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blocksekreterare
blocksekreterare
sekreterare

Ordföranden tillkännager följande: "Detta sammanträde direktsänds. Borås Stad har
beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i programmet själv skall
svara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.

§ 205
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Marie Fridén (M) med Kjell Classon
(S) som ersättare.
§ 206
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 16.00–16.40 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 207
2014/KS0359 007
Kommunchefen, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Stadsrevisionen, Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2013.
(2014/KS0359 007)

§ 208
2014/KS0054 164
Delegationsbeslut; yttrande om antagande av hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 4 mars 2014
(ärendenummer 3/2014).
§ 209
2014/KS0411 730
Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
Våren 2013 beslutade Kommunstyrelsen att alla Borås Stads tillsvidareanställningar
ska vara på heltid. Heltidsreformen innefattar också att ta bort så kallade delade turer.
Den som önskar jobba deltid ska kunna begära tjänstledigt. Erfarenheten hittills har
visat att borttagande av delade turer kräver mer kunskap, erfarenhet, delaktig och tid
än vad som tidigare bedömts för att göra det på ett bra sätt.
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Tiden för genomförandet av att ta bort delade turer kommer därför att förlängas.
Under denna tid ska en total genomgång av verksamheten ske på alla nivåer, på
motsvarande sätt som Borås Stad har arbetet med grundskolan under det senaste
året.
Den totala genomgången av äldreomsorgen i Borås innebär ingen ändring av beslutet
om heltider och att de delade turerna ska avskaffas. Det påbörjade arbetet i verksamheten ska fortsätta som planerat. För att lyckas på ett bra sätt är det viktigt att
personalen är delaktig, att kunskapen om personalbemanning förstärks. Nytt datum
för när införandet ska vara klart kommer att fastställas under arbetets gång.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunchefen Svante Stomberg ges i uppdrag att leda detta högt prioriterade
arbete.
Genomförandet att ta bort så kallade delade turer förlängs.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Avvakta med att avskaffa de delade turerna tills dess att oklarheterna kring
schemaläggning och de ekonomiska konsekvenserna har utretts.
Återremittera den del av ärendet som avser genomgång av äldreomsorgen för
att ta fram utredningsdirektiv för vilka vi lämnat förslag, samt att tillsätta en
tvärpolitisk styrgrupp, se bilaga.
Krister Maconi (-) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi (-),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6:
Ärendet skall avgöras idag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons återremissyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och
dels till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Proposition
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Krister Maconi (-),
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S):
Kommunchefen Svante Stomberg ges i uppdrag att leda detta högt prioriterade arbete.
Genomförandet att ta bort så kallade delade turer förlängs.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2014-05-12

5 (18)

§ 210
2014/KS0073 102
Entledigande och fyllnadsval till Baltic-Link Association
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Johan Medelius (M), Ribbingsgatan 23, 506 44 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Baltic-Link Association.
Ismail Bublic (M), Jällbyliden 2, 507 45 Borås väljs till ledamot i Baltic-Link Association t.o.m.
den 31 december 2014.
§ 211
2014/KS0401 023
Initiativärende; Utred konsekvenserna av delade turer!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har lämnat rubricerat initiativärende, se bilaga.
I initiativärendet föreslås att Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med att avskaffa
de delade turerna, tills dess att oklarheterna kring schemaläggning och de ekonomiska
konsekvenserna har utretts.
Utreda vilka ekonomiska konsekvenser Kommunstyrelsens beslut från den 18 mars
2013 får för verksamheterna, samt hur finansieringen ska lösas
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) yrkar att ärendet remitteras till
Stadskansliet för beredning.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Ärendet remitteras till Stadskansliet för beredning.
§ 212
2011/KS0357 042
Personal- och förhandling, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Stöd för hållbar Jämställdhet. (Enligt Kommunfullmäktiges mål har utbildning
genomförts och kunskap spridits. Vi har inte lyckats genomföra gender budget
men har påbörjat arbetet med Smart ekonomi och Sociala investeringar.)
(2011/KS0537 042)
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§ 213
2014/KS0002 023
Delegationsbeslut; vakansprövning: återbesättning av vakant tjänst
dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 19 februari 2014
(ärendenummer 57-58/2014), den 20 februari 2014 (ärendenummer 54/2014), den
25 februari 2014 (ärendenummer 59/2014), den 26 februari 2014 (ärendenummer
60/2014), den 4 mars 2014 (ärendenummer 62-63/2014), den 7 mars 2014
(ärendenummer 61 och 65/2014), den 10 mars 2014 (ärendenummer 64 och 6667/2014), den 11 mars 2014 (ärendenummer 68-69/2014), den 12 mars 2014
(ärendenummer 70-71/2014), den 17 mars 2014 (ärendenummer 72/2014), den 18
mars 2104 (ärendenummer 73-75/2014), den 19 mars 2014 (ärendenummer 7677/2014), den 26 mars 2014 (ärendenummer 78-83/2014), den 1 april 2014
(ärendenummer 85-86, 88-91 och 93-95/2014) och den 2 april 2014 (ärendenummer
96-97/2014).
§ 214
2014/KS0305 002
Ändringar av Kommunstyrelsens delegationer avseende
personalärenden
Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser i personalfrågor behöver revideras då
de delvis blivit inaktuella.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Förslag till ändring av Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser i personalärenden enligt
bilaga godkänns.
§ 215
2014/KS0341 539 m.fl.
Kvalitet- och utveckling, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Prioritera trygghet på äldreboenden. (Ärendet överlämnat till
Stadsdelsnämnden Öster för handläggning). (2014/KS0341 539)

b)

