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2012-08-10

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage
måndagen
agen
den 20 augusti 2012,
2012, kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
behandling av ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-08-20

Stadskansliet:
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

Kc

1

2

Ansökan om stadgeändring för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans
Djursjukhus i Borås.
(2012/KS0474 003-1)
Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för upplåtelse av sessionssalen i
Fullmäktigehuset.

(2012-08-02, ärendenr 2/2012)
(2012/KS0053 282-1)
(Förslag: a till handlingarna)
Kc

3

Anmälningsärenden:
a)

Hemställan om kommunalt bidrag för 2012 års
verksamhet.

(Sökt bidrag om 55 000 kr utbetalt)
(2012/KS0363 105-1)
b)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2012.

(Styrelseprotokoll 2012-05-28, § 17-26)
(2012/KS0136 106-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
PF

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt –
förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej
delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal);
föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol
eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder.

(Ärendenummer 59 och 89/2011)
(2011/KS0007 021-1)
b)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal inom
av förhandlingsdelegationen giva förhandlingsutr (i
nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och
ersättning.

(Bil)
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(Ärendenummer 60/2011)
(2011/KS0016 021-1)
c)

Delegation för anställning och entledigande av
personal under verksamhetsansvarig samt för
vikariatsförordnanden.

(Ärendenummer § 9-14/2012)
(2012/KS0001 023-1)
d)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandl och därav föranl överenskommelse, vilka ej
delegerats till annan (inkl uppl av anställningsavtal);
föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i domstol
eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder.

(Ärendenummer 12 och 28/2012)
(2012/KS0007 021-1)
e)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänna anställningsvillkor – avvikelsehandlingar enligt LAS,
ATL, AB inkl spec best och förhandling om arbetstidsschema.

(Ärendenummer 20/2012)
(2012/KS0010 020-1)
f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – förhandling som leder till kollektivavtal
respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och
prioritering i förhandlingsärenden som delegerats till
tjänsteman.

(Ärendenummer (2-3/2012, 5-6/2012 och 38/2012)
(2012/KS0012 021-1)
g)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – centrala träffade kollektivavtal.

(Ärendenummer 26/2012 och 32/2012)
(2012/KS0013 021-1)
h)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – löneinplaceringsbeslut (ingångslöner).

(Ärendenummer 177-791/2012)
(2012/KS0017 024-1)
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i)

Delegation för förhandling och överenskommelse om
för mycket utbetald preliminär lön samt felaktig utbetald lön.

(Ärendenummer 15/2012, 17/2012 och 23/2012)
(2012/KS0020 024-1)
j)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor

(Ärendenummer 65-123/2012)
(2012/KS0023 024-1)
(Förslag: a–j till handlingarna)
PF

2

Anmälningsärenden:
a)

Delegation för att fastställa befattnings- och
arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef).

(Anm skyddsombud AL0021)
(2012/KS0006 022-1
b)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser – andra förmåner/belöningar och lönesystem
för arbetstagare.

(Tilldelning personalbil AL0022)
(2012/KS0015 028-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
KU
KU

KU

1
2

3

Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad.
(2012/KS0509 612-3)

(Bil)

Förtydligande – Kommunernas och Västra Götalandsregionens
ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läsoch skrivsvårigheter.
(2012/KS0492 600-3)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

Barnhus i Borås.

(Rädda Barnen i distrikt Skaraborg- Södra
Älvsborg samt Rädda Barnen i Borås har skrivit till
Kommunstyrelsen med frågor om Barnhus i Borås.
Skrivelsen har besvarats av kommunalrådet Lena
Palmén (S)
(2012/KS0358 759-3)
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b)

Pilotkommuner för metodutveckling kring
medborgardialog.

(Sveriges Ungdomsråd söker pilotkommuner till
Medborgarprojektet. Projektet syftar till att kartlägga
kommuners inflytandearbete för unga och tillsammans
utveckla metoder för ungas inflytande.
Borås Stad har genom 2011 års kartläggning kring barns
och ungas inflytande identifierat områden som behöver
utvecklas och arbetar vidare med av Kommunstyrelsen
föreslagna åtgärder. Borås Stad avstår därmed från
deltagande i Medborgarprojektet.
(2012/KS0181 106-3)
c)

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

av statsbidrag för finskt förvaltningsområde 2011
samt redogörelse för arbete med nationella
minoriteter i Borås)
(2012/KS0149 130-1
d)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 15 maj 2012.
(2012/KS0026 103-3)

e)

Invandrarrådets protokoll från sammanträde den 28
maj 2012.
(2012/KS0024 103-3)

f)

Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom
området psykisk hälsa.

(Ärendet har överlämnats till Sociala omsorgsnämnden för fortsatt handläggning)
(2012/KS0497 047-3)
g)

Överenskommelse för 2012 mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom
socialtjänsten.

(Sjuhärads kommunalförbund samordnar insatserna
som framgår i överenskommelsen)
(2012/KS0290 739-3)

(Bil)

FÖREDRAGNINGSLISTA

7 (12)

2012-08-20

h)

En långsiktig gemensam handlingsplan för psykisk
hälsa 2012-2016.

(Ärendet har överlämnats till Sociala omsorgsnämnden för fortsatt handläggning)
(2012/KS0498 776-3)
i)

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

(Återrapport från Socialstyrelsen)
(2011/KS0867 776-3)
j)

Gemensam upphandling av IT-stöd vid samordnad
vårdplanering för utskrivningsklara patienter.

(Nuvarande avtal går ut under 2013 varför ny
avtalsprocess startar under 2012. Borås Stad har
lämnat fullmakt till VG-regionen att genomföra
upphandlingen för kommunens räkning. VästKom
kommer att bevaka kommunernas ”väl” i upphandlingsprocessen)
(2012/KS0486 059-3)
(Förslag a–j till handlingarna)
M
M
E

E

E

1
2
1

2

3

Köp av fastigheten Viared 8:113.
(2009/KS0762 252-2)
Förvärv av del av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 i Tosseryd.
(2012/KS0500 252-2)

(Bil)
(Bil)

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans donation,
avseende 2011 års förvaltning.
(2012/KS0442 007-1)

(Bil)

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin
(PROTEKO), ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning.
(2012/KS0505 107-1)

(Bil)

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 med anhållan
om ansvarsfrihet från Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i
Borås.
(2012/KS0478 480-1)

(Bil)
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E

E

4

5

Principiellt om investeringsanslag till inventarier i förskola och
fritidshem och anslag till inventarier till förskolorna Östermalmsgården och Ljungagården.
(2012/KS0452 041-3)

(Bil)

Ny bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB.
(2012/KS0508 107-1)

(Bil)

E

6

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv), angående iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa.
(2006/KS0558 821-3)
(Bil)

E

7

Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege
Boråsregionen/Sjuhärad.
(2012/KS0495 612-3)

(Bil)

Tillbyggnad av förskolan Frufällegården i Frufällan.
(2008/KS0433 287-2)

(Bil)

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om ökade
arbetsmarknadsinsatser.
(2010/KS0128 030-3)

(Bil)

Bäckängsgymnasiet - anslagsframställan för ombyggnad.
(2012/KS0476 282-2)

(Bil)

Teknikgatan - framställan av projekteringsuppdrag avseende
boende för personer med komplexa behov.
(2012/KS0376 293-2)

(Bil)

Ny bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB.
(2012/KS0529 107-1)

(Bil)

E
E

E
E

E
E

8
9

10
11

12
13

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.

(15 juni 2012, ärende 07/ 2012: Upptagande av lån
200 mnkr.

För finansiering av internbankens utlåning till de
kommunala bolagen har Borås Stad upptagit ett lån på
200 mnkr. Lånet är en omsättning av befintligt lån.
Internbankens totala externa upplåningsvolym är
således oförändrad.)
(2012/KS0044 045-1)
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b)

Utdelning av donationsfonder.

(28 juni 2012, ärende 01-2012
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för
donationer har beslutats om utdelning av upp till
100 000 kronor till Kulturnämnden för iordningsställandet av platsen runt den springbrunn som
donerats till staden av Märta Hedin. Beviljade medel
tas från Stiftelsen H Nelsons donation till Borås Stad.)
(2012/KS0046 046-1)
(Förslag: a–b till handlingarna)
E

14

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2012-07-31.
(2012/KS0008 049-1)
Årsbesked 2011- vinstutdelning Kommuninvest
ekonomisk förening.

(Årsbesked för 2011 har inkommit från Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningen delar ut
överskott till medlemmarna i enlighet med det
vinstutdelningssystem som antagits på föreningsstämman den 18 april 2012, och som baseras på ränta
på insatt andelskapital samt återbäring utifrån faktisk
lånevolym. För Borås Stad uppgår vinstutdelningen
för 2011 till 15 003 kronor. I enlighet med beslut i
föreningsstämman betalas hela vinstutdelningen in
igen till föreningen som ny medlemsinsats.)
(2012/KS0228 106-1)
c)

Upphörande av bokföringsskyldighet i stiftelser
förvaltade av Borås Stad.

(Länsstyrelsen har i skrivelse 2012-05-29 meddelat att
nedanstående stiftelser, förvaltade av Borås Stad, inte
längre är bokföringsskyldiga vilket innebär att årsredovisning inte behöver upprättas. Anledningen är att
stiftelsernas tillgångar ligger under de beloppsmässiga
gränser som finns för att vara bokföringsskyldiga.
Berörda stiftelser är Sigge Williamssons donation A till
stadens förskönande och nytta, Borås Kommuns
sociala samfond nr III, Samfond C vid Borås
Kommuns gymnasieskola, Samfond B vid Borås
Kommuns grundskola, Lovisa Svenssons och Maria

(Bil)
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Fagerströms stiftelse, Sigge Williamssons donation B
till naturpark samt Sven Petter och Charlotta
Palmqvists donation)
(2012/KS0455 046-1)
d)

Information gällande samordnade kurser och
utbildningar inom ramen för Regvux-avtalet under år
2012.

(Beredningsgruppen för Utbildning/Kompetens inom
Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 18 april
2012 att samtliga Utbildningsförvaltningschefer och
Kommunstyrelseordföranden ska informeras om 2012
års planerade kurser och utbildningar inom Regvuxavtalet)
(2012/KS0428 615-3)
e)

Viskafors PRO, 0-taxa för pensionärsorganisationerna
i vissa av kommunens lokaler.

(Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning.)
(2012/KS0445 206-3)
f)

Sommarjobb för ungdomar i Borås.

(Skrivelsen är besvarad av kommunalråd Lena
Palmén(S)
(2009/KS0388-030-3)
g)

Tillgängliga barnomsorg - för alla.

(Skrivelsen är besvarad av kommunalråd Lena
Palmén)
(2012/KS0400 714-3)
h)

Avsaknad av svar på förfrågan om farthinder.

(Tekniska nämnden har besvarat frågan)
(2012/KS0456 311-2)
i)

Önskemål om en inhägnad rastgård för hundar.

(Ärendet är översänt till Tekniska nämnden för
handläggning)
(2012/KS0463 334-2)
j)

Ansökan om att få arrangera SM-veckan 2012-2015.

(Borås har utsetts till värdstad för SM-veckan sommar
2014)
(2012/KS0224 808-3)
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k)

Angående faktura 60113412 till Matildeb AB, felaktigt
debiterad moms.

(Matildeb AB har i skrivelse daterad 2012-05-21 inkommit med begäran om rättelse av från Borås Stad
skickad faktura då moms felaktigt debiterats, vilket
framkommit i samband med att Skatteverket gjort en
förfrågan hos Matildeb AB på denna faktura. Ärendet
har åtgärdats och kreditfaktura har tillsänts bolaget.)
(2012/KS0430 108-1)
l)

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

(AFA försäkring har beslutat att återbetala premierna
för åren 2007 och 2008 avseende Avtalsgruppsjukförsäkring och Avgiftsbefrielseförsäkring. För Borås
del innebär det preliminärt 93,8 mnkr som kommer
att utbetalas under november-december 2012. )
(2012/KS0502 040-1)
m)

Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunalt
anläggningslån 2013.

(Brämhults IK beviljas dispens att påbörja arbetet
med att anlägga en ny konstgräsplan innan KF fattar
beslut om anläggningslån 2013. Föreningens ansökan
om anläggningslån kommer att behandlas tillsammans
med övriga föreningars)
(2012/KS0397 805-3)
n)

Beslut från Sjuhärads kommunalförbund om
prissättning av gymnasieprogram från och med
höstterminen 2012 - inom ramen för samverkansavtalet.

