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praktikant
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.
§ 207
Justering
Att jämte ordföranden justera protokollet utses Annette Carlson (M) med Lena
Palmén (S) som ersättare.
§ 208
Föredragning och ajournering
Efter föredragning i ett antal ärenden ajournerar Kommunstyrelsen sammanträdet under tiden kl 14.43–15.50 för politisk beredning i partigrupperna.
§ 209
2015/KS0054 164
Delegationsbeslut; Delegation för yttrande om antagande av
hemvärnsmän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 31 mars 2015
(ärendenummer 8/2015).
§ 210
2014/KS0850 007
Hantering av övergrepp vid förskola
Stadsrevisionen har granskat processerna kring och hanteringen av ärendet om
övergrepp vid förskola. Den 18 juli 2014 anhölls en person vid en förskola i Borås
Stad. Personen dömdes den 8 december i Borås tingsrätt till två års fängelse.
Rapporten har sänts till Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd Norr för svar.
Ett utvecklingsarbete har inletts vid de aktuella nämndernas förvaltningar för att
utveckla rutiner och riktlinjer för Borås Stad.
Kommunstyrelsen ser positivt på att det finns en vilja att skapa förutsättningar när
det gäller arbetsbelastning, förskolor, avdelningar och antal anställda per chef. Det är
också positivt att det numera finns rutiner för att så långt som möjligt säkerställa att
en liknande händelse inte ska kunna inträffa igen. I dessa rutiner ska också ansvaret
för uppföljning tydliggöras och vad som kan vara kritiska faktorer att följa, t ex
eventuellt ensamarbete. I detta arbete bör Arbetslivsförvaltningen vara delaktiga.
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Kommunstyrelsen har förståelse för att de upprättade rutinerna i nuläget innebär
avgränsningar för i vilka situationer studenter på högskolor, elever på gymnasieskolor
och övriga praktikanter tillåts medverka med barnen på förskoletid.
Kommunstyrelsen uppmanar därför Stadsdelsnämnd Norr att så snart som möjligt
revidera rutinerna för att återgå till att dessa grupper kan delta i samtliga moment
inom förskolan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen.
§ 211
2014/KS0100 108
Begäran om skadestånd
En person besökte Stadshuset den 3 december 2013. I samband med besöket föll
hon över en tröskel och skadade sig. Hon har begärt skadestånd efter det inträffade.
Kommunens försäkringsbolag har handlagt skadeståndsärendet men inte kommit
fram till att kommunen har något skadeståndsansvar för det inträffade. Kvinnan
anmälde till Allmänna Reklamationsnämnden, som i beslut den 20 november 2014
avslog hennes begäran om skadestånd.
Stadsjuristen har också besvarat skrivelser från såväl den skadedrabbade som en
tjänsteman vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där kommunens
handläggning förklarats.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco
Güldenpfennig (KD) i handläggning och beslut i detta ärende.
För Annette Carlson (M) tjänstgör Ulf Sjösten (M).
För Morgan Hjalmarsson (FP) tjänstgör Anna Svalander (FP).
För Falco Güldenpfennig (KD) tjänstgör Hans Gustavsson (KD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Länsförsäkringars beslut att avslå begäran om skadestånd, dess kundombudsmans överprövning av
beslutet och Allmänna Reklamationsnämndens beslut den 20 november 2014 att avslå yrkande om
skadestånd samt skriftväxlingen i ärendet med stadsjuristen läggs till handlingarna.
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§ 212
2015/KS0354 041
Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i Budget 2015
samt innestående budgetuppdrag
I Budget 2015 för Borås Stad som beslutades i Kommunfullmäktige den 17
december 2014 § 164 finns det utredningsuppdrag som Kommunfullmäktige givet till
Kommunstyrelsen. I samband med budgeten för 2015 har nya direktiv för dessa
utredningsuppdrag skapats
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
enligt direktiven.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar dessutom att Kommunstyrelsen beslutar:
Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor
I enlighet med uppdraget blir första delen att uppdatera självkostnadsberäkningen
för kommunens egen produktion, startar omgående bland annat med hjälp av de
handlingar som togs fram när Konkurrensverket undersökte prissättningen.
Ekonomistyrning svarar för arbetet. Parallellt med detta inleds arbetet av Kvalitet
och Utveckling för att förbättra själva valprocessen.
Införande av resultatenheter behandlas av den kommande organisationsutredningen och utgår sålunda ur detta uppdrag.
När självkostnadsutredningen är klar ses ersättningssystemet över i syfte att uppnå
kraven på konkurrensneutralitet, för vilket nämnda avdelningar svarar tillsammans.
I utredningen om ersättningssystemets konkurrensneutralitet ingår också
presentera vilka funktioner inom hemtjänsten som finns i LOV:en. Förslag
presenteras i fjärde kvartalet 2015.
Att under oktober månad återrapportera hur långt uppdragen är genomförda, se
bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkanden.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven.
I oktober ska återrapportering ske till Kommunstyrelsen för att se i vilken omfattning
uppdragen har verkställts, se bilaga.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Morgan
Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric
Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Morgan Hjalmarsson (FP) och
Kerstin Hermansson (C).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven.
Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor.
I enlighet med uppdraget blir första delen att uppdatera självkostnadsberäkningen för kommunens
egen produktion, startar omgående bland annat med hjälp av de handlingar som togs fram när
Konkurrensverket undersökte prissättningen. Ekonomistyrning svarar för arbetet. Parallellt med
detta inleds arbetet av Kvalitet och Utveckling för att förbättra själva valprocessen.
Införande av resultatenheter behandlas av den kommande organisationsutredningen och utgår
sålunda ur detta uppdrag.
När självkostnadsutredningen är klar ses ersättningssystemet över i syfte att uppnå kraven på
konkurrensneutralitet, för vilket nämnda avdelningar svarar tillsammans. I utredningen om
ersättningssystemets konkurrensneutralitet ingår också presentera vilka funktioner inom hemtjänsten
som finns i LOV:en. Förslag presenteras i fjärde kvartalet 2015.
Att under oktober månad återrapportera hur långt uppdragen är genomförda.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP),
Falco Güldenpfennig (KD) och Patric Silverklinga (SD) till förmån för Morgan
Hjalmarssons yrkande.
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§ 213
2015/KS0372 007 m.fl.
Ekonomistyrning, anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls och läggs till handlingarna:
a)