Fråga om kommunikationsklass. (2014/KS0344 617)
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§ 216
2012/KS0713 700
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD); Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot
kvinnor!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 november
2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad, för att markera kommunens ståndpunkt och
vikten av frågan mot våld mot kvinnor, årligen ska uppmärksamma FN:s
internationella dag för avskaffandet av våld mot våld mot kvinnor.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr samt
till Arbetslivsnämnden, Sociala Omsorgsnämnden, Ungdomsrådet som alla har
tillstyrkt.
Kommunstyrelsen delar helt motionens intentioner men anser att det är
Stadsdelsnämnd Väster som är den som är mest lämpad att ansvara för att
genomförandet. Stadsdelsnämnd Väster skriver också i sitt remissvar att det i
Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009: 22) framgår att en kartläggning av
omfattningen i kommunen av våld eller andra övergrepp mot kvinnor av närstående,
samt omfattningen i kommunen av barn som bevittnat våld, bör göras regelbundet.
Vidare bör en analys göras återkommande av hur de sociala tjänster som erbjuds
svarar mot gruppers och enskildas behov. En sådan kartläggning och analys kan
initieras och redovisas av Stadsdelsnämnden Väster, som har samordningsansvaret
för arbetet mot våld i nära relationer i Borås Stad. Redovisning av den årliga
sammanställningen kan presenteras i anslutning till FN: s internationella dag för
avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november.
Därutöver bör det göras särskilda satsningar på seminarier, konferenser och
manifestationer, tillsammans med satsningar på information om våld i nära relationer,
i syfte att höja medvetenheten i frågan och markera stadens ståndpunkt. Aktiviteterna
bör arrangeras i bred samverkan med andra nämnder i Borås Stad, myndigheter och
organisationer som bedriver brottsofferstödjande verksamhet i staden. Kommunstyrelsen föreslår att Stadsdelsnämnd Väster även får detta samordningsansvar.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras besvarad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Motionen förklaras bifallen, se bilaga.
Lena Palmén (S) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
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Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Lena
Palmén (S) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
§ 217
2014/KS0354 618
Utbildnings- och introduktionsanställning till elever från
gymnasieskolans omvårdnadsprogram (BUI 13)
Utifrån ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att ge unga förutsättningar för arbete
efter avslutade gymnasiestudier. Kommunstyrelsen anser därför att det är viktigt att
Borås Stad marknadsför att de som genomgått gymnasieskolans omvårdnadsprogram
har möjlighet att få en tillsvidareanställning efter fullföljd utbildning. Ambitionen är
att kunna erbjuda de som går ut vårterminen 2014 denna möjlighet.
Den som får en utbildnings- och introduktionsanställning vikariera för någon eller
går på en vakant tjänst. Personen ska ha genomgått den inriktning på omvårdnadsprogrammet som kommunen för närvarande har som grundkrav. Anställningen
innebär 75% arbete och 25% introduktion och utbildning i genomsnitt under hela
introduktionsåret.
Från och med i år finns stimulansmedel att söka via Arbetsförmedlingen för att ge
kommunerna förutsättningar att komma igång med utbildnings- och introduktionsanställningar. Ersättningen omfattar arbetsgivaravgiften för den anställde samt
handledarersättning. Stimulansmedlen ska finansiera extra kostnader som uppstår för
introduktion, utbildning samt handledarinsatser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
De som genomgått gymnasieskolans omvårdnadsprogram ska från hösten 2014 kunna
erbjudas en utbildnings- och introduktionsanställning inom äldreomsorgen i Borås Stad
under förutsättning att lokalt kollektivavtal tecknas med Kommunal.
Stadsdelsnämnden Öster tar ett samordningsansvar för genomförandet av dessa anställningar utifrån sitt kommungemensamma ansvar för äldreomsorgen.
§ 218
2014/KS0330 272
Prissättning av kommunala småhustomter på Hässleholmen
Metergatan /Kelvingatan
Utbyggnaden av gata och va-anläggningar har färdigställts vid Kelvingatan/Metergatan inom ”detaljplan för del av Brämhult, del av Hässleholmen 3:1 och 3:2”, där
kommunen är ägare till 12 nya byggrätter. Tomterna kommer att erbjudas de som är
registrerade i kommunens tomtkö.
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Priset på tomterna är satt efter vad byggnadsarean i detaljplanen tillåter samt
jämförelser med andra tomtpriser i området. Detaljplanen tillåter en byggnadsarea
om max 25 % av tomtarean. Med byggnadsarea menas den area som en byggnad
upptar på marken. Ingen hänsyn har tagits till markförhållandena på tomterna. Priset
inkluderar inte VA-anslutningsavgift.
Prisförslag:
Byggnadsarea upp till 185 m2 615 000 kronor
Byggnadsarea mellan 186-200 m2 650 000 kronor
Byggnadsarea mellan 201-220 m2 715 000 kronor
Byggnadsarea över 221 m2 750 000 kronor
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen fastställer försäljningspriset av 12 kommunala småhustomter på Metergatan
på Hässleholmen till ovan angivna priser och principer.
§ 219
2014/KS0333 272
Prissättning av kommunala småhustomter på Björnbärsvägen
Sparsör
Under 2011 förlängdes Björnbärsvägen med cirka 30 meter, vilket var en
förutsättning för att nå ett cirka 3 000 m2 stort markområde. Området är idag
avstyckat i tre tomter och ska nu erbjudas de som är registrerade i kommunens
tomtkö. Tomterna är i varierande storlek mellan 925-1012 m2.
Detaljplanen tillåter en byggnadsarea om max 150 m2, med byggnadsarea menas den
area som en byggnad upptar på marken.
Föreslaget pris per tomt är 425 000 kronor, vilket är satt efter vad byggnadsarean i
detaljplanen tillåter, det geografiska läget samt jämförelse med andra tomtpriser i
Sparsör. Priset inkluderar inte VAanslutningsavgift.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen fastställer försäljningspriset av tre kommunala småhustomter på
Björnbärsvägen i Sparsör till ovan angivna principer och angivet pris.
§ 220
2013/KS0286 256
Försäljning av del av fastigheten Bosnäs 3:81 vid Riddarebo
Arrendatorn har begärt att få friköpa den del av kommunens fastighet Bosnäs 3:81
som idag upplåtes med ett arrende. Efter en oberoende värdering av tomten har ett
preliminärt avtal träffats som innebär att kommunen säljer ett område om ca 1000 m²
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av Bosnäs 3:81 för 400 000 kronor. Köparen betalar erforderlig fastighetsbildningskostnad. Tillträde och betalning skall ske den 1 juni 2014.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Kommunen säljer ca 1000 m 2 av Bosnäs 3:81 för 400 000 kronor.
§ 221
2014/KS0388 311
Nybyggnation av gata för småhustomter samt LSS-boende
Kadriljgatan på Brotorp
Detaljplanen för Brotorp, del av Hulta 4:2, Kadriljgatan antogs under 2012 och skall
nu genomföras. Planen möjliggör 10 kommunala småhustomter samt en större tomt
avsedd för LSS-boende. Exploateringen innebär att gata och VA byggs ut i samma
entreprenad, men med separata mängdförteckningar och budgetmedel.
Servicekontoret har getts möjlighet att inkomma med anbud avseende byggnation av
gata. Entreprenaden beräknas vara klar augusti 2014. Finansiering av projektet avses
ske med exploateringsmedel.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Servicekontoret utses till entreprenör för utförande av gata vid Kadriljgatan på Brotorp mot
en ersättning av 1 271 000 kronor exklusive moms.
§ 222
2014/KS0312 050
Ekonomistyrning, anmälningsärende
Följande ärende anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Miljöstyrningsrådet, upphandlingskriterier för animaliska produkter.
(2014/KS0312 050)