(Ärendet är översänt till Utbildningsnämnden för
handläggning)
(2010/KS0902 605-3)
(Förslag: a–n till handlingarna)
N
SP

1
1

Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Borås, BRB.
(2012/KS0494 140-1)

(Bil)

Yttrande över detaljplan för del av Centrum, Asplyckan.
(2007/KS0861 214-2)

(Bil)
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SP

SP

SP

SP

2

3

4

5

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Centrum,
kv Trasten 1.
(2008/KS0200 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande på Detaljplaneprogram för Fjälla 1:91 m fl,
Hultafors hälsocenter, Bollebygds kommun.
(2012/KS0398 214-2)

(Bil)

Exploateringsåtgärder inom del av fastigheten Hällered 1:33 –
Flytt av högspänningsledning inom del av fastigheten.
Hällered 1:33
(2012/KS0328 251-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över Vattenfall Eldistributions AB:s ansökan
om nätkoncession för linje, avseende ombyggnad av 45 kV luftledning vid Viared.
(2012/KS0466 372-2)

(Bil)

Kc 1

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om stadgeändring för Stiftelsen Svenska Blå
Stjärnans Djursjukhus i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Nya stadgar godkänns för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås i enlighet med bilagt förslag.

2012-07-02

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-07-04

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0474
003
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2012-06-28, Svante Stomberg

Programområde: 1

1 (1)
2012-08-20

2012/KS0474

Kommunfullmäktige

Ansökan om stadgeändring för Stiftelsen
Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås har till ändamål att av
föreningen Svenska Blå Stjärnans Boråskår övertaga den på stadsägan 5792 i
Borås bedrivna djurklinikverksamheten med tillgångar och skulder samt driva
och utveckla denna verksamhet alltefter framkomna behov av djursjukvård inom
Boråsregionen.
Stiftelsens styrelse har beslutat om ändring i stadgarna. Enligt stiftelsens stadgar
ska ett beslut om stadgeändring godkännas av Kommunfullmäktige i Borås Stad
för att bli gällande.
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.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nya stadgar godkänns för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås i enlighet
med bilagt förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson

Svante Stomberg

Kc 2 a) anmälan av delegationsbeslut:
(Förslag: a läggs till handlingarna)

Kc 3 a-b) anmälningsärenden:
(Förslag: a-b läggs till handlingarna)

PF 1 a-j anmälan av delegationsbeslut:
(Förslag: a-j läggs till handlingarna)

PF 2 a-b anmälningsärenden:
(Förslag: a-b läggs till handlingarna)

KU 1

BESLUTSFÖRSLAG

VårdVård- och omsorgscollege i Sjuhärad
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar kommunerna att delta i förstudien för en
eventuell uppbyggnad av Vård- och omsorgscollege i Sjuhärad. Man uppmanar också kommunerna att
utse ansvarig tjänsteman från områdena skola och socialtjänst att ingå i processarbetet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad deltar i förstudien för en eventuell uppbyggnad av Vård –och omsorgscollege i Sjuhärad.
Utbildningsförvaltningen och Stadsdelsförvaltningen Öster utser tjänsteman som ingår i processarbetet.

120713

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-06

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0509
612
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2012-06-27/Ingegerd Eriksson

2012-06-08

Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Boråsregionen
Vård- och Omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform mellan utbildningsanordnare och
arbetsgivare inom vård och omsorgssektorn. Syftet med VO-College är att kvalitetsutveckla den
gymnasiala vård- och omsorgsutbildningen för ökad kompetensmatchning i arbetslivet.
Vård och omsorgssektorn står inför stora utmatningar med stora pensionsavgångar, krympande
ungdomskullar samtidigt som antalet äldre ökar. Genom VO-College skapas ökade möjligheter
till samverkan mellan utbildare inom omvårdnadsområdet på gymnasial nivå och arbetsgivare för
att på ett mer strukturerat sätt marknadsföra vård- och omsorgssektorn, stärka kvaliteten i
utbildningen, öka intresset för vård- och omsorgsutbildningar och därigenom säkra framtida
personalförsörjning.
Region Värmland har haft VO-College sedan 2007/2008 och i dag finns sju lokala VO-College
certifierade i 13 av de totalt 16 kommunerna. Erfarenheter från region Värmland visar att:
• Arbetsgivaren får personal med adekvat, behovsanpassad kvalitetssäkrad utbildning
• Den studerande får en modern och attraktiv utbildning med garanterad kvalitet som ger
anställningsbarhet samt god grund för vidare studier
• Utbildarna får större efterfrågan på utbildningarna och större samordningsvinster genom
samverkan med andra utbildningsanordnare samt garanterade praktikplatser med kompetenta
handledare
• Anställda inom yrkesområdet får en möjlighet till kompetensutveckling
• Vård- och omsorgstagaren får en vård och omsorg med hög kvalitet
Källa:
Karin Wisen Staxler processledare för VO-College Värmland
Karin.wisen.staxler@regionvarmland.se
www.regionvarmland.se

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att delta i
en förstudie till VO-college. Borås Stad bör finnas representerade i denna förstudie för att
tillsammans med övriga kommuner inom Boråsregionen ta fram underlag för en eventuell
uppbyggnad av VO-College.

Maria Björkman
Verksamhetsutvecklare, Utvecklingsenheten
Kommungemensam äldre- och funktionshinderverksamhet
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Förtydligande - Kommunernas och Västra
Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser för
barn/unga med specifika läsläs-/och skrivskriv-svårigheter
Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och VästKom, uppmärksammade
under hösten 2011 att det inom regionen fanns oklarheter i ansvarsavgränsningen mellan VGR och
kommunerna gällande utredningar, insatser och intygsskrivande vid specifika läs-/och skrivsvårigheter
hos barn/ungdomar.
Direktionen har beslutat att godkänna förtydligandet gällande kommunernas och Västra
Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs-/och
skrivsvårigheter och att rekommendera medlemskommunerna att godkänna dokumentet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna förtydligandet gällande kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser
för barn/unga med specifika läs-/och skrivsvårigheter

120807

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-07

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0492
600
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-353220
Datum/avdelningschef: 2012-08-06/ Ingegerd Eriksson

2012-06-19

Medlemskommunerna Sjuhärads
kommunalförbund

Förtydligande – Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för
utredning och insatser för barn/unga med specifika läs-/och skriv-svårigheter
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt sammanträde
2012-05-04 att för egen del godkänna samt att rekommendera medlemskommunerna att
godkänna ett förtydligande gällande kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för
utredning och insatser för barn/unga med specifika läs-/och skriv-svårigheter.
Ärendet överlämnas nu till medlemskommunerna för vidare handläggning.
Svar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 20120831.
Svar skickas till förbundssekreterare Nina Bark på följande adress
nina.bark@sjuharad.se
Nina Bark
Boråsregionen , Sjuhärads kommunalförbund
Olovsholmsgatan 32
506 34 Borås

BORÅSREGIONEN, SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
1. Protokollsutdrag 2012-05-04, § 56 Förtydligande – Kommunernas och Västra
Götalandsregionens ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs/och skriv- svårigheter.
2. Folder förtydligande

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2012-05-04

§ 56

1 (2)

Förtydligande – Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för
utredning och insatser för barn/unga med specifika läs-/och skriv-svårigheter
Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och VästKom, uppmärksammade under hösten 2011 att det inom regionen fanns oklarheter i
ansvarsavgränsningen mellan VGR och kommunerna gällande utredningar, insatser
och intygsskrivande vid specifika läs-/och skrivsvårigheter hos barn/ungdomar. Då
oklarheterna kan ge upphov till att barn/unga och deras vårdnadshavare upplever att de
inte kommer i åtnjutande av stöd, gav samrådsorganet en arbetsgrupp uppdraget att
utarbeta ett förtydligande kring ansvarsfrågan i utredningsförfarandet. I arbetsgruppen
ingick dels en tjänsteman från de fyra kommunalförbunden inom VGR, dels två
representanter från regionkansliet VGR.
Arbetsgruppens förslag till förtydligande sändes först ut till kommunalförbundens
medlemskommuner, för synpunkter. Då inkomna synpunkter beaktats arbetades ett
slutgiltigt förslag fram. Detta dokument behandlades i beredningsgrupperna för
Utbildning/Kompetens i respektive kommunalförbund innan VästKoms styrelse 201203-30 beslutade att respektive förbundsstyrelse för egen del skulle godkänna
dokumentet samt rekommendera medlemskommunerna att godkänna detsamma.

Direktionen beslutar
att godkänna förtydligandet gällande kommunernas och Västra Götalandsregionens
ansvar för utredning och insatser för barn/unga med specifika läs-/och skrivsvårigheter
att rekommendera medlemskommunerna att godkänna dokumentet.

Vid protokollet
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Justerat av

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2012-05-04
Ulf Olsson
Ordförande

Eva Johansson

Justeringen tillkännagiven den 20 juni 2012

Rätt utdraget betygar:

Lena Brännmar

2 (2)

Förtydligande
Kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för
utredning och insatser för barn/unga med specifika läs-/
och skrivsvårigheter

S

amrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och VästKom, har uppmärksammat att det inom regionen finns oklarheter i ansvarsavgränsningen mellan
VGR och kommunerna gällande utredningar, insatser och intygsskrivande vid specifika
läs-/och skrivsvårigheter hos barn/ungdomar. Då oklarheterna kan ge upphov till att
barn/unga och deras vårdnadshavare upplever att de inte kommer i åtnjutande av stöd,
har samrådsorganet gett en arbetsgrupp uppdraget att utarbeta ett förtydligande kring
ansvarsfrågan i utredningsförfarandet. Arbetsgruppen redovisar med detta dokument,
sitt uppdrag.

DEFINITIONER

Regionhuvudmannens ansvar

Skolplikt

Barn/unga har skolplikt från höstterminen det år barnet
fyller sju år och huvudregeln är att skolplikten upphör vid
utgången av vårterminen det nionde året efter det att eleven
börjat fullgöra sin skolplikt. Skolplikten kan dock i vissa fall
upphöra tidigare eller senare.

Logopedin på specialistnivå i Västra Götalandsregionen har
ansvar för fördjupad läs-/och skrivutredning i de fall där;
– det finns misstanke om språkstörning/språklig problematik utöver läs-/och skrivsvårigheter
– läs-/och skrivproblematiken kvarstår, trots skolans riktade
insatser och adekvata stödåtgärder.

Skolgång

Arbete och insatser i samråd

Då en elevs skolplikt har upphört kan eleven välja fortsatt
skolgång inom gymnasieskolans/gymnasiesärskolans ram
(frivilliga skolformer). De allra flesta elever väljer gymnasiestudier och omfattas då av samma rättigheter, enligt skol
lagen, som barn/unga inom förskoleklass och grundskola.

Specifika läs-/och skrivsvårigheter eller dyslexi 1

Olika yrkeskategorier använder sig av olika definitioner för
att beskriva stora inlärningssvårigheter gällande läs-/och
skrivförmågan. Yrkeskategorier som arbetar för huvudmannen skolan, beskriver oftast problematiken i termer av
specifika läs-/och skrivsvårigheter. Inom verksamheter som
lyder under huvudmannen regionen, t ex inom logopedin,
används begreppet dyslexi synonymt med specifika läs-/
respektive specifika stavningssvårigheter2.

ANSVAR

Skolhuvudmannens ansvar

Enligt skollagen (SFS 2010:800) har skolan ansvar för att
tillse att det finns tillgång till personal som har adekvat utbildning som svarar mot elevernas behov av insatser. Skol
lagen uttrycker att skolan skyndsamt ska utreda elevens
behov av särskilt stöd så att eleven har möjlighet att klara
kunskapskraven. Vidare säger skollagen att det ska finnas
tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas
behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. Elevhälsan blir här ett naturligt stöd för både den enskilde eleven,
vårdnadshavare och skolans personal.

Inom skolans ansvar gäller sålunda att;
– uppmärksamma om en elev uppvisar svårigheter att tillägna sig läs-/och skrivfärdigheter
– utreda graden av elevens läs-/och skrivproblematik och
utesluta eventuella generella inlärningssvårigheter
– rikta insatser för att underlätta och eventuellt undanröja
hinder för elevens läs-/och skrivinlärning
– upprätta och kontinuerligt följa upp åtgärdsprogram.
Om skolan upplever att elevens läs-/och skrivproblem kvarstår, trots riktade insatser och adekvata stödåtgärder, eller
misstänker mer omfattande svårigheter, ska den ansvarige
för eleven kontakta och konsultera regionens specialistnivå,
logopedin.
1. Specifika läs-/och skrivsvårigheter eller dyslexi kännetecknas av stora svårigheter med att
avkoda ord, att läsa, att förstå det man läser och att stava.
2. Enligt WHO:s klassifikationssystem (ICD-10) - F81.0 Specifik lässvårighet, resp F81.1
Specifik stavningssvårighet.