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2014. (2015/KS0372 007)

b)

Föreningsarkivets budget. (2015/KS0359 040)

c)

Framställan om anläggning av promenadväg/motionsslinga runt Dalsjön
i Dalsjöfors. (2015/KS0303 823)

§ 214
2015/KS0044 045
Delegationsbeslut; Likviditetsfrågor - upptagande av lån
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 30 mars 2015
(ärendenummer 7/2015).
§ 215
2015/KS0050 108
Delegationsbeslut; Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 31 mars 2015
(ärendenummer 2/2015.
§ 216
2015/KS0055 002
Delegationsbeslut; Beslut i ärenden om betalkort i tjänsten till
förtroendevalda och tjänstemän
Följande delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna: den 1 januari – 31 mars
2015 (ärendenummer 1-26/2015).
§ 217
2015/KS0360 821
Konstgräsplaner 2015
Fritids- och folkhälsonämnden har begärt ett investeringsanslag på 8 400 000 kronor
för anläggande av konstgräsplaner i Dalsjöfors och Sandared. I investeringsbudget
2015 finns upptaget 8 500 000 kronor för att enligt plan anlägga två nya konstgräsplaner i just Sandared och Dalsjöfors.
Nämnden har tagit in anbud från Servicekontoret för båda planerna och tillsammans
med en avsatt post för oförutsedda kostnader på 5 % uppgår den sammanlagda
utgiften till 8 346 000 kronor.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett investeringsanslag på 8 400 000 kronor för anläggande
av konstgräsplaner i Dalsjöfors och Sandared.
§ 218
2015/KS0247 107
Årsredovisning 2014 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2014 på + 3,3 miljoner kronor,
jämfört med + 3,3 miljoner kronor för 2013. Förbundets egna kapital var vid
årsskiftet 33,7 miljoner kronor, balansomslutningen 116,1 miljoner kronor och
soliditeten 29 % (f å 28 %). Borås Stads driftbidrag 2014 till förbundet var 70,9
miljoner kronor (f å 69,5).
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlem
att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna föreslår att
ansvarsfrihet beviljas.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Marie Fridén (M) och Ulf Sjösten (M) i handläggning och
beslut i detta ärende.
För Marie Fridén (M) tjänstgör Oliver Öberg (M).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
§ 219
2015/KS0302 612
Översyn av programstrukturen på Viskastrandsgymnasiet i syfte att
få en jämnare könsfördelning
Enligt budget antagen av Kommunfullmäktige har Utbildningsnämnden under 2013
och 2014 haft i uppdrag att genomföra en översyn av programstrukturen på
Viskastrandsgymnasiet i syfte att få en jämnare könsfördelning på skolan, samt
återrapportera till Kommunstyrelsen.
Under 2014 har en förändring skett på Viskastrandsgymnasiet då Hantverksprogrammets inriktning textil och design flyttades från Almåsgymnasiet till Viskastrandsgymnasiet till höstterminen 2014. På inriktningen går idag, läsåret 2015/16, totalt 17
elever, varav 8 i åk 1 och 9 i åk 2. Andelen flickor på programmet är 100 %.
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I januari 2014 gav Utbildningsnämnden i uppdrag till Utbildningsförvaltningen att se
över hela programstrukturen i Borås Stads gymnasieskola och gymnasiesärskola. En
rapport levererades till nämnden den 23 september och Utbildningsnämnden
beslutade att mottaga upprättad rapport gällande översyn av programstrukturen i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Översynen syftade till att skapa den bästa pedagogiska miljön för elever och lärare,