§ 223
2014/KS0319 046
Donation av skulpturen "Två generationer"
Kulturnämnden har beslutat att mottaga donation i form av skulpturen ”Två
generationer”, och har tillsänt Kommunstyrelsen ärendet för vederbörligt beslut.
Järngrinden AB äger idag skulpturen, som är skapad av konstnären Lars-Åke Åberg
och uppförd i svensk diabas och italiensk marmor. Värdet uppskattas av Kulturnämnden till cirka 500 000 kronor.
Donationen inkluderar transport, montering och belysning. Borås Stad svarar för
framdragning av el samt kostnader för skulpturens bevarande.
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Kommunstyrelsen är liksom Kulturnämnden positiva till möjligheten att erhålla
skulpturen ”Två generationer” och därmed ytterligare förstärka Borås som en konstoch skulpturstad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tacksamt mottaga donationen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Donation av skulpturen ”Två generationer” från Järngrinden AB mottages tacksamt.
§ 224
2013/KS0585 866
Kulturnämndens plan för vidareutveckling av Borås Stad som
Skulpturstad
Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2013 att ge Kulturnämnden i uppdrag
att ta fram ett förslag till ett strategidokument som visar på vilka vägar och åtgärder
som måste vidtas för att Borås Stad skall vidareutvecklas som Skulpturstad.
Kulturnämnden har den 27 mars 2014 antagit plan för vidareutveckling av Borås som
skulpturstad:
-Skulpturbiennalen är motorn för Skulpturstadens utveckling. Inom biennalens ramar
presenteras och prövas internationell skulptur i framkant utan inköpsförpliktelser, men
med en öppenhet inför såväl inlån, inköp och ev. donationer. Med skiftande konstnärlig
ledning av biennalen varje år som den hålls, ges ständigt nya infallsvinklar till detta
omfattande område. Biennalen orienterar allmänheten om aktuella skulpturala uttryck
och utgör därtill en plattform för nya inköp till staden.
-En arbetsgrupp som består av representanter från Kulturförvaltningen, Tekniska
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivet (t.ex. BoråsBorås
Näringslivs Ekonomiska förening) samt KRO (Konstnärerna Riksorganisation)
sammanträder två gånger per år för att se över och utvärdera det befintliga beståndet av
skulpturer samt för att blicka framåt mot presumtiva, tillkommande platser lämpliga för
skulptural utsmyckning.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än den som Kulturnämnden redovisar.
Kulturnämndens antagna plan för att fortsätta utveckla Borås som skulpturstad verkar
ändamålsenlig. Kommunstyrelsen anser att nämndens uppdrag är slutfört.
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§ 225
2014/KS0227 107
Årsredovisning 2013 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med
årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att besluta om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet
beviljas för räkenskapsåret 2013.
Resultatet för 2013 redovisas till +2,7 miljoner kronor jämfört med +0,9 miljoner
kronor för 2012. Det egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 10,3 miljoner kronor.
Total balansomslutning uppgår till 59,0 miljoner kronor. Borås Stads bidrag till
förbundet 2013 var 13,4 miljoner kronor (f g år 13,0 miljoner kronor).
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Lena Palmén (S), Ida Legnemark (V) och Krister Maconi (-) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Ulf Olsson (S) tjänstgör Lars-Åke Johansson (S)
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ingegerd Nyborg (M)
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Hamid Fard (FP)
För Lena Palmén (S) tjänstgör Lennart Andreasson (V)
För Ida Legnemark (V) tjänstgör Olle Hermansson (Vägv)
För Krister Maconi (-) tjänstgör Urban Svenkvist (M)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP)
föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen Sjuhärads
Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
§ 226
2014/KS0317 612
Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad läsåret
2015/2016
Drottning Blankas gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om utökning
av befintlig verksamhet vid Drottning Blankas gymnasieskola Borås fr.o.m. läsåret
2015/2016. Utökningen avser Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör.
Utbildningsnämnden har den 2 april 2014 tillstyrkt ansökningen
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De sökta utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal
som fristående regi.
Om Drottning Blankas gymnasieskola AB:s ansökan beviljas kan det innebära att det
för läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på det aktuella programmet
och inriktningen. Detta kan medföra omfattande anpassningar i form av omstrukturering av personal och lokaler som en följd av reducerat elevunderlag eller nedlagda
utbildningar. Besparingskrav och neddragningar i kommunens befintliga verksamhet
medför kvalitetsförsämringar inom hela den kommunala gymnasieskolan.
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Lena Palmén (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Borås Stad avstyrker ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Borås
Stad tillstyrker ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Lena Palméns förslag och dels till
Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller Lena
Palméns förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen
beslutat enligt Annette Carlsons yrkande."
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Per Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kjell Classon (S),
Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf Olsson (S)
samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Marie Fridén (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M).
Krister Maconi (-) avstår från att rösta.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 5, 1 avstår, på förslag av
kommunalrådet Lena Palmén (S):
Borås Stad avstyrker ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
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§ 227
2006/KS0420 614
Ersättningslokaler för Studentkåren i Borås Stad
Borås Stad har sedan länge sett det angeläget att stödja studentkåren genom att ge
lokalbidrag för dess verksamhet. Allt sedan kårlokalerna på Kungsleden brann ned
1998 har stöd i olika former utgått för inhyrda lokaler eller lokaler i egen
Kårhusfastighet.
Efter det att Borås Stad förvärvade Kårhuset från studenterna under 2010 slopades
lokalbidraget, som då var ca 1,1 miljoner kronor, och ersattes med ett 20-årigt
hyresfritt avtal mellan studenterna och Borås Stad.
Kommunfullmäktiges beslut i januari 2014, om att bygga om Folketshus/Kårhuset
till ett Kongresshus, har föranlett Lokalförsörjningsnämnden att vidta evakueringsåtgärder för husets hyresgäster. Nämnden föreslår nu för studentkårens del att Borås
Stad hyr in en extern lokal i grannkvarteret för 939 000 kronor per år exklusive
moms.
Kommunstyrelsen kan konstatera att förslaget håller sig inom de ramar som tidigare
funnits för stöd till studentkåren. Kommunen fullföljer också det 20-åriga avtal om
hyresfrihet som skrevs med studenterna i samband med köpet av Kårhuset under
2010.
Då bidraget återigen baseras på en föreningsinhyrning i externa lokaler så är det