ARBETSGRUPP

Utifrån den enskilde individens rättigheter att få riktade
insatser och adekvat stöd har de båda huvudmännen ett
gemensamt ansvar att;
– samråda och konsultera varandra
– skapa samsyn kring åtgärder innan besked om fortsatt
hantering överlämnas till den enskilde individen och
dennes vårdnadshavare.

HJÄLPMEDEL3

När åtgärdsprogram utarbetas där hjälpmedel ingår, ska
individens behov av adekvat stöd både i skolan och i hemmet
vara utgångspunkt.

Skolhuvudmannens ansvar

Det är skolhuvudmannens ansvar att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. I detta ansvar ingår tillhandahållande av läromedel, pedagogiska hjälpmedel, grundutrust
ning och lokalanpassning. Skolhuvudmannen ansvarar för
hjälpmedel som huvudsakligen är kunskapsbärande, som
kan användas av flera elever, som inte behöver någon omfattande individuell anpassning eller som utan större svårig
heter kan anpassas till andra elever.

Regionhuvudmannens ansvar

Regionhuvudmannen har ansvar för personliga hjälpmedel
som i huvudsak är kompenserande, utprovade och särskilt
anpassade till individen och inte utan omfattande åtgärder
kan användas av någon annan.
Om skolans utredning visar att individens läs-/och skrivsvårigheter är av den svårighetsgraden att han/hon är i behov
av hjälpmedel även i hemmet, ska skolhuvudmannen i samråd delge regionhuvudmannen underlag för förskrivning av
lämpliga personliga hjälpmedel. Här rekommenderas att
lokala överenskommelser upprättas för att tydliggöra rutiner
för tillhandahållande av personliga hjälpmedel.

INTYG

Ett intyg som styrker en individs specifika läs-/och skrivsvårigheter kan utfärdas av skolpersonal med specialpedagogisk
kompetens eller av logoped. Vem som är lämpligast intygsskrivare får avgöras i det enskilda fallet. l

3. Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2008 ”Vems är ansvaret för hjälpmedel i skolan”?

Stephan Ehlers ................Regionkansliet VGR............................. stephan.ehlers@vgregion.se
Ingrid Nielsen .................Regionkansliet VGR............................. ingrid.e.nielsen@vgregion.se
Karin Jansson ..................Fyrbodals kommunalförbund................ karin.jansson@fyrbodal.se
Margrethe Kristensson ....Göteborgregionens komunalförbund.... margrethe.kristensson@grkom.se
Christel Martinsson .........Skaraborgs kommunalförbund.............. christel.martinsson@skaraborg.se
Charlotte Stigh-Brüsin .....Sjuhärads kommunalförbund................ charlotte.stigh-brusin@sjuharad.se

KU 3 a-j) anmälningsärenden:
(KU 3 c) finns med som pdf-fil, se kommande sida.
(Förslag: a-j läggs till handlingarna)

KU 3 c

BESLUTSFÖRSLAG

Anmälan om frivillig anslutning till förvaltningsområde för
finska
Arbetslivsförvaltningen har överlämnat redovisning av statsbidrag för finskt förvaltningsområde 2011
samt redogörelse för arbete med nationella minoriteter i Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

120720

Lena Palmén
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Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-06

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0149
130
Programområde: 1
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2012-06-28/Ingegerd Eriksson
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Köp av fastigheten Viared 8:113

Fastigheten Viared 8:113 är belägen väster om Viareds nuvarande industriområde och består av en
fritidsbostad belägen på en ca 6 700 m² stor tomt. Fastigheten är huvudsakligen detaljplanelagd som
industrimark i den detaljplan som antogs under förra året och som möjliggör en utökning av Viareds
industriområde. Efter förhandlingar med fastighetsägaren har ett köpeavtal upprättats där Borås Stad
förvärvar fastigheten för 562 500 kr. Tillträde sker den 1 oktober 2012.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper fastigheten Borås Viared 8:113 av Lena Johansson och Henrik Enarsson för
562 500 kronor.

2012-08-14

Tom Andersson

Datum Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-14

Morgan Hjalmarsson

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0762
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 033-35 76 45
Datum/avdelningschef: 2012-07-30/Britt Andersson

Programområde: 2
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Förvärv av del av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 i Tosseryd

Med anledning av den nya förbifarten på Sjöbo behöver kommunen förvärva mark av ägarna till
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10. Markområdet som är cirka 3 000 m² är avsedd att användas som våtmark
för grod- och amfibiedjur.
Fastighetsägaren har genom köpekontrakt, daterad 2011-03-20, sålt ifrågavarande område tillsammans
med ett större markområde till Peab Sverige AB. Både Peab och fastighetsägaren har meddelat sig
villiga att upprätta nytt avtal, där ifrågavarande område är exkluderat.
Ett köpeavtal har upprättats, där kommunen köper till samma kvadratmeterpris som Peab samt med
tillträde och betalning till den 30 september 2012.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen köper del av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:10 för 195 000 kronor av Jenny och Martin Larsson
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Datum/avdelningschef: 2012-06-21/Britt Andersson
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Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L Frimans
Donation, avseende 2011 års förvaltning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning.
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Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef: 2012-06-12, Christer Johansson
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Kommunfullmäktige

Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen L L
Frimans Donation, avseende 2011 års förvaltning
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att förvalta doktor L L
Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och
bidrag till hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som
bidrag till en församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat
jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom
Ljushults församling.
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 årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med
årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende
2011 års förvaltning.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson

E2
BESLUTSFÖRSLAG

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin
(PROTEKO), ansvarsfrihet avseende 2011 års förvaltning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (Proteko) beviljas ansvarsfrihet för 2011 års
verksamhet
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Ulf Olsson
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1 (1)
2012-08-20

2012/KS0505

Kommunfullmäktige

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för
Tekoindustrin (PROTEKO), ansvarsfrihet
avseende 2011 års förvaltning
Enligt stadgarna för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin
(PROTEKO) ankommer det på Kommunfullmäktige att besluta i fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen för stiftelsen har inkommit med verksamhetsberättelse för 2011 jämte
årsredovisning samt revisionsberättelse. Stiftelsens resultaträkning visar ett
negativt resultat på 155 690 kronor, koncernen redovisar ett negativt resultat på
169 738 kronor.
Revisorerna noterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens och
koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller
stiftelseförordnandet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen Produktionstekniskt centrum för Tekoindustrin (PROTEKO) beviljas
ansvarsfrihet för 2011 års verksamhet.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011 med
anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Svenska Blå
Stjärnans Djursjukhus i Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2011
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Ulf Olsson
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x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Annette Carlson
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Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:
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Programområde: 1
Handläggare: Jonny Ekunger, tfn 033-35 71 29
Datum/avdelningschef: 2012-06-28, Christer Johansson
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Principiellt om investeringsanslag till inventarier i förskola
och fritidshem och anslag till inventarier till förskolorna
Östermalmsgården och Ljungagården
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.
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Kommunfullmäktige

Principiellt om investeringsanslag till inventarier
i förskola och fritidshem och anslag till
inventarier till förskolorna Östermalmsgården
och Ljungagården
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 anslagsbehovet för dessa inventarier bör i stället ske
samlat i samband med varje årsbudget. Nämnderna skall i sina budgetförslag ta
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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
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

1
Håkan Anving
Områdeschef förskola

2012-05-24

Dnr 2012/SDNN0088

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
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.

2
Håkan Anving
Områdeschef förskola

2012-05-24

Dnr 2012/SDNN0088

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 (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Ny bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB
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.
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Kommunfullmäktige

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

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

Christer Johansson
Ekonomichef

Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB, 556685-7362

Bolagsordning för Inkubatorn i Borås AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2011-11-16/17, ändrad 2012-03-15, ändrad 2012-XX-XX
Gäller fr.o.m. årsstämman 2012-

§ 1 Firma
Bolagets firma är Inkubatorn i Borås AB.

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

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet
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.

§ 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.

§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kr och högst 400.000 kr.

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

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fem suppleanter.
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 ordförande i bolagets styrelse.

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

Kommunal författningssamling för Borås 2012

Bolagsordning för Espira Inkubator AB

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

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

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till
behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 15 Firmateckning
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda ledamöter gemensamt. 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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Svar på motion av Kertin Koivisto (Vägv), angående
iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att
främja ungas hälsa
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad

120705

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

120710

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2006/KS0558 821
Programområde: 3
Handläggare: Roger Cardell, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2012-06-28, Christer Johansson

1 (1)
2012-08-20

2006/KS0558

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv)
angående iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17
augusti 2006 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder möjligheten att iordningställa en
beachvolleyplan i Stadsparken. Motionären menar att vår vackra Stadspark skulle
kunna utvecklas ännu mer i syfte att få en så levande park som möjligt dels av
brottsförebyggande skäl men även av hälsofrämjande skäl.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som anför att
vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa aldrig nog kan poängteras. Därför är
det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till aktivitet för alla
åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och
levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens framtida utformning
samt Orangeriet i Stadsparken ingår dessa tankar. Fritids- och folkhälsonämnden
anser därför att vi bör avvakta utredningarna och inte gå händelserna i förväg.
Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens bedömning. Omoch när det kan bli en aktuellt med en beachvolleyplan blir i sådana fall en fråga i
kommande budgetprocesser.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén

Christer Johansson

Till Borås Kommunfullmäktige

Motion angående iordningställande av beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas
hälsa.

Vi har en vacker Stadspark i vår stad men jag tror att det skulle kunna gå att utveckla den
ännu mer för att få en så levande park som möjligt både av brottsförebyggande men också av
hälsofrämjande skäl. Idag sjunker medlemsantalet i många föreningar och vi får fler och fler
föreningslösa ungdomar. Samtidigt ökar också BMI (body mass index) hos unga och
larmrapporter möter oss om att ungdomar rör på sig för lite. Båda dessa faktorer kommer få
stora socioekonomiska konsekvenser i framtiden om ingenting görs nu. En ny form av
aktiviteter sprider sig bland ungdomar idag och då är det viktigt att vuxna fångar upp detta.
Att ta sig ut i skog och mark är ofta mycket främmande för många speciellt för våra
invandrargrupper. Beachvolley är en relativt ny sport som ökat mycket i popularitet de sista
åren inte minst sen den blev en olympisk gren och den är enkel att utöva. En beachvolleyplan
i Stadsparken skulle med all sannolikhet bli oerhört populär för ungdomar. Eventuellt skulle
man också kunna anlägga en vanlig kalldusch i anslutning till planen då Viskans vatten
kanske inte lockar till bad i sin sträckning genom stadskärnan.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:
att Borås Stad utreder möjligheten att iordningställa en Beachvolleyplan i Stadsparken.
Gånghester 2006-08-11
Kerstin Koivisto, Vägvalet

YTTRANDE
2012-04-26

1 (1)
2006/FT0086 826

Susanne Carlsson
tel. 35 82 97
Kommunstyrelsen

Yttrande över Motion angående iordningställande av beachvolleyplan i
Stadsparken för att främja ungas hälsa
Dåvarande Fritids- och turistnämnden, nu Fritids- och folkhälsonämnden, har
fått möjlighet att yttra sig över motion angående iordningställande av
beachvolleyplan i Stadsparken för att främja ungas hälsa.
Vikten av fysisk aktivitet för en god hälsa kan aldrig nog poängteras. Därför är
det av stor vikt att Stadsparken utformas så att den lockar till aktivitet för alla
åldrar, vid alla tidpunkter, så att man bidrar till att skapa en attraktiv, trygg och
levande stad. I de pågående utredningarna om Stadsparkens framtida utformning
samt Orangeriet i Stadsparken ingår dessa tankar.
Fritids- och folkhälsonämnden anser därför att vi bör avvakta utredningarna och
inte gå händelserna i förväg.
Fritids- och folkhälsonämnden

Cecilia Andersson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för
Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad finansierar del av projektledartjänst för Teknikcollege enligt Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund beslut den 4 maj 2012.