skapa en rimlig fördelning av elever mellan skolorna, använda resurser på ett effektivt
och optimalt sätt, höja kvaliteten på utbildningarna samt bevara skolornas själ.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S):
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget är uppfyllt.
§ 220
2015/KS0346 049
Kommunalt anläggningslån till Borås Minigolfklubb
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Borås Minigolfklubb beviljas ett anläggningslån på max 528 500 kronor för anläggande av en ny minigolfbana.
Bakgrunden är att Borås Minigolfklubb måste flytta sin minigolfbana på grund av att
Djurparken skall bygga en ny entré. Den nya minigolfanläggningen kommer delvis att
ligga på nuvarande gräsmatta som i dag tillhör Alidebergsbadet. Tillsammans med
Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Simklubben
Elfsborg har föreningen hittat ersättningsytor i anslutning till Alidebergsbadet. Ett
arrendeavtal har upprättats mellan markägaren Borås Stad och Minigolfklubben som
sträcker sig till 2025-04-30.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Malin Carlsson (S) i handläggning och beslut i detta
ärende.
För Kjell Classon (S) tjänstgör Mohammed Farah (S).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Miningolfklubb beviljas ett anläggningslån på max. 528 500 kronor för anläggande av en ny
minigolfbana.
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§ 221
2015/KS0389 042
Tilläggsanslag i Budget 2015
Borås Stad kan för 2014 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på 157 miljoner
kronor. De främsta orsakerna till det höga resultatet är återföring på 50 miljoner
kronor av tidigare gjord avsättning till medfinansiering av riksväg 27 och en hög nivå
på realisationsvinster från markförsäljning, 57 miljoner kronor. Tack vare detta
kunde Borås sätta av ytterligare 49 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven
RUR vilket innebär en total behållning på 250 miljoner kronor. Detta får ses som en
buffert att använda utifall skatteunderlaget viker framöver och ambitionen är att
behålla verksamheten på en önskvärd nivå. Inom resultatet 2014 uppvisade
nämnderna ett negativt resultat på - 55 miljoner kronor för 2014 vilket i de tidiga
prognoserna ser ut att kvarstå även under 2015. Den största orsaken står att finna
inom äldreomsorgen och en åtgärdsplan behöver komma till stånd för att ligga i
budgetbalans inför 2016.
Borås Stad kommer liksom övriga kommuner få del av premieåterbetalning från
AFA försäkring under 2015. Denna gång avser återbetalningen 2004 års premier och
för Borås del förväntas att ca 40 miljoner kronor kommer att utbetalas.
Kommunstyrelsen föreslår nu Kommunfullmäktige att genomföra en riktad satsning
på 13,5 miljoner kronor som stärker våra verksamheter, i första hand skolan som har
ett ansträngt läge. Satsningarna är engångsmässiga och icke-nivåhöjande vilket ger ett
fortsatt nödvändigt handlingsutrymme inför Budget 2016. Kvarstående AFA-medel
ca 26,5 miljoner kronor föreslås förstärka resultatet under 2015 som hittills ligger ca
55 miljoner kronor lägre än det budgeterade resultatet på 110 miljoner kronor. När
det gäller skolverksamheten i Borås Stad håller ett arbete på att djupanalysera
kostnadsutvecklingen. Detta görs av kommungemensam skola på SDN
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag för år 2015
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Lokalförsörjningsnämnden
Vid protokollet