Fritids- och folkhälsonämnden som kommer att erhålla ett höjt kommunbidrag, som
sedan betalas till Lokalförsörjningsförvaltningen som inhyrare. För inhyrningen
kompenseras Fritids- och folkhälsonämnden i budgeten för 2015.
Borås Stad kommer också, för utrustning i de nya lokalerna, att utbetala de ca 2
miljoner kronor som erhölls vid avvecklingen av Stiftelsen för ett Kårhus i Sjuhärad,
och som destinerats till studenterna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Lokalförsörjningsnämndens förslag till förhyrning av externa lokaler för Studentkåren i kvarteret
Apollo 5 tillstyrks. Avtalets påverkan på nämndens resultat 2014 kommer att föreslås regleras i
samband med årsredovisningen.
§ 228
2014/KS0117 106
Beslut om Medel för lokal utveckling 2014 ärende 4, 22, 23 och 26
Kommunstyrelsens delegation för medel till lokal utveckling hade möte den 18 mars
och beviljade 16 projekt, medan 8 avslogs. Ansökningar på 100 000 kronor eller mer
ska Kommunstyrelsen besluta om. De fyra ansökningar som berörs denna gång har
delegationen rekommenderat Kommunstyrelsen att bifalla två helt eller delvis, samt
avslå två.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Dannike Hembygdsförening (nr 4) beviljas 150 000 kronor, IK Ymer (nr 22) avslås,
Brämhults Ryttarsällskap (nr 23) avslås, samt Vänga Hembygdsförening beviljas 82 375
kronor.
§ 229
2013/KS0428 403
Miljömålsuppföljning – Miljörapport 2013
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål 2013-2016. I Miljörapport
2012 redogörs för miljöarbetet i kommunen, med fokus på miljömålsarbetet. I största
möjliga mån har dataprogrammet Stratsys använts för rapportering, men nybörjarproblem gör att allt arbete inte kommer med korrekt, alternativt inte alls. Miljö- och
konsumentnämnden, som sammanställer rapporten, efterfrågar tätare redovisning,
inklusive att lyfta fram hinder i arbetet och förslag till lösningar.
De områden som varit framgångsrika under året är främst miljöledningssystem, Grön
Flagg för skolor och förskolor, samt inköp av miljöanpassad el. Miljöledningssystem
och miljöutbildning bedöms vara nyckeln till framgång i övriga miljömål.
För första gången har klimatavgift använts som kompensering för gjorda tjänsteresor
med bil och flyg. Tjänsteresor med flyg gav upphov till utsläpp av 724 ton koldioxid.
Samtidigt var utsläppen från tunga fordon (arbetsfordon, lastbilar och bussar) 1008
ton och från lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och minibussar)1045 ton.
Avgiften förväntas leda till bättre analys och ökad stimulans till att följa miljömålen.
Av de 39 miljömålen är det 10 som inte bedöms möjliga att nå 2016 med idag
beslutade eller planerade styrmedel. Dessa handlar om systematisk hållbarhetsundervisning i skolor och förskolor, krav på hållbart byggande, skydd av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fossilbränslefria tjänsteresor eller miljöfordon,
miljöfordon för arbetsfordon och transporttjänster, renovering med bästa
energiteknik, optimerade transporter och leveranser, produktion av vindkraft,
kunskap och strategi för att hantera Viskans föroreningar, samt fler hektar
ädellövskog.
Lokal miljöpåverkan som har en tydlig koppling till social och ekonomisk hållbarhet
behöver lyftas fram. Att skydda 20% av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna
verkar tex svårt att nå om det inte finns några bevarandeplaner planerade i verksamhetsplanen, vilket det inte gör för 2014. Att undervisa om hållbarhet i skolor och
förskolor verkar svårt att göra när skolornas ekonomi begränsar, tex bedöms det
behövas två till tre miljoner kronor extra för skolskjutsar för besök av aktiviteter.
Rapporten översänds till Kommunfullmäktige för information.
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Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Rapporten läggs till handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Rapporten läggs till handlingarna, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons förslag och dels
till Annette Carlsons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande
ja besvarad.
Beslut
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen på förslag av kommunalrådet Tom
Andersson (MP) föreslå Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan
Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons yrkande.
§ 230
2014/KS0297 400
Yttrande regional handlingsplan för klimatanpassning – Västra
Götalands län
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional handlingsplan för klimatanpassning för Västra Götalands län. Uppdraget att ta fram en regional handlingsplan
för klimatanpassning återfinns i Länsstyrelsens regleringsbrev för 2013.
Handlingsplanens syfte är att vara en vägledning för det fortsatta lokala och regionala
klimatanpassningsarbetet i länet.
Länsstyrelsen önskar nu få in synpunkter på i första hand de åtgärdslistor som utgör
handlingsplanens fokus. Synpunkter på handlingsplanens övriga delar är också välkomna.
Remisstiden för denna handlingsplan har varit mycket kort och löper ut 30 april.
Förlängning av remisstiden har endast beviljats med 2 veckor. Därför finns inte tid
att remittera ärendet till berörda nämnder. En grupp tjänstemän från SÄRF, Borås
Energi och Miljö, Tekniska kontoret, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Stadskansliet har tillsammans satt samman yttrandet.
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Det bör klargöras vilken tyngd dokumentet ska har och hur det ska användas
tillsammans med länsstyrelsens övriga planering.
Förslaget kan tolkas som en lång kravlista med nya pålagor för kommunerna.
Eftersom det inte finns ytterligare resurser kopplade till förslaget så anser Borås Stad
att förslagen är att betrakta endast som förslag till åtgärder - inte krav. Förslaget
innehåller långtgående detaljkrav på hur kommunens ska bedriva sin verksamhet.
Borås Stad föreslår att det klimatanpassningsbidrag som finns bör utökas för att få
fart på klimatanpassningsarbetet. Kommunen föreslår också att det avsätts medel för
att pröva nya innovationer inom tekniska och biologiska klimatanpassningslösningar.
Förslaget att kommunerna ska ha möjlighet att skapa kapital till klimatanpassningsåtgärder genom att överföra intäkter från tomtförsäljning bygger på en missuppfattning. De intäkter som tomtmarkförsäljning generar täcker till stor del endast de
kostnader som kommuner har för exploateringen och ger inga stora intäkter
Flera av åtgärderna som föreslås har kommunen redan ansvar för genom lagar eller
föreskrifter (Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Lagen om skydd mot olyckor, Lag om
allmänna vattentjänster) och i dessa fall så innebär förslaget inte någon förändring
mot de skyldigheter kommunen har idag.
För att kunna arbeta effektivt med en klimatanpassning i våra reglerade vattendrag så
behövs en översyn av gällande vattendomar
Inom kommunens risk- och sårbarhetsarbete kommer kommunen att inför
kommande revidering av Risk – och sårbarhetsplan att integrera klimatanpassningsfrågorna på ett tydligare sätt. Flera av det åtgärder som föreslås kan hanteras inom
ramen för det arbetet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Tom Andersson (MP):
Avge upprättad skrivelse som sitt yttrande.
Vid protokollet