2012-08-08

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-08

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0495 612
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2012-08-20

2012/KS0495

Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Nina Bark
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Olovsholmsgatan 32
506 34 Borås

Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för
Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade den 4 maj
2012 att rekommendera de certifierade områdena/kommunerna i Boråsregionen att
dela på fortsatt finansiering av projektledartjänst för Teknikcollege.
Medlemskommunerna i Sjuhärads kommunalförbund ska lämna svar senast den 31
augusti 2012.
Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad (TC Sjuhärad) certifierades 2011 på regional
nivå. Flera kommuner inom Sjuhärads kommunalförbund har certifierats. Borås
certifierades under våren 2012. Det innebär att sex gymnasieskolor, varav två i Borås
Stad, är involverade i arbetet med Teknikcollege. Satsningen på TC Sjuhärad ger
ökade möjligheter att tillgodose regionens arbetsgivare med kompetent arbetskraft
inom tekniksektorn. TC Sjuhärads befintliga projektledare arbetar bl a med att
förankra Teknikcollege hos näringslivet och hos de studerande, initierar och
genomför handledarutbildningar och ser till att arbetet bedrivs enligt de nationella
riktlinjer som satts upp för samtliga Teknikcollege. Projektledaren har finansierats
genom tillväxtmedel t o m juni 2012. För det fortsatta arbetet med TC Sjuhärad
behöver tjänsten finansieras fr o m juli 2012. Beredningsgruppen för
Utbildning/Kompetens beslutade att en halvtids projektledartjänst ska delas av de
certifierade områdena/kommunerna. Fördelningen innebär att Borås svarar för 40 %
av kostnaderna från halvårsskiftet 2012. För år 2012 betyder detta knappt 90 tkr och
för år 2013 knappt 200 tkr.
Borås Stad ställer sig positiv till Teknikcollege och finansierar 40 % av en halvtids
projektledartjänst fr o m juli 2012 och längst t o m vårterminen 2014.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd

2

Christer Johansson
Ekonomichef

2012-06-19

Medlemskommunerna
Sjuhärads kommunalförbund

Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege
Boråsregionen/Sjuhärad
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt sammanträde
den 4 maj 2012 att rekommendera de certifierade områdena/kommunerna i Boråsregionen att
dela på fortsatt finansiering av befintlig projektledartjänst och dennes omkostnader i arbetet
från och med 2012-07-01 enligt bifogat protokollsutdrag.
Svar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 20120831.
Svar skickas till förbundssekreterare Nina Bark på följande adress
nina.bark@sjuharad.se
Nina Bark
Boråsregionen , Sjuhärads kommunalförbund
Olovsholmsgatan 32
506 34 Borås

BORÅSREGIONEN, SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
1. Protokollsutdrag 2012-05-04 § 55 Projektledartjänst Teknikcollege

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2012-05-04

§ 55

1 (2)

Fortsatt finansiering av projektledartjänsten för Teknikcollege
Boråsregionen/Sjuhärad
2012-04-19 meddelade Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande att regeringen
och näringslivet ska göra en gemensam satsning för att locka fler studerande till
teknikprogrammen och i förlängningen få fler intresserade av att utbilda sig till
ingenjörer. Detta genom att bland annat erbjuda ungdomar chansen till praktik på
teknikföretag. Den framtida stora bristen på personal inom tekniksektorn uppges vara
anledningen till satsningen Tekniksprånget. Regeringen avser avsätta 100 Mkr för
detta ändamål.
Teknikcollege Boråsregionen/Sjuhärad (TC Sjuhärad) certifierades 2011-09-22 på
regional nivå samtidigt som även de lokala områdena Mark och Ulricehamn blev
certifierade. Under tidig vår 2012 fick även Herrljunga/Vårgårda samt Borås
certifieringen. Därmed är sex gymnasieskolor involverade i arbetet kring de TCstuderande. Två av dessa gymnasieskolor finns i Borås och de övriga fyra skolorna i
de ovanstående kommunerna.
En fortsatt satsning på TC Sjuhärad torde vara nödvändig om inte regionens
arbetsgivare ska stå utan kompetent arbetskraft inom tekniksektorn. Fortsatt
finansiering av den samordnande kraften, projektledaren, måste därmed lösas
omedelbart. Projektledaren måste fortsätta sitt arbete med att ytterligare förankra TC i
näringsliv och hos studerande, initiera och genomföra handledarutbildningar,
involvera fler utbildningsnivåer samt tillse att arbetet bedrivs enligt de nationella
riktlinjer som satts upp för samtliga Teknikcollege i Sverige.
Beredningsgruppen för Utbildning/Kompetens beslutade under sitt sammanträde
2012-04-18 att fortsatt finansiering av en halvtids projektledartjänst ska delas av de
certifierade områdena/kommunerna. Fördelningen skulle vara enligt följande;
- Borås finansierar 40 % av de månatliga kostnaderna
- övriga områden/kommuner står för 20 % vardera (Herrljunga/Vårgårda räknas som
ett område).
Resultat
år 2012

Borås månatliga kostnad år 2012 blir 14 407 kr
Herrljunga/Vårgårdas månatliga kostnad år 2012 blir 7 203 kr
Marks månatliga kostnad år 2012 blir 7 203 kr
Ulricehamns månatliga kostnad år 2012 blir 7 203 kr

Resultat
år 2013

Borås månatliga kostnad år 2013 blir 16 074 kr
Herrljunga/Vårgårdas månatliga kostnad år 2013 blir 8 037 kr
Marks månatliga kostnad år 2013 blir 8 037 kr
Ulricehamns månatliga kostnad år 2013 blir 8 037 kr.

PROTOKOLLSUTDRAG
2 (2)
Sammanträdesdag
2012-05-04
Då projektledartjänsten finansieras av tillväxtmedel t.o.m. 2012-06-30 innebär detta
att områdena/kommunerna ska påbörja sin gemensamma finansiering fr.o.m.
2012-07-01.

Direktionen beslutar
att rekommendera de certifierade områdena/kommunerna i Boråsregionen att dela på
fortsatt finansiering av projektledartjänsten och dennes omkostnader i arbetet, enligt
förslaget.

Vid protokollet
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Eva Johansson

Justeringen tillkännagiven den 20 juni 2012

Rätt utdraget betygar:

Lena Brännmar
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Tillbyggnad av förskolan Frufällegården i Frufällan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 12,0 mnkr för tillbyggnad av Frufällegårdens förskola i enlighet med nämndens
förslag.

2012-08-09

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-09

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2008/KS0433 287
Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef:

Programområde: 2

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2012-08-20

2008/KS0433

Ekonomistyrning
Åke Thor, tfn 033-35 70 43

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsförvaltningen Norr

Tillbyggnad av förskolan Frufällegården i Frufällan
Lokalförsörjningsnämnden har den 19 juni föreslagit att förskolan Frufällegården i
Frufällan skall byggas till med ytterligare två avdelningar för en beräknad utgift på
12,0 mnkr.
I investeringsbudgeten för 2012 finns 12,0 mnkr avsatt för denna tillbyggnad.
Stadsdelsnämnden Norr har den 12 augusti tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har den 20 augusti beslutat i enlighet med
Lokalförsörjningsnämndens förslag och anvisat nämnden 12,0 mnkr för projektet.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef
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Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om ökade
arbetsmarknadsinsatser
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

120808

Lena Palmén

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-09

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0128 030
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef:

Programområde: 3

1 (2)
2012-08-20

2010/KS0128

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om
ökade arbetsmarknadsinsatser
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 25
februari 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen skall snabbutreda förutsättningarna för en
kraftfull satsning på kommunala arbetsmarknadsinsatser för ungdomar och
andra personer som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Motionen har varit remitterad till Administrativa kontorets enhet
Arbetsmarknadsinsatser. 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.

2 (2)
2012-08-20

2010/KS0128

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
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

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
Många familjer har det kärvt med ekonomin av olika anledningar och vi vet att vi redan idag
har ca 4000 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
pga 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.
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Bäckängsgymnasiet – anslagsframställan för ombyggnad
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.

2012-08-10

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-10

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0476 282
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef:

Programområde: 2

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2012-08-20

2012/KS0476

Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Kommunfullmäktige

Bäckängsgymnasiet – anslagsframställan för ombyggnad
I enlighet med Utbildningsnämndens skrivelse den 25 augusti 2011 har
Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudieprojektering för ombyggnad av
lokaler på Bäckängsgymnasiet.
Antalet elever på Bäckängsgymnasiet ökar inför läsåret 2012/2013. De nya
gymnasiereformerna gör att fler elever söker de högskoleförberedande programmen
på Bäckängsgymnasiet. Skolans kapacitet är ca 1 150 elever och inför höstterminens
närmare 1 300 elever måste lokalerna disponeras på ett annat sätt.
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.
Lokalförsörjningsnämnden har genomfört en förstudieprojektering 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.
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.

2

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

2012-08-21

2012/UN0113

Sirpa Heikkilä
033-35 77 75
Lokalförsörjningsnämnden
Kommunstyrelsen

Hyresgästanpassningar - Utökning av lokaler på
Bäckängsgymnasiet
Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag
till utökning av lokalerna på Bäckängsgymnasiet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

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 )

E11
BESLUTSFÖRSLAG

Teknikgatan - framställan av projekteringsuppdrag avseende
boende för personer med komplexa behov
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden får projekteringsuppdrag för nybyggnation av boende för personer med komplexa behov inom
Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde med 6 lägenheter vid Teknikgatan i Borås.

2012-08-10

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-10

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0376 293
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef:

Programområde: 2

Sida

1(1)
Datum

Dnr

2012-08-20

2012/KS0376

Ekonomistyrning
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50

Lokalförsörjningsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Teknikgatan - framställan av projekteringsuppdrag
avseende boende för personer med komplexa behov
I enlighet med Socialnämndens beslut den 24 augusti 2010 har
Lokalförsörjningsnämnden genomfört en förstudie för nybyggnation avseende
boende för personer med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens
verksamhetsområde.
Förstudien har genomförts i samråd med representanter från Socialpsykiatrin, IFO
Vuxen och LSS. Förutom arbetet med utformningen av en byggnad för 6 boende
med gemensamhetsutrymmen har frågan om lokalisering av själva byggnaden varit
viktig. En tomt vid Teknikgatan har föreslagits och godkänts av Sociala
omsorgsnämnden den 24 oktober 2011.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 april 2012 att Kommunstyrelsen ger
nämnden projekteringsuppdrag för nybyggnation av 6 lägenheter för personer med
komplexa behov. Den nya byggnaden vid Teknikgatan antas få en area på ca 590 m².
Investeringsutgiften beräknas till 12 500 000 kr. Investeringen föreslås avskrivas på 20
respektive 33 år. Hyreskostnaden år 1 blir 968 100 kr.
Investeringsutgiften finns med i den av Kommunfullmäktiges antagna
investeringsbudgeten för år 2012.
Sociala omsorgsnämnden har den 13 augusti 2012 tillstyrkt projekteringsuppdraget.
Kommunstyrelsen har den 20 augusti 2012 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden får
i uppdrag att projektera för nybyggnation avseende boende för personer med
komplexa behov vid Teknikgatan, enligt nämndens förslag den 24 april 2012.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

REMISSVAR (FÖRSLAG)
2012-08-13

1 (1)
2011/SON0105

Charlotta Rehbinder
Tfn 033-35 81 91
Kommunstyrelsen

Boende för personer med komplexa behov inom
Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde
Lokalförsörjningsnämnden har 2012-04-24-§ 84 beslutat om
projekteringsframställan avseende boende för personer med komplexa behov
inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår i sin projekteringsframställan att
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden
accepterar förslaget, att projekteringsuppdrag ges för nybyggnad av boende för
personer med komplexa behov inom Sociala omsorgsnämndens
verksamhetsområde med 6 lägenheter vid Teknikgatan i Borås.

Förslag till beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens
projekteringsframställan. Beslut översändes till Kommunstyrelsen.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Roland Axelsson
Förvaltningschef

Bilaga: Projekteringsframställan § 84, Lokalförsörjningsnämnden
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BESLUTSFÖRSLAG

Ny bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB
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.

2012-08-10

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-10

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0529 107
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-35 71 12
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

1 (1)
2012-08-20

2012/KS0529

Kommunfullmäktige

Ny bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB
Av bolagsordningen skall framgå antalet aktier i bolaget. Denna information
saknas i befintlig bolagsordning, i stället framgår en akties nominella belopp
vilket inte behöver framgå. Bolagsordningen för Borås Energi och Miljö AB
behöver därför ändras, och förändrad lydelse föreslås enligt följande:
Nuvarande lydelse:
§ 7 Aktiebelopp
Aktie skall lyda på 100 000 kronor.
Föreslagen lydelse:
§ 7 Antal aktier
I bolaget skall finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier.

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

Christer Johansson
Ekonomichef

Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB

006:5

Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2006-06-15, ändrad 2011-03-24, ändrad 2011-06-16, ändrad 2012-xx-xx
Gäller fr.o.m. årsstämman 2012-XX

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

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 8 Styrelse
Styrelsen skall bestå av elva ledamöter med lika antal suppleanter.
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.

Kommunal författningssamling för Borås 2006

006:6

Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB

§ 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.

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

§ 13 Kallelse till bolagsstämma
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.
1
2
3
4
5
6
7

Val av ordförande vid stämman
Godkänna tidigare utsänd dagordning
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
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 Anmälan 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.