Göran Björklund

3 006 000 kronor
928 000 kronor
4 687 000 kronor
4 379 000 kronor
500 000 kronor
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Ulf Olsson (S)

Annette Carlson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 juni 2015

Göran Björklund

10 (10)

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-11, § 212

Kc 4

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i
budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse
konkurrensneutrala villkor
I enlighet med uppdraget blir första delen att uppdatera självkostnadsberäkningen för
kommunens egen produktion, startar omgående bland annat med hjälp av de handlingar
som togs fram när Konkurrensverket undersökte prissättningen. Ekonomistyrning svarar
för arbetet. Parallellt med detta inleds arbetet av Kvalitet och Utveckling för att förbättra
själva valprocessen.
Införande av resultatenheter behandlas av den kommande organisationsutredningen och
utgår sålunda ur detta uppdrag.
När självkostnadsutredningen är klar ses ersättningssystemet över i syfte att uppnå kraven
på konkurrensneutralitet, för vilket nämnda avdelningar svarar tillsammans. I
utredningen om ersättningssystemets konkurrensneutralitet ingår också presentera vilka
funktioner inom hemtjänsten som finns i LOV:en. Förslag presenteras i fjärde kvartalet
2015.

Annette Carlson
Moderaterna

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-11, § 212

Kc 4

Alternativt beslutsförslag

Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i
budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt
direktiven.
Att under oktober månad återrapportera hur långt uppdagen är genomförda.
Annette Carlson
Moderaterna

Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-11, § 212
Kc 4

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i
budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt
direktiven.
I oktober ska återrapportering ske till Kommunstyrelsen för att se i vilken omfattning
uppdragen har verkställts.
För Folkpartiet liberalerna

För Centerpartiet

Morgan Hjalmarsson

Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna

Falco Güldenpfennig

Kc 4
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i
budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
I Budget 2015 för Borås Stad som beslutades i Kommunfullmäktige den 17
december 2014 § 164 finns det utredningsuppdrag som Kommunfullmäktige
givet till Kommunstyrelsen. I samband med budgeten för 2015 har nya direktiv
för dessa utredningsuppdrag skapats enlig förteckningen nedan.

Centrala facknämnder
Centrala facknämnder skall införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna
skall avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utredningsoch implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen återkommer med förutsättningar och utredningsdirektiv i särskilt ärende.

