska prioriteras.

I motionen påpekas vikten av att öka antalet sommarjobb,
inte minst för ungdomar med behov av särskilt stöd och
ungdomar som lever under fattiga förhållanden.
Inför budgetåret 2012 har Arbetslivsnämnden erhållit
3 500 tkr i kommunbidrag för feriearbeten. Alla som gått
ut grundskolan eller gymnasieskolans två första årskurser har erbjudits feriearbete under 4 sommarveckor. Ca
1 200 ungdomar har tackat ja till feriearbetena. Antalet
feriearbeten har ökat med ca 400 jämfört med föregående
år. Ersättningen från feriearbete påverkar inte eventuell
beräkning av en familjs försörjningsstöd.
Ett alternativ till feriearbete är Sommarlovsentreprenörer.
Inför sommaren 2012 erbjöds 100 platser.
Under hösten 2012 gör Arbetslivsnämnden en särskild
satsning på anställning av unga med funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 april 2012 att öka
Arbetslivsnämndens kommunbidrag innevarande år med
3 000 tkr för arbetsmarknadsinsatser. Inför 2013 tillförs
Arbetslivsnämnden ytterligare 3 000 tkr i ökat kommunbidrag för arbetsmarknadsinsatser.
Kommunstyrelsen anser att stora satsningar görs för att få
ut unga och andra i sysselsättning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Christer Johansson
Kommunalråd Ekonomichef

B 503
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Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Utdrag ur protokoll

2010-02-25

Bilaga till § 15 anmälningsärenden

Motion om ökade arbetsmarknadsinsatser.
I den pågående lågkonjunkturen står många utan arbete
och den skaran riskerar att växa när alltfler utförsäkras.
Det sprider sig en känsla av hopplöshet bland många av
dem som mister sitt jobb och sin försörjning liksom bland
dem som aldrig har fått in sin fot på den ordinarie arbetsmarknaden.
Även om den ekonomiska krisen långt ifrån är överstånden, för den här gången, så kan vi ändå se tecken på en
ljusning. Bnp är på väg upp och konjunkturinstituten är
mindre pessimistiska än vad de var i höstas. Den senaste
skatteprognosen för Borås pekar på 30 mnkr i ökade skatteintäkter under innevarande år. Detta tillsammans med
att 2009 års resultat blir bättre än vad prognosen pekade
på när vi tog årets budget i november ger oss förutsättningar för att redan nu öka insatserna mot arbetslösheten.
Vi vill snabbutreda förutsättningarna för en kraftfull satsning på kommunala arbetsmarknadsinsatser för ungdomar
och andra personer som idag har svårt att komma in på
arbetsmarknaden.
Förutom att en sådan satsning bidrar till att ge människor
en större framtidstro är det en lönsam satsning för kommunen eftersom många kommer att gå från ett kommunalt försörjningsstöd till en egen försörjning i ett arbete
där staten till stor del är med och finansierar verksamheten. Vi vill av sätta 5 mnkr till en rejäl satsning, bland
annat vill vi se fler anställda inom OSA.
Många ungdomar söker och får ett sommarjobb, men
långt ifrån alla. Enligt budget kommer 500 sommarjobb
att erbjudas våra ungdomar, det är en ökning jämfört med
2009 men ändå inte tillräckligt. Det finns många goda
skäl att öka antalet sommarjobb, inte minst för ungdomar
med behov av särskilt stöd och ungdomar som lever under
fattiga förhållanden.

B 504

Många familjer har det kärvt med ekonomin av olika
anledningar och vi vet att vi redan idag har ca 4 000 barn
i kommunen som lever i relativ fattigdom. För många av
dessa barn är skolans sommarlov inget det ser fram emot,
deras skolkamrater försvinner ofta från stan medan de
själva ofta blir kvar i sitt bostadsområde under hela lovet.
Familjeekonomin ger dem inga alternativ och många
ungdomar säger själva att sommarlovet är en pina. Det är
positivt att de längtar efter skolan, men inte på grund av
att de tycker sommarlovet är en pina p g a sysslolöshet. De
som har det fattigast har ofta även ett sämre kontaktnät
och svårare att få hjälp med att skaffa sig ett sommarjobb.
För många ungdomar är ett sommarjobb enda möjligheten
att få råd med någonting utöver livets nödtorft.
För våra ungdomar innebär ett sommarjobb en meningsfull sysselsättning, en möjlighet att tjäna lite pengar och
en första chans att prova på ett arbete. Ett sommarjobb
ökar även självkänslan och studiemotivationen för många
ungdomar. Det ger också en möjlighet att få referenser om
de vill söka andra jobb i framtiden. Vår uppfattning är att
ytterligare 200 platser för sommarjobb bör erbjudas våra
ungdomar 2010.
Vi vill även ge förvaltningarna bättre förutsättningar för
att ta emot praktikanter och sommarjobbande ungdomar med särskilda behov av stöd. Det vill vi göra genom
att anställa ett antal handledare som ska underlätta för
förvaltningarna att ta emot dessa ungdomar. Vi vill bland
annat se fler sommarjobb till ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
I en motion, där vi begär en snabbutredning om förutsättningarna för en satsning i enlighet med motionens
intentioner, kan vi givetvis inte i detalj ange kostnaderna
för de åtgärder vi föreslår. Vår grova skattning ligger dock
någonstans i spannet 8-10 mnkr.
Med anledning av ovanstående föreslår Vänsterpartiet:
• Att vi gör en rejäl jobbsatsning i motionens anda.
Borås den 22 januari 2010
Lennart Andreasson (V)

kommunfullmäktiges handlingar | 20 September 2012

B 505

kommunfullmäktiges handlingar | 20 September 2012

B 506

kommunfullmäktiges handlingar | 20 September 2012

B 507

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