§ 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.

E 13 a-b) anmälan av delegationsbeslut:
(Förslag: a-b läggs till handlingarna)

E14 a

BESLUTSFÖRSLAG

Likviditetsrapport för Borås Stad 20122012-0707-31
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2012-08-15

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0008
049
Programområde: 1
Handläggare: Carina Andell, tfn 033-35 71 92
Datum/avdelningschef: 2012-08-14, Christer Johansson

E 14 b-n) anmälningsärenden:
(Förslag: b-n läggs till handlingarna)

N1

BESLUTSFÖRSLAG

Sjuhärads kommunalförbund, Business Region Borås, BRB
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
att

besluta om deltagande i BRD enligt förslag från kommunalförbundet

att

i enlighet med förslaget, uppdra åt Borås Stads Näringslivschef, Anders Glemfelt, att starta upp, driva och
utveckla projektet som en del av Borås Stads näringslivskontor

att

KS beslut meddelas kommunalförbundet enligt anmodan

2012-08-07

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-07

Annette Carlson

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0494
140
Handläggare: Anders Glemfelt, tfn 033-35 70 53
Datum/avdelningschef: 2012-07-27/Anders Glemfelt

Programområde: 1

2012-06-19

Medlemskommunerna Sjuhärads
kommunalförbund

Business Region Borås, BRB
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt sammanträde
2012-05-04 att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om deltagande i Business
Region Borås, BRB enligt medskickad bilaga 2.
Svar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 20120831.
Svar skickas till förbundssekreterare Nina Bark på följande adress
nina.bark@sjuharad.se
Nina Bark
Boråsregionen , Sjuhärads kommunalförbund
Olovsholmsgatan 32
506 34 Borås

BORÅSREGIONEN, SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
1. Protokollsutdrag 2012-05-04 § 52
2. Förslag Business Region Borås

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2012-05-04

§ 52

1 (2)

Business Region Borås, BRB
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund behandlade vid sitt sammanträde den 28
mars ett ärende gällande att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om
deltagande i verksamheten Business Region Borås, BRB. Ärendet återremitterades till
presidiet som fick i uppdrag att förtydliga handlingens innehåll. Sammanfattningsvis
kan sägas att strategier, mål och aktiviteter har förtydligats. I samband med att BRB
eventuellt verkställs kommer dessa att förädlas ytterligare.
Näringslivscheferna i Sjuhärads kommuner har på uppdrag av Beredningen för hållbar
(del-) regional utveckling, BH7, tagit fram ett förslag avseende partnerskap för att
främja hållbar (ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det
geografiska området Boråsregionen. Det ska ske genom ett näringslivsfrämjande
arbete avsett att öka attraktionskraften för människor, företag och kapital. Syftet med
partnerskapet är att skapa bättre förutsättningar för nya och växande företag, skapa fler
arbetstillfällen, tillskapande av klusterbildningar, medverka till fler besökare samt att
Boråsregionen i framtiden ska vara en attraktiv och växande del av
Göteborgsregionen.
Som ett led i partnerskapet Business Region Borås samordnas tillväxt- och
näringslivsfrämjande åtgärder genom Borås Stad. BRB ska fokusera på åtgärder inom
följande områden:
• Nyetablering av svenska och internationella företag
• Textilt kluster
• Utveckling av strategiska branscher tillsammans med näringslivet
• Gemensamma utvecklingsprojekt
Uppdraget ska utföras i enlighet med, strategier, mål och verksamhetsprogram som
fastställs av Sjuhärads kommunalförbund.
Varbergs och Falkenbergs kommuner har meddelat ett intresse för att delta men
behöver diskutera på vilket sätt och möjligtvis inom vilka områden som samarbete kan
ske. Region Halland har liknande samarbete inom vissa områden där Varberg redan
deltar.

Direktionen beslutar
att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om deltagande i BRB enligt
upprättat förslag

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2012-05-04

Vid protokollet
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Eva Johansson

Justeringen tillkännagiven den 20 juni 2012

Rätt utdraget betygar:

Lena Brännmar

2 (2)

Förslag till Business Region Borås, BRB:
2012-04-20, rev G/AG

Inledning
Deltagande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Business Region Borås
samarbeta för att främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk, social och
ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen. Detta
ska ske genom ett näringslivsfrämjande arbete avsett att öka attraktionskraften för människor,
företag och kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande.
Partnerskapet avser att inom nedanstående områden ta sig an delar av de utmaningar som
Boråsregionen i framtiden behöver fokusera samordnat på:
• ”Tillväxt – fler nya investeringar och flera företag i expansion”
• ”Innovationer och entreprenörskap – underlätta för entreprenörskap och
företagande”
• ”Industrimark”– förmedling av
• ”Marknadsföring och informationsinsatser”
• ”Få större del av tillväxtmedel till gagn för tillväxt i regionens företag”
• ”Tillväxt genom klusterbildningar – specifikt det textila klustret”
Syftet med partnerskapet är att skapa bättre förutsättningar för nya och växande företag, skapa
fler arbetstillfällen, tillskapande av klusterbildningar, medverka till fler besökare samt att
Boråsregionen i framtiden ska vara en attraktiv och växande del av Göteborgsregionen.

2. Fastställ avgränsningar
Idag bedrivs näringslivsarbetet i 7H flera typer av organisationer, dels de olika kommunalt
avgränsade näringslivsorganisationerna som bedrivs som ren kommunal verksamhet eller i
olika konstellationer tillsammans med näringslivet (AB och förening), dels i ett antal
kommunövergripande organisationer och projekt med fokus på en viss fråga eller uppgift. Till
dessa vill vi nu addera en tredje kommungemensam organisation som kompletterar de
kommunala organisationerna inom områden där det finns tydliga samordningsvinster på ett
regionalt plan. Inom vilka områden kan man då finna sådana samordningsvinster? Vi bedömer
att de finns inom någon eller några av följande:
• Områden som kräver specifik kompetens som är svår att bygga upp kommunalt
• Områden som kräver stora och långsiktiga investeringar, t.ex. marknadsföring
mot tänkbara immigranter från Holland eller kontakter mot utländska investerare.
• Områden som kräver uppbyggnad av specifika system t.ex. Företagsbörsen
• Områden där avtal kan slutas mer fördelaktigt än om varje kommun gör det
separat, t.ex. företagsdatabaser som WebSelect
• Projekt där en bredare bas ökar projektets värde och chans till framgång, t.ex.
Exportsäljareutbildningen och Kontaktmässa Norge
• Sist men inte minst som en förhandlingspart mot andra näringslivsorganisationer,
framför allt BRG.

3. Förutsättningar för samarbete med BRG
Det är viktigt att utveckla samarbetet med BRG, vilket kräver en genomarbetad strategi.
Sannolikt är den mest framkomlig vägen att utöka samarbetet steg för steg inom konkreta
projekt, så som EcoEx och Företagsakuten. När samarbetet är etablerat inom ett antal projekt

kan frågan om fördjupat samarbete tas upp igen. Detta är en hypotes. Fråga måste utredas
närmare för att kunna besvaras slutgiltigt.

4. Utred och fastställ namn
Vi har skaffat oss en uppfattning om hur likande organisationer i Sverige och Norden benäms.
Det är genomgripande så att den regionala huvudorten utgör navet i ett gemensamt
näringslivsarbete, därmed också i namnet. Detta gäller såväl i Sverige som i övriga Norden.
Exempel på detta är Business Region Örebro, Business Region Jönköping, Helsingborg
Business Region (här lyfts Helsingborg fram ännu tydligare), Business Region Oslo,
Stavanger, Tromsö, Stavanger, Bergen(no), Aarhus (dk), Tampere, Jyvaskylä (fi), Dusseldorf
(de), Sandyford (irl), I Europa är större region vanligare ex Business Region Baden
Wurtenberg (de) men dessa regioner har i regel en större befolkning än Sverige som nation.
Vårt förslag är att namnet är BRB vilket uttolkas som Business Region Borås.

5. Förslag till organisationsform
5.1. Organisation
BRB utgörs inledningsvis av två personer som placeras på Borås Stads näringslivskontor
(BSNK) och arbetsleds av Borås näringslivschef (BNC). BRB:s kansli samarbetar nära med
BSNK med syfte att maximera samordningsvinsterna.
Rapportering och styrning:
• I det dagliga arbetet ansvarar för BNC för ledning och styrning
• BNC rapporterar direkt till kommunalförbundets direktion som fastställer strategier
och mål när det gäller de regionala samordningsfrågorna.
• BNC rapporterar direkt till styrgruppen (kommunchefer och chef för 7HKF) när det
gäller samordning av det operativa arbetet.
Övriga kommuners näringslivsorganisationer avsätter, i samråd med BNC och lokal
arbetsledning i respektive kommun, tillräckligt med gemensamma resurser för att nå
uppsatta mål.
5.2. Samordning genom Borås Stad
Som ett led i partnerskapet Business Region Borås samordnas tillväxt- och
näringslivsfrämjande åtgärder genom Borås Stad. BRB ska fokusera på åtgärder inom
följande områden:
• Nyetablering av svenska och internationella företag
• Textilt kluster
• Utveckling av strategiska branscher tillsammans med näringslivet
• Gemensamma utvecklingsprojekt
Att samordna ovanstående åtgärder bedömer vi som mest effektivt för helheten.
Uppdraget ska utföras i enlighet med, strategier, mål och verksamhetsprogram som fastställs
av Boråsregionens kommunalförbund

6 Styrning och ledning
6.1 Kommunalförbundet
Kommunalförbundet samordnar att direktionen årligen utvärderar det gångna året samt
diskuterar och beslutar om strategier och mål för kommande år,

Följande områden berörs:
• Utvärdering av föregående års verksamhetsplan och organisation
• Mål och verksamhetsplan för det kommande året
• Utvecklingen av partnerskapet
• Samordningen genom Borås stad
• Strategiska tillväxtfrågor
• Årsavgift för kommande period
6.2 Styrgrupp
Till stöd för det arbete som bedrivs inom BRB, och som beredningsorgan till direktionen,
inrättas en styrgrupp som består av kommuncheferna i partnerskapets kommuner,
förbundsdirektören i Sjuhärads regionförbund (7HKF) samt näringslivschefen i Borås Stad
(föredragande). Adjungerade kan representanter för näringslivet i regionen vara. Styrgruppen
ska sammanträda två gånger per år. Ordförande i styrgruppen är kommunchefen i Borås Stad.
Styrgruppen bereder och samordnar förslag till strategier och mål och lämnar förslag till
beslut i direktionen
6.3 Samordningsgrupp
Samordningsgruppen samordnar och leder arbetet inom BRB. En särskild fråga att arbeta med
är samverkan med näringslivet och andra näringslivsfrämjande organisationer.
Samordningsgruppen består av näringslivscheferna i partnerskapets kommuner.
Näringslivschefen i Borås Stad leder gruppens arbete. Samordningsgruppen sammanträder
fyra gånger per år. Samordningsgruppen utarbetar och föreslår strategier och mål som bereds i
styrgruppen.
6.4 Lokalt näringslivsarbete
För att nå största möjliga regionala effektivitet förutsätter vi att nuvarande lokala
näringslivskontor, under projekttiden, kvarstår på nuvarande resursnivå för att handlägga den
lokala näringslivsutvecklingen samt för att utgöra stöd till den nya regionala nivån. För att
lyckas med BRB krävs lokalt engagemang och lokala kontakter med både kommunen såväl
som med det lokala näringslivet.

7 Finansiering
För att finansiera den samordnande verksamheten under projekttiden disponerar Borås Stad,
medel från Kommunalförbundet enligt särskilt beslut. Kommunernas årsavgift för 2012 är
därmed 0 (noll) kr/innevånare. (En bedömning är att årsavgiften 2015, när projektet eventuellt
övergår i reguljär verksamhet kan vara cirka 20 kr/kommuninnevånare. Under åren 2013 –
2014 bör avgiften trappas upp till denna nivå)

8 Förslag till innehåll i överenskommelse
Se avtalsförslag i bilaga 8.9.

9 Samråd med Näringslivscheferna
Detta förslag till nyorganisation är avstämt med samtliga näringslivschefer i samråd den 8
februari 2012. Samtliga delar ovanstående förslag.
Varberg vill delta men behöver diskutera på vilket sätt och möjligtvis inom vilka områden
som samarbete kan ske. Region Halland har liknande samarbete inom vissa områden där
Varberg redan deltar.