Införa utmaningsrätt
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.
Uppdraget verkställs genom att förutsättningarna utreds samt att förslag på regelverk tas
fram för utmaningsrätt. Regelverket ska gälla kommunens verksamheter generellt, med
undantag av myndighetsutövningen. Planen är att ta fram ett förslag till regelverk under
2015.

Samordning av de kommunala bostadsbolagens
administration
Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda
en ökad samordning av bolagens administration.

Uppdraget kommer utföras genom att ekonomistyrning i samråd med bostadsbolagens
VD:ar utreder utökad samordning. Syftet är inte att slå ihop bolag etc, utan att hitta
utökad samordning av exempelvis delar av ekonomisk och teknisk förvaltning. En första
träff planeras före sommaren och under slutet av året ska uppdraget vara klart.

Omarbeta indikatorer och målvärden
För att minska den del av administrationen som inte ger upphov till mervärde
för kommuninvånarna ska indikatorerna revideras. Kommunstyrelsen uppdras
att till budgetarbetet för 2016 ha omarbetat indikatorerna och målvärdena.
Ingår i ordinarie budgetprocess. Arbetet är påbörjat.

Café- och restaurangverksamheter lämpligare drivas på
entreprenad
Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och
restaurangverksamheter lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall
vidta åtgärder.
Stadskansliet presenterar under 2015 i vilken omfattning verksamhet bedrivs samt föreslår
en process för hur café- och restaurangverksamheten ska läggas ut på entreprenad.

Strategi för grön IT
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT
som innebär bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha
en bra energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.
Arbetet med grön IT pågår kontinuerligt. Miljön finns alltid med som en faktor vid
upphandling och val av ny teknik och hårdvara. Implementering av den nya IT-plattformen
skall vara klar sommaren 2015 så översynen görs hösten 2015.

Drift av Stadsparksbadet
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske
på entreprenad.
Kommunstyrelsen skall tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden utreda
förutsättningarna för att lägga ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad.
Om förutsättningarna finns kan driftentreprenaden läggas ut när renoveringen av badet är
genomförd.

Saltemads campingverksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs
alternativt läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.
Kommunstyrelsen tillsammans med Borås Djurpark AB och Lokalförsörjningsförvaltningen
tar fram förutsättningar för en försäljning under 2015.

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds
annan än Borås Stad
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla markoch entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska
belysas vilka delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.
Stadskansliet kommer under 2015 att presentera en utredning med förslag på åtgärder för
att Servicekontoret inte ska erbjuda sina tjänster till annan än Borås Stad. I samma
utredning belyses vilka andra delar av Servicekontorets verksamhet som kan bedrivas av
annan aktör.
Kommunstyrelsen tillsätter en politisk styrgrupp för att vidareutveckla förutsättningarna för
uppdraget. Styrgruppen knyter sedan i genomförandet till sig tjänstemän från stadskansliet
och berörda förvaltningar.
Om och hur kommunens olika beställarkompetenser skall samordnas får utredas.

Hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att
hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.
Frågan ägs i huvudsak av Miljö- och konsumentnämnden, men Stadskansliet har ett
samordnande ansvar. Uppdraget innebär att hela stadsdelen Norrby, inklusive de obebyggda
delarna vid Magasinsgatan ska certifieras. Certifieringsmodellen som den ser ut idag
innehåller ett antal aspekter för vilka det ska utarbetas strategier. Ansvariga för de olika
aspekterna inom certifieringen har utsetts och arbetet med några av strategierna inom steg 1
pågår. Samordning och avstämning med planprogrammet för Norrby och arbetet inom
Innovationsplattform Norrby sker löpande för att projekten ska drivas med gemensam
målbild. Uppdragets genomförande kan påverkas av att Sweden green building council,
SGBC, under sen vår/sommar 2015 ska besluta om ett nytt certifieringssystem då
BREEAM som tidigare skulle användas inte längre är aktuellt, vilket innebär att vissa
aspekter och strategier kan behöva revideras.
*BREEAM - Namn på certifieringssystem

Ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt
Viskan
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande
förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för
projekt Viskan.
Länsstyrelsen i Västra Götalands miljöskyddsenhet kommer att träffa Naturvårdsverket i
maj månad och prata om förorenade områden och då ingår diskussion om läget kring behov
av sanering av Viskan.
Därefter kommer Borås Stads Miljöförvaltning att kontakta Länsstyrelsen i juni månad för
att se hur samtalen gått och återrapporteras till Kommunstyrelsen.