Göran Björklund
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Ulf Olsson (S)
ordförande § 205-224, 226-230

Tom Andersson (MP)
ordförande § 225

Marie Fridén (M)
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-12, § 209
Kc 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
I bifogad skrivelse redogörs för de skäl som finns för att göra en genomgång av
äldreomsorgen. Utredningsuppdraget behöver dock beredas och förankras
ytterligare, varför en återremiss förordas. Vi ser positivt på att avskaffandet av de
delade turerna sker på ett sätt som är mer anpassat till personalens och framför allt
brukarnas behov.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Avvakta med att avskaffa de delade turerna tills dess att oklarheterna kring
schemaläggning och de ekonomiska konsekvenserna har utretts
Återremittera den del av ärendet som avser genomgång av äldreomsorgen för att ta fram
utredningsdirektiv för vilka vi lämnat förslag, samt att tillsätta en tvärpolitisk styrgrupp
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Kc 3

SKRIVELSE

Genomgång av verksamheten inom äldreomsorgen
Heltider och delade turer
Den 18 mars 2013 beslutade Kommunstyrelsen i § 119 att heltidstjänster ska vara
normen för all tillsvidareanställd personal i Borås Stad, och att personalen ska få
möjlighet till tjänstledighet för del av tjänsten. Det beslutet innefattade inget om de
delade turerna, vilket istället de styrande rödgröna skrev in i budgeten för 2014.
Beslutet om heltidstjänster i Borås Stad fattades i politisk enighet.
Det rödgröna styret har haft god tid på sig att förbereda implementeringen av
heltider, och borttagandet av delade turer. När Alliansens politiker i Stadsdelsnämnd Väster vid sammanträdet den 29 april 2014 försökte uppmärksamma
Kommunstyrelsen på vilka ekonomiska konsekvenser nämndens tjänstemän
bedömde att avskaffandet av de delade turerna skulle få avslogs detta av
Stadsdelsnämnd Väster. Nämndens tjänstemän gjorde bedömningen att kostnaden
skulle bli cirka 15 miljoner kronor.
Den 30 april 2014 lämnade vi in ett initiativärende till Kommunstyrelsen där vi
föreslog att följande skulle beslutas:
”Avvakta med att avskaffa de delade turerna, tills dess att oklarheterna kring schemaläggning
och de ekonomiska konsekvenserna har utretts
Utreda vilka ekonomiska konsekvenser Kommunstyrelsens beslut från den 18 mars 2013 får för
verksamheterna, samt hur finansieringen ska lösas”
Vi konstaterar att styrning och ledning av reformen kring heltider och delade turer
brister, samt att när de styrande reagerar så gör de det i absolut sista sekund. Det är
ändock glädjande att vi nu är överens om att arbetet med att avskaffa de delade
turerna inte hanterats på ett bra sätt, och att vi nu förlänger tiden för dess
avskaffande. Däremot behöver vi fortfarande utreda de ekonomiska
konsekvenserna, i enligt med vårt inlämnade initiativärende till Kommunstyrelsen.

Total genomgång av äldreomsorgen
Vad som är högst anmärkningsvärt i detta mycket snabbt framtagna ärende är att i
en bisats läggs det in att kommunchefen ska få ett uppdrag som går ut på att göra
en total genomgång av verksamheten på alla nivåer, på motsvarande sätt som Borås
Stad har arbetat med grundskolan under det senaste året. Senast 2013-10-21
konstaterade Stadsrevisionen i en rapport att styrningen och ledningen av
äldreomsorgen var bristfällig samt att det saknades en samlad bild av kvaliteten.
Ansvarigt kommunalråd har haft god tid på sig att hantera problematiken inom
äldreomsorgen, men har gjort ett medvetet val att inte agera förrän nu.
Det beslutsförslag som tagits fram handlar i princip uteslutande om heltider och
delade turer, men det som är den tunga biten är en total genomgång av
äldreomsorgen. Det är under all kritik att ett så viktigt uppdrag som en
genomlysning av äldreomsorgen tas fram i alla hast, i fullständig brist på direktiv till
beredande tjänsteman. Det politiska ansvaret för verksamheten kan aldrig läggas
över på tjänstemännen, och att nu kunna hänvisa till en utredning utan innehåll
eller färdriktning må vara bekvämt i en valrörelse, men det visar mycket tydligt på
Socialdemokraternas, Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Vägvalets intresse för
äldreomsorgen.
Ett utredningsuppdrag som inte baseras på politiskt beslutade dokument blir ett
carte blanche, en fullmakt in blanko till kommunchefen. Allianspartierna kan inte
ställa sig bakom ett uppdrag av den typen, även om vi ser positivt på en
genomlysning av äldreomsorgen. Moderaterna föreslog i en motion inlämnad den
31 mars 2014 en inventering av äldreomsorgen. Det uppdraget skulle utformas så
att efterfrågan på platser i Vård och Omsorgsboende tillfredsställdes, att
organisationen optimerades för att klara framtidens behov, utreda hur
kvarboendeprincipen fungerar, framtagandet av en strategisk plan för framtidens
äldreomsorg samt införande av en central facknämnd. Det är självfallet glädjande
om motionens intentioner tillfredsställs av de rödgröna, men sättet det sker på är
oacceptabelt.
Att kalla ett arbete för högt prioriterat samtidigt som det inte har föregåtts av
minsta lilla beredning för att ta fram direktiv är inte acceptabelt. Försöken att skyla
över de rödgrönas misslyckande genom att starta en utredning utan innehåll kan vi
inte ställa oss bakom
Exempel på direktiv vi vill ge en utredning om äldreomsorgen är följande:
-

Utreda behovet av platser i Vård och Omsorgsboenden, så att det finns en
god tillgänglighet på platser.

-

-

Föreslå hur organisationen och det interna arbetet kan skapa incitament
för ständiga kvalitetsförbättringar.
Föreslå hur verksamheten kan utformas så att styrning och ledning blir
klart och tydligt, där befogenheter och ansvar tydligt kopplas ihop.
Granska tillämpning och lämplighet av kvarboendeprincipen.
Föreslå en äldreomsorgsplan med övergripande intentioner och
ambitioner för verksamheten.
Utreda förutsättningarna för en äldreomsorgsorganisation som exempelvis
är samlad under en central facknämnd.
Föreslå åtgärder för att öka de äldres valfrihet inom äldreomsorgen.
Ta fram förslag för att öka likvärdigheten inom Borås Stad.
Undersöka varför kostnaderna för plats inom Vård och Omsorgsboende
är betydligt dyrare i Borås än snittet i Västra Götaland (14,5 procent högre
kostnader).
Säkerställandet av att det finns rätt kompetens på rätt plats i
organisationen.
Definiera vad begreppet kvalitet innebär inom äldreomsorgen.
Säkerställa att det i organisationen finns rätt antal anställda/timmar som
kan svara mot det tidsbehov som finns.

Sammanfattningsvis konstaterar vi följande:
-

-

Det är bra att avskaffandet av de delade turerna förlängs, och vi
förutsätter att vårt initiativärende till Kommunstyrelsen kommer att
hanteras skyndsamt, så att de ekonomiska och schemamässiga
konsekvenserna snarast kan redas ut.
En genomlysning av äldreomsorgen är nödvändig, men vi vill att
direktiven till en sådan utredning förankras genom en tvärpolitisk
styrgrupp innan den beslutas. Att uppdra åt kommunchefen att leda ett
högt prioriterat arbete utan vare sig mål eller inriktning är inte ett seriöst
sätt att styra Borås Stad.