Herrljunga, Ulricehamn och Borås 2012-03-16
Per Florén
Jan-Eric Boström
Anders Glemfelt
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Bilaga 8.1

NÄRINGSLIVSFAKTA, BORÅS STAD
Borås Stads näringsliv
Borås näringsliv omfattar idag de flesta branscher, där handel/kommunikation och
tillverkning är de största. Inom tillverkning är verkstadsindustri störst. Borås är
Skandinaviens postordercentrum och här finns även många e-handelsföretag, samt
huvudkontor för kedjeföretag. Sett ur ett nationellt perspektiv har Borås ett bra
logistiskt läge med närhet till Landvetter Flygplats och till Göteborg. Bl.a. erbjuds
dagliga transporter till övriga Skandinaviska länder och till Baltikum, samt flera ggr i
veckan till Ryssland och övriga Östeuropa.
Fakta
Antal företag:
Antal anställda
Totalt antal arbetstillfällen:

11.550 st
50.000 st
61.550 st

Antal nystartade företag 2011:
Antal AB i kommunen:
Antal företag som importerar/exporterar
Antal nya jobb utifrån 1999-2011:
Bransch
Handel och kommunikation
Företagstjänster
Tillverkning
Tillverkning, Textil/Konfektion
Byggverksamhet

Antal företag
2.725 st
3.179 st
709 st
160 st
915 st

706 st
4.675 st
1.500 st
2.490 st
Antal anställda
11.527 st
8.671 st
6.646 st
994 st
2.037 st

Organisation
Kommunens näringslivsenhet fungerar som "en dörr in"-funktion för företag till
kommunen och finns organisatoriskt på Stadskansliet och styrs av
Kommunstyrelsen. Enheten består av sex personer, fem arbetar med de befintliga
företagen(service, information, nätverk, företagarföreningar, projekt etc.) och en
person arbetar huvudsakligen med ny- och ometableringar, dvs. mottagarservice
och aktiv bearbetning för att få företag, främst i utlandet, att etablera sig i Borås.
2012-02 HN rev A

Bilaga 8.2

NÄRINGSLIVSFAKTA, ULRICEHAMS KOMMUN
Ulricehamns näringsliv
Ulricehamns näringsliv är mycket diversifierat och omfattar storföretag såväl som
småföretag i de mest skilda branscher. Bland storföretagen kan nämnas Emballator
AB, Weland Stål, Helge Nyberg AB, Bolon AB, Iro AB. Och Ulricehamns Betong
AB. Ulricehamns belägenhet mitt emellan Borås och Jönköping utgör utomordentliga förutsättningar som etableringsort. Regeringsbeslutet i februari 2012 om
en förlängning av motorvägen förbi Ulricehamn understryker ytterligare stadens
goda förutsättningar. Ulricehamn har en lång tradition som handelsort och det
moderna handelscentrat Gällstad utgör i det sammanhanget en bra fortsättning på
en lång tradition.
Fakta
Antal företag:
2.718 st
Antal anställda
st
Totalt antal arbetstillfällen:
st
Antal nystartade företag 2011:
121 st
Antal AB i kommunen:
714 st
Antal företag som importerar/exporterar
st
Antal nya jobb utifrån 1999-2011:
st
Bransch
Antal företag
Handel
322 st
Företagstjänster
st
Tillverkning
221 st
Tillverkning, Textil/Konfektion
40 st
Byggverksamhet
228 st

Antal anställda
st
st
st
st

Organisation
Näringslivsverksamheten i Svenljunga drivs genom det helägda kommunala bolaget
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB). Vi arbetar engagerat enligt principen ”en dörr
in”. Näringslivsenheten inom NUAB som även driver Ulricehamns Turistbyrå
består två st personer, näringslivschef och näringslivsstrateg. Inom kort väntas ett
samgående med Ulricehamns Fastighets och service AB (UFSAB) och NUAB blir
därmed et komplett företag som både handlägger näringslivsfrågor och frågor
gällande industrifastigheter.

Bilaga 8.3

NÄRINGSLIVSFAKTA, TRANEMO KOMMUN
Tranemos näringsliv
Tillverkningsindustrin är dominerande i kommunen. Över 50% av alla arbetstillfällen finns
inom tillverkningsindustrin inom olika branscher; metallindustri, sågverk,
träförädlingsindustri, textilindustri, glasbruk, badrums- och kökstillverkning med mera.
Industriföretagen är en blandning av internationella koncerner och familjeföretag.Några av

våra framgångsrika företag är Nexans IKO Sweden AB, Ardagh Group som driver
Sveriges äldsta glasbruk, Svedbergs i Dalstorp AB och Sparbanken Tranemo.
Näringslivet är differentierat mellan handel, service, tillverkning och företag inom
den gröna näringen, några tydliga branschkluster går inte att identifiera. Tranemo
har en mycket låg arbetslöshet. Det finns en företagaranda med tradition i
företagen i Tranemo. Mer än hälften av alla företag i Tranemo kommun har funnits
i mer än 15 år.
Näringslivet är väldigt engagerade för framtiden genom att samarbeta med
Tranemos egen gymnasieskola. De erbjuder bland annat lärlings- och praktikplatser
till eleverna. Näringslivet är även fadderföretag för högstadieklasser.
Fakta
Antal företag:
Antal nystartade företag 2011:
Antal AB i kommunen:

1342 st
53 st
322 st

Bransch
Antal företag
Handel
162 st
Tillverkning
122 st
Tillverkning, Textil/Konfektion
14 st
Byggverksamhet
109 st
Organisation
Tranemo kommuns näringslivsarbete drivs genom att sektionschef för service- och
näringslivssektionen också är näringslivschef. Inom denna sektion ligger det största
ansvaret för internt och extern service, tex bygg och miljö) Kommunen ser vikten
av ett bra bemötande, bra dialog, bra service och förståelse för företagens vardag är
centrala för att få ett bättre företagsklimat. Verksamheten skapar idag mötesplatser
för samverkan mellan politiker, tjänstemän och företagare bland annat genom
frukost- och lunchmöten, nyhetsbrev och företagsbesök.

Bilaga 8.4

Näringslivsfakta Mark
Marks näringsliv
Textilindustrin i olika former är fortfarande betydande i Mark. Kasthall, Ludvig
Svensson, Almedahl och Ekelunds är företagsnamn som sedan länge är igenkända
både inom och utom Sverige. Dessutom finns en rad andra företag inom
branschen. En del med specialiserade tekniska textilprodukter, ex vis Industritextil
Job AB, Svenska textilfilter, Filtex och Svenska Brandslangsfabriken. Här finns
även annan tillverkningsindustri bl a inom träindustrin med bl a välkända företag
som Horreds möbler och Albin i Hyssna. Handel bedris i flera former och en del är
kända långt utanför kommunens gränser ex.vis Skene Järn, Forsbergs fritidscenter
och flera fabriksförsäljningar. I Mark finns en entreprenörsanda med många
småföretag inom olika branscher.
Jordbrukslandskapet och skogarna gör naturligtvis att det finns en mängd
företagare inom de areella näringarna.
Fakta
Antal företag:
Antal företag:
Antal förvärvsarbetande:

46691
27162
121463

Antal nystartade företag 2011:
Antal AB i kommunen:

1792
11772

Bransch
Handel och kommunikation
Tillverkning
Tillverkning, Textil/Konfektion
Byggverksamhet

Antal företag1
600
228
54
595

Antal anställda3
1734
2022
813
1247

Organisation
Kommunens näringslivsarbete delas mellan den kommunala organisationen och
Minab (Marks idé och näringslivsråd AB). Kommunen ska genom
näringslivskontoret fullt ut sköta de näringslivsfrågor som berör den kommunala
verksamheten medan Minab driver andra uppgifter i syfte att främja näringslivet.
Minab ägs av medlemsföretagen.

1

enl ”allabolag”
enl Bolagsverket
3
AMPAK 2010
2

Bilaga 8.5

NÄRINGSLIVSFAKTA, SVENLJUNGA KOMMUN
Svenljungas näringsliv
Svenljungas näringsliv omfattar allt från storföretag, så som Berendsen Safety och Textilservice
AB, Blåkläder AB, Elmo Sverige AB, Vokes Air AB också via ett antal halvstora företag så som
Mjöbäcks Entreprenad AB, Samhall, Västkuststugan AB, Textrep Sweden AB, , Ajab Smide AB,
ICA till en stor mängd småföretag, inte minst inom jord- och skogsbruk. Företagarandan har en
lång tradition i kommunen med bl a en garveri- och textilverksamhet med gamla anor. Idag
företräds kommunen av branscher dels traditionella sektorer och dels av specialistföretag.
Tillverkningsindustrin kännetecknas bl a företag inom textil, konfektion, skinnproduktion,
hustillverkning, träindustri, filter, mekanik och elektronik. Importen och exporten är betydande.

Fakta
Antal företag:
Antal anställda
Totalt antal arbetstillfällen:
Antal nystartade företag 2011:
Antal AB i kommunen:
Antal företag som importerar/exporterar
Antal nya jobb utifrån 1999-2011:

1.311 st
st
st
34 st
343 st
? st
? st

Bransch
Handel
??? (vilka branscher?)
Tillverkning
Tillverkning, Textil/Konfektion
Byggverksamhet

Antal företag Antal anställda
184 st
? st
? st
? st
93 st
? st
18 st
? st
137 st
? st

Organisation
Näringslivsverksamheten i Svenljunga drivs i Utvecklingsenheten en enhet direkt underställd
Kommunchef och Kommunstyrelse. Enheten omfattar 14 personer varav utvecklingschefen och
kommunutvecklaren har näringslivsfrågorna som sin huvudsakliga uppgift.
Näringslivsverksamheten erbjuder en mängd olika tjänster nedan följer några.
- En första introduktion om Svenljunga kommun
- Förmedling av kontors- och industrilokaler
- Information om vilka professionella tjänster som finns att tillgå i Svenljunga kommun
- Råd och hjälp vid etablering
- Kontakter mellan företag i Svenljunga kommun genom bildande av nätverk och projektgrupper
i viktiga frågor
- Förmedling av kontakter mellan företag i och utanför Svenljunga som söker samarbetspartners

Bilaga 8.6

NÄRINGSLIVSFAKTA BOLLEBYGDS KOMMUN
Bollebygds näringsliv
Bollebygds kommuns näringsliv omfattar idag de flesta branscher, där
jordbruk/skogsbruk, handel, byggverksamhet och tillverkning är de största. Inom
tillverkning är verkstads/träindustrin störst. Flugger AB, Hultafors AB
”Tumstocken”, Hammar Maskin AB, Skanska PREFAB och Fagerhult Retail
Lighting AB tillhör de största företagen i kommunen.
Det strategiska läget mellan Göteborg och Borås, närheten till Landvetters
Flygplats och Skandinaviens största hamn ger näringslivet goda möjligheter att
utvecklas positivt. Arbetslösheten är låg i Bollebygds kommun.
Fakta
Antal företag

877 st

Antal nystartade företag 2011
Antal AB i kommunen

50 st
285 st

Bransch
Jordbruk, skogsbruk, fiske
Handel
Byggverksamhet
Tillverkning
Transport och magasinering

Antal företag
159
139
118
56
38

Organisation
Kommunens näringslivsenhet fungerar som ”en dörr in” funktion för företag till
kommunen och finns organisatoriskt på kommunkansliet och styrs av
kommunstyrelsen. Vi arbetar aktivt med företagen i focus så att vårt arbete kan
bidra till att företagen får de rätta utvecklingsmöjligheterna. Ge god service åt
befintliga företag. Skapa goda förutsättningar för nyetableringar. Stödjer
samverkansformer och projekt som har som mål att utveckla företag och i sin
förlängning öka antalet arbetstillfällen. Verksamheten skapar idag mötesplatser för
samverkan mellan politiker, tjänstemän och företagare bland annat genom frukostoch lunchmöten samt företagsbesök.

Bilaga 8.7

NÄRINGSLIVSFAKTA, VÅRGÅRDA KOMMUN
Vårgårdas näringsliv
Vårgårdas näringsliv har under lång tid varit mycket framgångsrikt och omfattar allt
från världsledande industriföretag, så som Autoliv, Villeroy & Boch och Sundolit
via ett antal halvstora företag så som Doggy, Broson och WestCargo till en stor
mängd småföretag, inte minst inom jord- och skogsbruk. Kommunens företag
finns i en mängd olika branscher och några tydliga branschkluster går inte att
identifiera. Jämfört med övriga Sjuhärad har Vårgårda större andel företag inom
livsmedelsframställning, tillverkning elektronik, reparation och installation av
maskiner och apparater, försörjning el, gas, värme och kyla, byggverksamhet
framför allt anläggningsarbeten, transport och magasinering samt arbetsförmedling
och bemanning. Vårgårda har färre företag än övriga Sjuhärad inom t.ex.
klädtillverkning, tillverkning lädervaror, kemikalier, elapparatur, handel,
informations- och kommunikationsverksamhet samt finans- och
försäkringsverksamhet.
Vårgårda har, enligt företagarna själva under många år haft bland Sveriges bästa och
näringslivsklimat.
Fakta
Antal företag:
Antal nystartade företag 2011:
Antal AB i kommunen:

1342 st
57 st
275 st

Bransch
Antal företag
Handel
135 st
Tillverkning
91 st
Tillverkning, Textil/Konfektion
8 st
Byggverksamhet
171 st
Organisation
Näringslivsverksamheten i Vårgårda drivs genom en förening, COI där alla företag
i kommunen är medlemmar. Driften bekostas till 66 % av kommunen och i övrigt
av företagen i kommunen. Organisationen omfattar en person. Verksamheten
fokuserar på utbildningar, nätverksaktiviteter, t.ex. nätverksluncher och därutöver
en mängd olika aktiviteter.

Bilaga 8.8

NÄRINGSLIVSFAKTA, HERRLJUNGA KOMMUN
Herrljungas näringsliv
Herrljungas näringsliv omfattar allt från världsledande industriföretag, så som Tour
& Andersson, Ascom, Strängbetong, PipeLife och Stjänfjädrar via ett antal
halvstora tillverkande företag så som Lesjöfors industrifjädrar, Gäsene mejeri,
Herrljunga Cider och Herrljunga ledstångsfabrik till en stor mängd småföretag, inte
minst inom jord- och skogsbruk. Kommunens företag finns i en mängd olika
branscher och några tydliga branschkluster går inte att identifiera. Jämfört med
övriga Sjuhärad har Herrljunga större andel företag inom jord och skog,
framställning av mat och dryck, tillverkning av olika varor baserade på trä.
Herrljunga har färre företag än övriga Sjuhärad inom ”annan serviceverksamhet”,
”kultur och nöje”, ”uthyrning, fastighetsskötsel”, handel samt textil-, klädes- och
lädertillverkning.
Herrljunga har, enligt företagarna själva, Sveriges sjätte bästa och Västra Götalands
allra bästa näringslivsklimat och tilldelades 2011 pris som ”Årets tillväxtkommun”.
Fakta
Antal företag:
Antal nystartade företag 2011:
Antal AB i kommunen:

1284 st
37 st
234 st

Antal företag
Bransch
Handel
119 st
Tillverkning
77 st
Tillverkning, Textil/Konfektion
7 st
Byggverksamhet
127 st
Organisation
Näringslivsverksamheten i Herrljunga drivs genom ett aktiebolag som ägs av
Företagarföreningen i kommunen. Driften bekostas till 45 % av kommunen och i
övrigt av företagen i kommunen. Organisationen omfattar en person på 80 % av
heltid och har, från tid till annan, praktikanter från Arbetsförmedlingen.
Verksamheten fokuserar på information, t.ex. genom regelbundna nyhetsbrev, och
nätverksaktiviteter, t.ex. nätverksluncher. Därutöver en mängd olika aktiviteter.

Bilaga 8.9
Till grund för ett fördjupat näringspolitiskt arbete ingår undertecknad kommun inom
Boråsregionen (Sjuhärad) följande avtal om samarbete inom ramen för

Business Region Borås, BRB:
1. Hållbar tillväxt genom näringslivsutveckling och ökad
attraktionskraft
Undertecknande kommun avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Business Region
Borås samarbeta för att främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk, social
och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen.
Detta ska ske genom ett näringslivsfrämjande arbete avsett att öka attraktionskraften för
människor, företag och kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande.
Partnerskapet avser att inom nedanstående områden ta sig an delar av de utmaningar som
Boråsregionen i framtiden behöver fokusera samordnat på:
• ”Tillväxt – fler nya investeringar och flera företag i expansion”
• ”Innovationer och entreprenörskap – underlätta för entreprenörskap och företagande”
• ”Industrimark”
• ”Marknadsföring och informationsinsatser”
• ”Få större del av tillväxtmedel till gagn för tillväxt i regionens företag”
• ”Tillväxt genom klusterbildningar – specifikt det textila klustret”
Syftet med partnerskapet är att skapa bättre förutsättningar för etablering av nya företag och
tillväxt i existerande företag, skapa fler arbetstillfällen, tillskapande av klusterbildningar,
medverka till fler besökare samt att Boråsregionen i framtiden ska vara en attraktiv och
växande del av Göteborgsregionen.

2. Samordning genom Borås Stad
Som ett led i partnerskapet Business Region Borås samordnas tillväxt- och
näringslivsfrämjande åtgärder genom Borås Stad
BRB ska fokusera på åtgärder inom följande områden:
• Etablerings- och investeringsservice fokus på internationella investeringar
• Textilt kluster
• Gemensamma utvecklingsprojekt
• Affärsutveckling – Utveckling av strategiska branscher tillsammans med näringslivet
Uppdraget ska utföras i enlighet med, strategier, mål och verksamhetsprogram som fastställs
av Boråsregionens kommunalförbund

3. Kommunalförbundet
Kommunalförbundet samordnar att direktionen utvärderar det gångna året samt diskuterar och
beslutar om strategier och mål för kommande år,
Följande områden berörs:
a. Utvärdering av föregående års verksamhetsplan och organisation
b. Mål och verksamhetsplan för det kommande året
c. Utvecklingen av partnerskapet
d. Samordningen genom Borås stad
e. Strategiska tillväxtfrågor
f. Årsavgift för kommande period

4. Styrgrupp
Till stöd för det arbete som bedrivs inom BRB enligt detta avtal och som beredningsorgan till
direktionen, inrättas en styrgrupp. Den består av kommuncheferna i partnerskapets
kommuner, regionutvecklingschef i Boråsregionens kommunalförbund samt
näringslivschefen i Borås Stad (föredragande). Adjungerade kan representanter för
näringslivet i regionen vara. Styrgruppen ska sammanträda två gånger per år.
Ordförande i styrgruppen är kommunchefen i Borås Stad.

5. Samordningsgrupp
Samordningsgruppen samordnar och leder arbetet inom BRB. En särskild fråga att arbeta med
är samverkan med näringslivet och andra näringslivsfrämjande organisationer.
Samordningsgruppen består av näringslivscheferna i partnerskapets kommuner.
Näringslivschefen i Borås Stad leder gruppens arbete. Samordningsgruppen sammanträder
fyra gånger per år.

6. Organisation
BRB utgörs inledningsvis av två personer som placeras på Borås Stads näringslivskontor
(BSNK) och arbetsleds av Borås näringslivschef (BNC). BRB:s kansli samarbetar nära med
BSNK med syfte att maximera samordningsvinsterna.
Rapportering och styrning:
• I det dagliga arbetet ansvarar för BNC för ledning och styrning
• BNC rapporterar direkt till kommunalförbundets direktion som fastställer strategier
och mål när det gäller de regionala samordningsfrågorna.
• BNC rapporterar direkt till styrgruppen (kommunchefer och chef för BRKF) när det
gäller samordning av det operativa arbetet.

Övriga kommuners näringslivsorganisationer avsätter, i samråd med BNC och lokal
arbetsledning i respektive kommun, tillräckligt med gemensamma resurser för att nå
uppsatta mål.

7. Finansiering

För att finansiera den samordnande verksamheten under projekttiden disponerar Borås Stad,
medel från Kommunalförbundet enligt särskilt beslut
Kommunernas årsavgift för 2012 är därmed 0 (noll) kr/innevånare. (En bedömning är att
årsavgiften 2015, när projektet eventuellt övergår i reguljär verksamhet kan vara cirka 20
kr/kommuninnevånare. Under åren 2013 – 2014 bör avgiften trappas upp till denna nivå)

8. Avtalsperiod
Avtalsperioden är 1 april 2012 till 31 december 2014. Under denna projektperiod är
målsättningen att partnerskapet tar fram förslag till ordinarie verksamhet från och med år
2015.
Efter avtalsperioden upphör avtalet och nytt avtal tecknas från och med 1 januari 2015.
Om minst två tredjedelar av deltagande kommunerna påkallar att avtalet ska upphöra, upphör
det att gälla nio månader efter den kalendermånad då beslut om upphörande fattades av
kommunalförbundet.

9. Krav på Borås stad resp. deltagande kommuner under perioden
2012- 2014
Borås Stad
• Är projektägare under 2012-2014 för Business Region Borås
• Ansvarar för och leder partnerskapets arbete inom fokusområdena
• Ansvarar för all marknadsföring inom BRB-projektet
• Arrangerar för gemensamma aktiviteter inom partnerskapet – möten, seminarier
utbildning etc.
• Ansvarar för gemensamma resurser, personellt och ekonomiskt.
• Ansvarar för information och förberedelser för träffar och möten inom BRB
• Deltar i övrigt på samma sätt som partnerkommunerna
Partnerkommun
• Är partner under 2012 – 2014 i Business Region Borås, BRB
• Deltar aktivt i de samarbeten som omfattas av BRB
• Säkerställer att medarbetare har erforderliga kompetenser samt tid för de uppgifter
som samarbetet gäller
• Har rutiner att besvara investeringsförfrågningar på utsatt tid
• Använder överenskomna varumärken i relevanta sammanhang
• Deltar aktivt i, samt tillsätter erforderliga resurser lokalt som kan behövas för, att nå
gemensamt beslutade strategier och mål.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka vardera parterna har tagit var sitt.

Borås den

2012-xx-yy

Y-

2012-xx-yy

För Borås Stad

För Y-s kommun

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

YY
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

XX
Kommunchef

Bilaga 8.10

Förslag till strategier, mål och aktiviteter för perioden
2012-2014

Vision
Business Region Borås syftar till att stärka näringslivet och att skapa förutsättningar för att
främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt,
lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen. Detta ska ske genom ett
näringslivsfrämjande arbete avsett att öka attraktionskraften för människor, företag och
kapital. Detta sker i partnerskapet BRB och förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande.
Mål
•
•
•
•

Att skapa en professionell organisation för samordning och ledning av
näringslivsarbetet inom deltagande kommuner
Att marknadsföra Boråsregionen som en bra plats för investeringar
Att aktivt marknadsföra Boråsregionen till specifika branscher eller länder och som
har verksamhet som skulle komplettera eller utveckla Boråsregionens
näringslivsstruktur och därmed skapa exceptionellt god tillväxt
Att i framtiden ge förutsättningar för Boråsregionens kommuner att kunna delta i ett
samarbete kring dessa frågor i Västsverige.

Aktiviteter

• Vi skriver avtal om samarbetet/på försök i tre år

Mätvärde
Avtal m kommunerna

Klart
2012

• Mål utarbetas för våra samarbetsområden

Presentation

okt 2012

• Verksamhetens personal arbetsleds och
samordnas via Borås Stad/Näringslivsenheten.

Organisation klar

ht 2012

• Personal tillsätts

Person på plats

ht 2012

• Företagsbörsens metod för generationsskifte
implementeras och används

10 företag/år förmedlas

2012

Aktiviteter
Mätvärde

Klart

Strategidokument
Medlemskap

ht 2012
ht 2012

Aktivitetsprogram

ht2012/13

• Textil och Mode lanseras som ett av bygdens
kärnområden
1. Arbetsgrupp bildas
2. Samtliga kommuner medlemmar i MpB
3. Kompletterande aktiviteter/strategier/
arbetsområden som kompl MpB tas fram
• Internationella investeringar

1. Ta fram 3-4 investeringserbjudanden
2. Skapa nätverk för investerarrelationer
3. Skapa deltagande i ankarkonceptet och
Business partner
4. Marknadsföring och säljarbete
5. Utvärdering och nytt beslut

Deltagande i nationell IS satsning
Avtal ht 12
Presentation
ht 2012
Nätverk bildas
2013
Implementation
5 seriösa prospects/år
Rapport

vt 2013
2014
2014

Bildad
Deltagande
Mail/brev mm
Organisation
Redovisning
20 Nya kommun
medlemmar

Okt 2011
febr 2012
vt 2012
sommaren
ht 12

Beslut
Strategi

vt 2012
vt 2012

företag deltar

vt 2012

Marknadsföring/
deltagande i akt
Rapport

2012/14
2014

•Emigrants
1.Arbetsgrupp bildas
2.Mässan i Utrecht
3.Säljarbete och kontakter
4.Besöksprogram
5. Uvärdering och beslut inför 2013
6.Inflyttning i kommunerna
• Exportsatsning

1. Deltagande i Ecoex/Rex 2012-14
2. Gemensam strategi tas fram
3. Tillsammans hittar vi 20 små företag
som vill satsa på miljöexport
4. Exportsatsning planeras och
Genomförs
5. Utvärdering och beslut

sommar 13.