För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-12, § 211
Kc 5
Initiativärende till Kommunstyrelsen
Allianspartierna

Utred konsekvenserna av delade turer!
Reformen om att erbjuda heltidstjänster till Borås Stads anställda skulle vara något
positivt! Det skulle stärka de ofta deltidsarbetande kvinnorna i omsorgen och deras
löner och pensioner, samtidigt som det skulle förbättra kvaliteten i omsorgen, med
minskad användning av outbildade timvikarier. Men vad vi nu ser är att de anställda
larmar om stora problem med införandet av systemet. Det finns en inte ogrundad
risk för att borttagandet av de delade turerna kommer att medför betydande
ekonomiska konsekvenser, och det verkar finnas stor oro bland våra anställda kring
konsekvenserna. Den oron kan vi inte bortse ifrån.
Det verkar som att förutom de anställda så kommer även omsorgen drabbas, om
de ekonomiska konsekvenser som nämnts gäller. Det finns nämligen inga extra
pengar avsatta vilket gör att om personalkostnaderna stiger så kommer det kräva
neddragningar på andra håll inom äldreomsorgen. Det var inte så det var tänkt!
I de senaste handlingarna från Stadsdel Väster (2014-04-29) kan man läsa att de
centrala direktiven inte bara handlar om införandet av rätt till heltid, utan också om
att de delade turerna ska arbetas bort. I direktiv daterat 2013-12-19 från personal
och förhandling tas det också upp. Det nämns inte i Kommunstyrelsens beslut från
den 18 mars 2013. Där nämns däremot att vissa kostnadsökningar i samband med
införandet kan förväntas, men att de till karaktären är en puckel som planar ut efter
införandet. Det är inte vad som står att läsa i Månadsrapporten i Stadsdel Väster,
där det konstateras att det kan röra sig om en kostnadsökning på cirka 20 miljoner
kronor. Det kan inte anses vara en viss kostnadsökning, eller en puckelkostnad.
Allianspartierna vill att det utreds vilka konsekvenser införandet av heltid och
borttagandet av delade turer får för Borås Stads och stadsdelarnas ekonomi. Om
det är som befarat att de ekonomiska konsekvenserna är så negativa som
framhållits, då är det hög tid att dra i handbromsen.

Med hänvisning till ovan yrkar vi att Kommunstyrelsen beslutar att
Avvakta med att avskaffa de delade turerna, tills dess att oklarheterna kring schemaläggning och
de ekonomiska konsekvenserna har utretts.
Utreda vilka ekonomiska konsekvenser Kommunstyrelsens beslut från den 18 mars 2013 får för
verksamheterna, samt hur finansieringen ska lösas.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-12, § 214
BORÅS STAD

2014-04-02

Förslag till ändring av Kommunstyrelsens delegationer i personalfrågor
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1

Beslutsfattare

Anmäls till nämnden
genom

Anställning och entledigande av personal under
avdelningschef

Kommunchef

Förteckning

Vikariatsförordnanden

Kommunchef

Förteckning

- medgivande att återbesätta vakant tjänst när det
är uppenbart att tjänsten skall återbesättas, dock ej
avdelningschef, verksamhetsansvarig eller
förvaltningschef

Personalchefen

Protokoll

- besluta om återbesättning av vakant tjänst i andra
fall

KS ordförande och vice ordförande

Protokoll

- kommunchef

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens kommunalråd PO3, majoritetens
kommunalråd PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var för sig i nämnd
ordning

Anmäls ej

- avdelningschef

Kommunchef

Anmäls ej

- övrig personal

Avdelningschef

Anmäls ej

Ärende

Anvisningar

PERSONALÄRENDEN
Anställning

Vakansprövning

Semester
Semester

Ersättare: Organisationschefen
Organisationsutredaren

BORÅS STAD
Ärende

2014-04-02

Beslutsfattare

2
Anmäls till nämnden
genom

Anvisningar

Tjänstledighet
Övrig tjänstledighet utan lön

Gäller oavsett tid som tjänstledigheten
avser, dvs även tjänstledighet mer än 6
månader

- kommunchef

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens kommunalråd PO3, majoritetens
kommunalråd PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var för sig i nämnd
ordning

Anmäls ej

- avdelningschef

Kommunchef

Anmäls ej

- övrig personal

Avdelningschef

Anmäls ej

Tjänstledighet med bibehållen lön

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Tjänstledighet vid delpension

Kommunchef

Förteckning

- kommunchef

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens kommunalråd PO3, majoritetens
kommunalråd PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var för sig i nämnd
ordning

Anmäls ej

- övrig personal

Kommunchef

Anmäls ej

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens kommunalråd PO3, majoritetens
kommunalråd PO2 och minoritetens

Anmäls ej

Tjänstledighet för enskild angelägenhet med lön

Kurser och konferenser
Deltagande i kurser, konferenser o dyl samt
tjänsteresor
- förtroendevalda

BORÅS STAD
Ärende

2014-04-02

Beslutsfattare

3
Anmäls till nämnden
genom

Anvisningar

kommunalråd PO3 var för sig i nämnd
ordning
- tjänstemän
o kommunchef

KS ordförande, vice ordförande, majoritetens kommunalråd PO3, majoritetens
kommunalråd PO2 och minoritetens
kommunalråd PO3 var för sig i nämnd
ordning

Anmäls ej

o övrig personal

Kommunchef

Anmäls ej

Anställning och entledigande

Verksamhetsansvarig för arbetsmarknadsinsatser

Anmäls ej

Tjänstledighet utan lön

Verksamhetsansvarig för arbetsmarknadsinsatser, konsulent var för sig

Anmäls ej

Tjänstledighet för enskild angelägenhet med lön

Verksamhetsansvarig för arbetsmarknadsinsatser

Anmäls ej

Löneinplaceringsbeslut för OSA-anställda

Verksamhetschef vid Arbetslivsförvaltningen

Förteckning

I samråd med Personal och förhandling

Löneinplaceringsbeslut för övriga

Verksamhetschef vid Arbetslivsförvaltningen

Förteckning

I samråd med Personal och förhandling

Huvudattest på tjänstgöringsrapporter

Verksamhetsansvarig för arbetsmarknadsinsatser, konsulent var för sig

Anmäls ej

Kommunchef

Förteckning

Arbetskraft anvisad till arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Befattningsbeskrivningar
Fastställa befattnings- och arbetsbeskrivning (ej
förvaltningschef)

BORÅS STAD
Ärende

2014-04-02

Beslutsfattare

4
Anmäls till nämnden
genom

Anvisningar
Delegationerna under avsnittet ”Förhandlingsärenden” avser kommunstyrelsens
uppgift som personalpolitiskt organ och
gäller kommunens samtliga förvaltningar

FÖRHANDLINGSÄRENDEN

Allmänt
Förhandlingar och därav föranledda överenskommelser, vilka ej delegerats till annan

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

- upp till 6 månadslöner

Förvaltningschef vid berörd förvaltning

Förteckning

- 6 – 12 månadslöner

Förvaltningschef vid berörd förvaltning

Förteckning

- överenskommelse i övriga fall

KS ordförande

Förteckning

Beslut om talan skall föras i arbetsrättsliga mål i
domstol eller i annat sammanhang.