(Ecoex)

I nästa steg av samarbetet i BRB 2014> kan tillföras mål avseende
”Industrimark”,”Nyföretagande”, ”Tillväxtmedel”

Bilaga 8.11

Förslag till vision och mål för perioden 2014Vision
Business Region Borås syftar till att stärka näringslivet och att skapa förutsättningar för att
främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt,
lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen. Detta ska ske genom ett
näringslivsfrämjande arbete avsett att öka attraktionskraften för människor, företag och
kapital. Detta sker i partnerskapet BRB och förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande.
Mål
•
•
•
•

Att skapa en professionell organisation för samordning och ledning av
näringslivsarbetet inom deltagande kommuner
Att marknadsföra Boråsregionen som en bra plats för investeringar
Att aktivt marknadsföra Boråsregionen till specifika branscher eller länder och som
har verksamhet som skulle komplettera eller utveckla Boråsregionens
näringslivsstruktur och därmed skapa exceptionellt god tillväxt
Att i framtiden ge förutsättningar för Boråsregionens kommuner att kunna delta i ett
samarbete kring dessa frågor i Västsverige.

Från 2014 och framåt förväntar vi oss följande effekter av BRB (förutsatt att beslut
fattas och resurser tilldelas enligt detta beslutsunderlag)
• Att vi har ett etablerat samarbete med BRG på några områden, t.ex. industrimark,
marknadsföring.
• Att antalet förfrågningar om ny- och ometablingsmöjligheter har ökat i samtliga
kommuner.
• Att Boråsregionen har, genom systematisk marknadsföring och samarbete med
organisationer typ Exportrådet och Invest Sweden, blivit mer känd bland investerare
och företagare i Europa.
• Att vi har bidragit till att sätta Boråsregionen på kartan som den textila affärsregionen
i Skandinavien.
• Att regionens samtliga näringsfrämjande åtgärder och organisationer samordnas på ett
mer effektivt sätt och att detta arbete får effekt i hela regionen.
• Att marknadsföring och försäljning av industri- och etableringsmark sker gemensamt
och samordnat och därmed blivit mycket mer framgångsrik än idag.
• Att vi, tillsammans med kommunalförbundet, har ökat andelen tillväxtmedel från
region, stat och EU till Boråsregionen.
• Att vi ser en tydlig ökning av nyföretagande i regionens alla delar.

SP1

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över detaljplan för del av Centrum, Asplyckan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Styrelsen har inget att erinra mot upprättat detaljplaneförslag.

2012-08-14

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-14

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2007/KS0861 214
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-07-10 / bh

Programområde: 2

SAMRÅD
SBN beslut
2012-06-14
BN2012-502

Till remissinstanser
Ändring av detaljplan för Centrum, ASPLYCKAN 10 M. FL. Borås
Stad, upprättad den 14 juni 2012.

Översiktsbild planområdets läge

Detaljplanen sänds för samråd.
Planhandlingarna finns tillgängliga under rubriken pågående planer på
www.boras.se/samhallsbyggnad samt länken
http://www.boras.se/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen/samhallsbyggnadsforval
tningen/planerochplanprogram/planerochplanprogram/pagaendeplanarbete/centrumasplyck
an10andring.4.51ec1cd4137c740e4c5800011954.html
Ert yttrande till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 20 augusti
2012 via e-post till samhallsbyggnad@boras.se. Yttrandet önskas i word-format för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter i samrådsredogörelsen.
Var vänlig ange planens diarienummer BN2012-502.
Vid förfrågningar kontakta planarkitekt Åsa Hagnestål tel. 033-358520, e-post
asa.hagnestal@boras.se, eller tf. planchef Elisabet Fjellman 033-358498, e-post
elisabet.fjellman@boras.se.

Borås den 25 juni 2012

Samhällsbyggnadsnämnden

BN2012-502

Ändring av
Detaljplan för del av Centrum
ASPLYCKAN 10 M. FL. Borås Stad
Tillägg till planbeskrivningen
1. Uppdrag
Kommunstyrelsen beslutade den 2012-04-10 (§213)
att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att ändra
detaljplan för Centrum, ASPLYCKAN 10 M. FL.,
Borås Stad, Västra Götalands län, P1169, laga kraft
2011-12-19.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 2012-04-26 (§93)
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
en detaljplaneändring för ovanstående detaljplan.
2. Handlingar
De ursprungliga planhandlingarna, P1169, som vann
laga kraft 2011-12-19 och där genomförandetiden
slutar 2021-12-19, fortsätter att gälla och ska läsas
tillsammans med de tillkommande, P1169 I, Tillägg
till planbeskrivningen och Tillägg till plankartan.

Översiktskarta

3. Planändringens syfte
Plankartan för Asplyckan har visat sig ha felaktig
höjdangivelse för ett av husen, hus B på illustrationskartan. Planändringens syfte är att rätta till höjdangivelserna för huset så att de samstämmer med övriga
planhandlingar.
4. Konsekvenser
Genom planändringen kan huset uppföras enligt de
ursprungliga ritningarna. Höjdangivelsen på plankartan har justerats upp med 3 meter. Samtliga studier
och beskrivningar som gjordes i P1169 visar den nya
höjden, så därav sker ingen visuell förändring.
5. Ändringar på plankartan
Högsta byggnadshöjd och högsta totalhöjd är ändrade
för det berörda huset, där tidigare symboler är överkryssade och nya hänvisade till byggrätten. Utnyttjandegraden e har delats upp i e1-e3, där största sammanlagda bruttoarea kvarstår. Även redaktionella ändringar
är utförda för att förtydliga plankartan.

Planavdelningen
Elisabet Fjellman

Åsa Hagnestål

t f planchef

planarkitekt

ENKELT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD

Instans/datum
2012-06-14

REVIDERING

-

ANTAGANDE

-

BESVÄRSINSTANS

-

LAGAKRAFT

-

SAMRÅD enkelt planförfarande
ANTAGANDEHANDLING

Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet har ändrats
för ett av husen.
Högsta totalhöjd i meter över nollplanet har ändrats för ett
av husen. Utöver denna höjd får enstaka tekniska
installationer som hissar, fläktrum och dylikt anordnas.

e

e 1 e 2 e3

e1 e2 e3 får tillsammans uppta en största bruttoarea på
6500 kvm ovan mark för bostäder, kontor och handel.

Utsnitt ur plankartan i skala 1:1000, samt de ändrade bestämmelserna.

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

e1 e 2 e3

e1 e2 e3 får tillsammans uppta en största bruttoarea på
6500 kvm ovan mark för bostäder, kontor och handel.

Ändring av detaljplan
Tillägg till plankartan
Placering, utformning, utförande
Högsta byggnadshöjd i meter över nollplanet har ändrats
för ett av husen.
Högsta totalhöjd i meter över nollplanet har ändrats för ett
av husen. Utöver denna höjd får enstaka tekniska
installationer som hissar, fläktrum och dylikt anordnas.

Utnyttjandegrad
e

e1 e 2 e3

e1 e2 e3 får tillsammans uppta en största bruttoarea på
6500 kvm ovan mark för bostäder, kontor och handel.

Utöver ovanstående ändringar är redaktionella ändringar utförda
för att förtydliga plankartan.
Samrådshandling 2012-06-14

I

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över förslag till detaljplan för del av Centrum, kv
Trasten 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-08-14

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-14

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2008/KS0200 214
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-07-10 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2012-08-20

2008/KS0200 214

Peter Skoglund

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över förslag till detaljplan för del av
Centrum, kv Trasten 1, P34/07

Med hänsyn till att Kulturnämndens yttrande kom bort under hanteringen i
samrådsskedet vill styrelsen lämna ett nytt yttrande över detaljplaneförslaget.
Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan med hänvisning till de
kulturhistoriska värdena. Kommunstyrelsen anser därför att planen skall antas av
fullmäktige.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrade på detaljplaneprogram för Fjälla 1:91 m fl,
Hultafors hälsocenter, Bollebygds kommun
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2012-08-14

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-14

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0398 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2012-06-12 / bh

Programområde: 2

1 (1)
2012-08-20

2012/KS0398 214

Karin Johansson
Tfn 033-357057
Bollebygds kommun
Byggnads- och miljönämnden
517 83 BOLLEBYGD

Samrådsyttrande på detaljplaneprogram för
Fjälla 1:91 m fl, Hultafors hälsocenter,
Bollebygds kommun
Borås Stad ställer sig positiva till utvecklingsplanerna kring Hultafors
hälsocenter. Planens gatustruktur kan med fördel utformas så att en eventuell
exploatering på andra sidan kommungränsen blir möjlig på sikt.
Knalleleden är viktig att värna så att vandringsleden får en attraktiv sträckning
genom området.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

DETALJPLANEPROGRAM
Detaljplaneprogram för Fjälla 1:91 m fl,
HULTAFORS HÄLSOCENTER
Bollebygds Kommun, Västra Götalands län

Samrådshandling
2012-04-17

BAKGRUND OCH SYFTE
Bollebygdshus, företrädare för Fjälla 1:91, Fjälla 1:125 och Fjälla 1:110, inkom 201009-10 med begäran om att planlägga området kring Hultafors hälsocenter.
Kommunstyrelsen gav 2010-09-30 byggnads- och miljönämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Fjälla 1:91 m fl, Hultafors hälsocenter. Under hösten
2011 inkom ytterligare en fastighetsägare, Fjälla 1:90, med en förfrågan om att delta i
programarbetet. I själva hälsocentret kommer det, under 2010, att iordningsställa ca
30 lägenheter. Dessa avses att utökas till ca 50 totalt. Syftet med detta planprogram är
att undersöka möjligheterna för att etablera ytterligare bostadsbebyggelse, ca 100 nya
bostäder i olika upplåtelseformer, på höjderna som ansluter till Hultafors hälsocenter och öster därom. I samband med detaljplanen skall även en ny väganslutning till
området och VA-försörjning av området studeras närmare.
Läge
Programområdet ligger i den nordöstra delen av Hultafors samhälle, ca 11 km öster
om Bollebygd. Området avgränsas av väg 1757 i söder, gränsen mot Borås stad i
öster, Håmossen i norr och hela området omfattar ca 52 ha. All mark inom programområdet ägs av privata fastighetsägare.

Borås stad
Fjälla

håmossen

Viaredssjön

Hultafors
Hultafors AB
(Tumstocksfabriken)

Programmrådets läge.


			



 

D e t a lj p la ne p ro gra m Fjä lla 1 :9 1 m fl, H U LTAFORS H ÄLSOCENTER

3

N
Alternativa sträckningar
på Knalleleden
Befintlig sträckning på
Knalleleden
			

D e t a lj p la ne p ro gra m Fjä lla 1 :9 1 m fl, H U LTAFORS H ÄLSOCENTER
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SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Exploateringsåtgärder inom del av fastigheten Hällered 1:33 –
Flytt av högspänningsledning inom del av fastigheten Hällered
1:33
Kommunen har vid Hällered förvärvat ett betydande markområde. Ett antal åtgärder krävs inför
etablering av verksamheter på området. Bland annat måste Vattenfalls högspänningsledning, som idag
sträcker sig rakt igenom området, flyttas.
Som ägare till del av fastigheten Hällered 1:33 har kommunen tecknat avtal med Vattenfall rörande flytt
av ledningen. Ledningen kommer att ges en placering parallellt med riksväg 180.
Kostnaden för flytt av hela sträckan är beräknad till 7 900 000 kronor.
Vattenfall ansvarar direkt eller genom upphandlad entreprenad för all samordning och genomförande
av projektet och entreprenader.
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat (2012-01-26 § 10) att för investeringar inom
exploateringsområdet (del av Hällered 1:33) anvisa ett belopp upp till 25 000 000 kronor för
Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna upprättat avtal med Vattenfall, där kommunen bekostar flytt av högspänningsledning med 7 900 000
kronor.
2012-08-14

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-14

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0328
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 033-35 72 94
Datum/avdelningschef: 2012-07-10 / bh

Programområde: 2

Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2011-12-15

Skala = 1:75000

SP5

BESLUTSFÖRSLAG

Samrådsyttrande över Vattenfall Eldistributions AB:s ansökan
om nätkoncession för linje, avseeende ombyggnad av 45 kV
luftledning vid Viared
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

2012-08-14

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-08-14

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0466
372
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 33 72 76
Datum/avdelningschef: 2012-07-10 / bh

Programområde: 2

1 (1)
Datum
2012-08-20

2012/KS0466 372

Charlotta Tornvall

Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna

Samrådsyttrande över Vattenfall Eldistributions
AB:s ansökan om nätkoncession för linje,
avseeende ombyggnad av 45 kV luftledning vid
Viared
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till ombyggnad av denna del
av ledning TL 822
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