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Besluta om stridsåtgärder

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Arbetstider vid lätthelgdagar och inarbetning vid
klämdagar

Förhandlingschef

Förteckning

Avvikelseförhandlingar enl LAS, ATL och
centrala avtal

Förhandlingschef och bitr. förhandlingschef var
för sig

Förteckning

Avvikelse från 8 § ATL om uttag av övertid med
totalt högst 250 timmar under ett kalenderår

Förvaltningschef vid respektive förvaltning

Protokoll

Avvikelse från 10 § ATL om uttag av mertid med

Förvaltningschef vid respektive förvaltning

Protokoll

Upplösande av anställningsavtal
- överenskommelse inom de ramar som finns i
allmänna bestämmelser AB om uppsägningstid:

I samråd med förhandlingschef eller bitr.
förhandlingschef

Allmänna anställningsvillkor
I samråd med kommunchefen

BORÅS STAD

2014-04-02

5

Beslutsfattare

Anmäls till nämnden
genom

Förhandlingschefen

Förteckning

Förhandlingar som leder till kollektivavtal respektive beslut om riktlinjer, kostnadsramar och
prioritering i förhandlingsärenden som delegerats
till tjänstemän

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Antagande av centralt träffade kollektivavtal

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Löne- och anställningsvillkor för förvaltningschefer

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Andra förmåner/belöningar och lönesystem för
arbetstagare

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Förhandlingar som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutrymmen (i samråd med berörda förvaltningar)
avseende
- lönerevision
- etikett-inplaceringar
- anställningsvillkor
- ersättningar

Förhandlingschef och bitr. förhandlingschef var
för sig

Förteckning

Löneinplaceringsbeslut

Förhandlingschef och bitr. förhandlingschef var
för sig

Förteckning

- avseende Kommunals avtalsområde samt
förskollärare och fritidspedagoger

Förhandlingschef, bitr. förhandlingschef och
förhandlingsadministratör var för sig

Förteckning

- stadsteaterns konstnärliga personal

Kulturchefen

Förteckning

- ej avtalsreglerade ersättningar

Förhandlingschef och bitr. förhandlingschef var
för sig

Förteckning

- avseende ingångslöner i enlighet med särskilda

Förvaltningschef och personalsekreterare

Anmäles ej

Ärende

Anvisningar

totalt högst 250 timmar under ett kalenderår.
Avgångsförmåner enligt KOM-KL

Lönebestämmelser

Föredragande: Kommunchefen

BORÅS STAD
Ärende

2014-04-02

Beslutsfattare

6
Anmäls till nämnden
genom

direktiv från förhandlingsdelegationen

vid respektive förvaltning, var för sig

- vid omräkning av tidigare lönebeslut till aktuell
sysselsättningsgrad

Förvaltningschef och personalsekreterare
vid respektive förvaltning, var för sig

Anmäles ej

Bibehållen lön vid facklig utbildning

Förvaltningschef och personalsekreterare
vid respektive förvaltning, var för sig

Förteckning

Förhandling och överenskommelse om
- för mycket utbetald preliminär lön
- felaktigt utbetald lön

Förhandlingschef och bitr. förhandlingschef var
för sig

Förteckning

Minskning och indragning av traktamente enligt
KRA (Kommunalt reseavtal)

Förhandlingschef och bitr. förhandlingssekreterare var för sig

Förteckning

Beviljande av studiebidrag enligt gällande riktlinjer

Förvaltningschef

Förteckning

Fastställande av pensionsförmåner enligt AKAPKL och/eller äldre pensionsavtal

Förhandlingschef

Förteckning

Avgångsskyldighet enligt PA-KL och PFA i fall då
arbetstagaren beviljats förtidspension enligt lagen
om allmän försäkring

Förhandlingschef

Förteckning

Kvarstående i tillsvidareanställning efter uppnådd
pensionsålder samt medgivande till anställning av
ålderspensionär

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Tillgodoräknande av tjänstetid och eller ledighetstid som ej är pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Beviljande av särskild ålderspension SÅP

KS förhandlingsdelegation

Förteckning

Särskilda ersättningar/bidrag

Pensionsfrågor

Anvisningar

BORÅS STAD
Ärende

2014-04-02
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Beslutsfattare

Anmäls till nämnden
genom

Personalchefen

Protokoll

Övrigt
Besluta om användning av KOMPETENS-90
medel (avtal om kompetensutveckling)

Anvisningar

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-12, § 216
KU 2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD); Uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C ) och
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29
november 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Stadskansliet ska återkomma med förslag på hur staden kan
uppmärksamma FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I
bifogad skrivelse framgår hur Stadskansliet ser på frågan, inklusive några förslag.
Motionen är därmed bifallen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras bifallen
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

KU 2

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD); Uppmärksamma FN:s internationella
dag för avskaffandet av våld mot kvinnor!
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 29
november 2012 inlämnat rubricerad motion.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr samt
till Arbetslivsnämnden, Sociala Omsorgsnämnden, Ungdomsrådet som alla har
tillstyrkt. Kvinnojouren i Borås har också inbjudits att yttra sig men inte svarat.
I motionen föreslås att Borås Stad, för att markera kommunens ståndpunkt och
vikten av frågan mot våld mot kvinnor, årligen ska uppmärksamma FN:s
internationella dag för avskaffandet av våld mot våld mot kvinnor. Motionärerna
föreslår därför att uppdra åt Stadskansliet ska återkomma med förslag på hur
staden årligen kan uppmärksamma detta.
Kommunstyrelsen delar helt motionens intentioner. Stadskansliets förslag är att det
är Stadsdelsnämnd Väster som är den som är mest lämpad att ansvara för
genomförandet. Stadsdelsnämnd Väster skriver också i sitt remissvar att det i
Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld (SOSFS 2009: 22) framgår att en kartläggning av
omfattningen i kommunen av våld eller andra övergrepp mot kvinnor av
närstående, samt omfattningen i kommunen av barn som bevittnat våld, bör göras
regelbundet. Vidare bör en analys göras återkommande av hur de sociala tjänster
som erbjuds svarar mot gruppers och enskildas behov. En sådan kartläggning och
analys kan initieras och redovisas av Stadsdelsnämnden Väster, som har
samordningsansvaret för arbetet mot våld i nära relationer i Borås Stad.
Redovisning av den årliga sammanställningen kan presenteras i anslutning till FN: s
internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november.

Därutöver bör det göras särskilda satsningar på seminarier, konferenser och
manifestationer, tillsammans med satsningar på information om våld i nära
relationer, i syfte att höja medvetenheten i frågan och markera stadens ståndpunkt.
Aktiviteterna bör arrangeras i bred samverkan med andra nämnder i Borås Stad,
myndigheter och organisationer som bedriver brottsofferstödjande verksamhet i
staden. Kommunstyrelsen föreslår att Stadsdelsnämnd Väster även får detta
samordningsansvar. I enlighet med motionens beslutssats och dess intentioner i
övrigt har Stadskansliet presenterat de förslag på hur staden kan uppmärksamma
FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor som efterfrågas i
motionen. Motionen ska därmed bifallas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-12, § 226
E6
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Borås Stad läsåret 2015/2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tillstyrker ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

E6

Ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola
AB om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Borås Stad läsåret
2015/2016
Skolinspektionen diarienummer: 32-2014-1026

Borås Stads beslut
Borås Stad tillstyrker ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB.

Borås Stads yttrande
Antalet gymnasieungdomar i åldern 16-18 år kommer att vara relativt konstant de
närmaste åren. Enligt befolkningsprognosen finns det 1 102 boråsare i årskullen
sextonåringar år 2014 och 1 107 året därefter Från år 2017 förväntas elevantalet
öka något till 1 159 st. Befolkningsutvecklingen för Borås Stad redovisas i bilaga 4.
Elever inom samverkansområdet har rätt att bli förstahandsmottagna på utbildning
i en samverkanskommun även om samma utbildning erbjuds av hemkommunen.
Gymnasieungdomar från näraliggande kommuner söker såväl Borås Stads
gymnasieskolor som till fristående gymnasieskolor. Elevunderlaget i Borås Stads
gymnasieskolor påverkas av i vilken utsträckning boråsungdomar väljer
kommunens egna skolor och sökande från andra kommuner.
Drottning Blankas gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om
utökning av befintlig verksamhet vid Drottning Blankas Gymnasieskola Borås med
följande utbildning:

Hantverksprogrammet med inriktningen Frisör.
Totalt antal sökta platser åk 1: 16.
Totalt antal platser på programmet fullt utbyggt 2017 (åk 1-3): 48
Planerad start för utbildningen: läsåret 2015/16.
De sökta utbildningarna och inriktningarna bedrivs idag i Borås i såväl kommunal
som fristående regi.

Om Drottning Blankas gymnasieskola AB:s ansökan beviljas kan det innebära att
det för läsåret 2015/16 finns ett stort antal antagningsplatser på de aktuella
programmen och inriktningarna. Detta bidrar till ökad konkurrens men leder även
till ett utökat utbud. Det utökade utbudet ger eleverna större valfrihet.
Ett beviljande av ansökan kan medföra förändringar för såväl Borås Stad som de
fristående gymnasieskolorna. I Borås har dock de kommunala gymnasieskolorna
stått sig väl i konkurrensen, och det finns inga indikationer på att det kommer att
ändras. Borås Stads skolor bör inte räddas en ökad konkurrens från privata
alternativ, utan istället vässa sina verksamheter och anta utmaningen som
nyetableringar innebär.
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2014-05-12, § 229
SP 3

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Miljömålsuppföljning – Miljörapport 2013
Miljörapporten för 2013 visar att Borås har ett huvudsakligen framgångsrikt
miljöarbete. Men det har inte varit Kommunfullmäktiges intention att lägga sig i
hur skolorna ska bedriva undervisning om hållbarhet. Snarare är det Kommunfullmäktiges uppgift att tillse att alla Borås Stads skolor har ett miljöledningssystem,
typ Grön Flagg, implementerat. Den utvecklingen är på god väg.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten läggs till handlingarna
För Moderata Samlingspartiet

För Folkpartiet liberalerna

Annette Carlson

Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet

För Kristdemokraterna

Kerstin Hermansson

Falco Güldenpfennig

SP 3

Miljömålsuppföljning - Miljörapport 2013
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål 2013-2016. I Miljörapport
2013 redogörs för miljöarbetet i kommunen, med fokus på miljömålsarbetet. I
största möjliga mån har dataprogrammet Stratsys använts för rapportering, men
nybörjarproblem gör att allt arbete inte kommer med korrekt, alternativt inte alls.
Miljö- och konsumentnämnden, som sammanställer rapporten, efterfrågar tätare
redovisning, inklusive att lyfta fram hinder i arbetet och förslag till lösningar.
De områden som varit framgångsrika under året är främst miljöledningssystem,
Grön Flagg för skolor och förskolor, samt inköp av miljöanpassad el. Miljöledningssystem och miljöutbildning bedöms vara nyckeln till framgång i övriga
miljömål. Det ska i sammanhanget påpekas att Grön Flagg inte är allena rådande.
Det har inte varit Kommunfullmäktiges intention att styra det pedagogiska arbetet
på skolorna.
För första gången har klimatavgift använts som kompensering för gjorda
tjänsteresor med bil och flyg. Tjänsteresor med flyg gav upphov till utsläpp av 724
ton koldioxid. Samtidigt var utsläppen från tunga fordon (arbetsfordon, lastbilar
och bussar) 1008 ton och från lätta fordon (personbilar, lätta lastbilar och
minibussar) 1045 ton. Avgiften förväntas leda till bättre analys och ökad stimulans
till att följa miljömålen.
Av de 39 miljömålen är det 10 som inte bedöms möjliga att nå 2016 med idag
beslutade eller planerade styrmedel. Dessa handlar om systematisk hållbarhetsundervisning i skolor och förskolor, krav på hållbart byggande, skydd av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, fossilbränslefria tjänsteresor eller miljöfordon,
miljöfordon för arbetsfordon och transporttjänster, renovering med bästa
energiteknik, optimerade transporter och leveranser, produktion av vindkraft,
kunskap och strategi för att hantera Viskans föroreningar, samt fler hektar
ädellövskog.
Lokal miljöpåverkan som har en tydlig koppling till social och ekonomisk
hållbarhet behöver lyftas fram. Att skydda 20 % av de kulturhistoriskt värdefulla
byggnaderna verkar exempelvis svårt att nå om det inte finns några
bevarandeplaner planerade i verksamhetsplanen, vilket det inte gör för 2014. Att
undervisa om hållbarhet i skolor och förskolor verkar svårt att göra när skolornas
ekonomi begränsar, exempelvis bedöms det behövas två till tre miljoner kronor
extra för skolskjutsar för besök av aktiviteter.

Rapporten översänds till Kommunfullmäktige för information.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