Jämställdhetsintegrerad budget
Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan
kvinnor och män synliggörs, införs under året.
Arbetet pågår och under 2015 kommer statistik att tas fram på hur resurser används
mellan män och kvinnor inom några av stadens verksamheter.

Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den
busstrafik som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från
busstrafiken.
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik håller på att ta fram
”Utvecklingsplan 2025 för Stadstrafiken, med utblick mot 2035” som omfattar Borås och
den busstrafik som ingår i stadstrafiken.
Ett mål är att definiera prioriterade stråk genom city för kollektivtrafiken. De alternativ
som nu studeras kan samtliga frilägga Södra Torget från bussuppställning. Uppdraget
genomförs med konsult under första halvåret 2015.

Skolkort till samtliga skolungdomar
Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga
skolungdomar utredas.
En utredning för att klargöra omfattningen, möjligheterna och förutsättningarna kommer att
startas under 2015.

Götalandsbanans sträckning genom kommunen
Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom
kommunen. Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra
exploatering av nya bostads- och verksamhetsområden.
Under 2015 utreder Trafikverket sträckan Bollebygd- Borås , samråd skickas ut vintern
2016. Borås Stad deltar i utredningsarbetet både tjänstemän och politiker.

Utreda ”framtidens kollektivtrafik"
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens
kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen
som är påbörjad och infogad i en trafikstrategisk utredning.
I arbetet med att utreda Framtidens kollektivtrafik så har samverkan fördjupats och
utvecklats mellan Borås Stad, Västtrafik och trafikentreprenören. Stadskansliet arbetar
tillsammans med Västtrafik, bussentreprenören och Västra Götalandsregionen på att ta
fram en Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås. Arbetet fortsätter under 2015 med att
utreda hur kollektivtrafiken ska passera genom centrum.
Under 2014 har Stadskansliet fortsatt arbetet med att utreda förutsättningarna för Bus
Rapid Transit (BRT) i Borås, en typ av buss som kan sammanfattas "tänk spårvagn-kör
buss".

Vindbruksplan
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg
till översiktsplanen. I detta arbete ska tysta områden utredas.
För att kunna genomföra detta uppdrag behöver flera nämnders verksamheter samarbeta.
Samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning har kompetens och resurser för att genomföra
en landskapsanalys.
En landskapsanalys bör inventera de landskapstyper som finns i hela kommunen och
illustreras på karta. Detta blir ett underlag till fortsatt arbete med vindbruksplanen.
Kommunstyrelsen expedierade till Samhällsbyggnadsnämnden sitt beslut från sammanträdet
den 23 februari: Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att under 2015 påbörja en
landskapsanalys.
Samtidigt pågår en dialog mellan Stadskansliet och Miljöförvaltningen om kunskapsläget
kring begreppet tysta områden. Ett förslag till hantering av uppdraget kring tysta områden
kommer att presenteras för kommunalråd ansvariga för fysisk planering under maj månad.

Rapportering sker därefter till Kommunstyrelsen

Utveckla och driva införandet av ortsråd
Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och
driva på införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika
kommundelarna på ett organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och
föra fram för sitt område viktiga frågor. Landsbygdsutvecklingen förstärks
genom ortsråden, som ligger väl i linje med vision 2025 ”Medborgares
initiativkraft gör landsbygden levande”.
Stadskansliet har sedan januari 2015 initierat två möten ihop med Stadsdelsförvaltningarna
för erfarenhetsutbyte kring ärendet. Tredje mötet kommer att hållas i april 2015.
I öster finns sedan tidigare nystartade fungerande ortsråd vilka bjuder in
stadsdelsförvaltningen för samtal.
I stadsdel väster och norr finns föreningar av olika slag, men dialog om struktur i form av
ortsråd har inte inletts från stadsdelsförvaltningarna/stadsdelsnämnderna.

Förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till
översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som
krävs för att nå upp till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan
till 2025, vilka gröna lungor som behöver värnas särskilt, en inventering av
lufttomter samt förslag på lokalisering av framtida höga hus.
I uppdraget avses ett tillägg till Översiktsplanen, men för att genomföra uppdraget effektivt
avses frågan hanteras som ett underlag till den nya översiktsplanen. Vid behov skulle detta
underlag även kunna tas som ett separat program där varje projekt redovisas. Arbetet
genomförs genom att inventera centrum med närområden och identifiera platser som är
lämpliga för ny-, om- eller tillbyggnad för bostadsändamål. I detta arbete ska en ungefärlig
avgränsning för vad som är Borås framtida centrum tas fram, liksom en bedömning av vilka
tillkommande funktioner som detta bör medföra (förskolor etc). Uppdraget har påbörjats
under våren 2015.

Översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de
enskilda eleverna
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där
ersättningen följer de enskilda eleverna.
Utredning pågar där ekonomistyrning samverkar med Stadsdelsförvaltningen Norr
kommungemensam skola och representanter för de fristående skolorna. Vissa grundläggande
principer har ventilerats för att få resurstilldelning så lika som möjligt mellan kommunens
egna skolor och de fristående. Nästa möte 30 april 2015.
Kommunstyrelsen kommer att få en rapport om utfallet.

Markstrategiskt program
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt
program. Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda
färdig tomtmark för företag och institutioner som en naturlig och självklar del i
kommunens näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn
på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och
markpriser.
I det strategiska planarbetet identifieras områden för utveckling av nya bebyggelse- och
rekreationsområden. Markägoförhållanden inom dessa studeras och utgör underlag för beslut
om fastighetsförvärv eller markbyten. Detta arbete sker i nära samarbete med bland annat
Tekniska förvaltningens Park- och Skogsavdelning.
Vi har en betydande omvärldsbevakning av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans
med Park- och Skogsavdelningen görs en första bedömning om eventuellt fastighetsköp,
markbyten och försäljningar.
Riktlinjer för markanvisningar och principer för markvärdering kommer redovisas i ett
markstrategisk program som bygger på försägbarhet och transparens vilket kommer föras till
Kommunfullmäktige under 2015.

Grundskolans anpassningskostnader till förändrat
elevunderlag
Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans
anpassningskostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det
idag ser olika ut mellan våra stadsdelsnämnder.

Uppdraget har funnits några år och en utredning är gjord som visar att i motsats till vad som
var väntat blev det små skillnader mellan stadsdelsnämnderna. Under 2015 kommer
uppdraget avslutas.

Företagslots ”en dörr in”-princip i Borås Stads verksamheter
Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr
in”-princip, i Borås Stads verksamheter.
Utreds och tas in i arbetet kring Insikt 2015. Resultatet av insikt kommer i sommar och
uppdraget behandlas i samband med utvärderingen av insikt i höst. I utvärderingen deltar de
verksamheter som berörs när Kommunstyrelsen på Näringsliv inför företagslots.
Idag finns en fungerande "en dörr in funktion" som näringslivet kan höra av sig till hos
Näringslivsenheten.

Borås varumärke som kreativ Mode och Textilstad
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som
kreativ Mode och Textilstad. Textile and Fashion Center, respektive Market
Place är två viktiga redskap inom detta område. Business Region Borås är ett
samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner startas upp och samordnas
genom näringslivsenheten.
Varumärket som textil stad, uppdraget är pågående genom de aktiviteter som finns i vår
verksamhetsplan, näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet kring Textile and Fashion
Center, Marketplace och i arbetet kring "branding". Arbetet kan inte besvaras som färdigt
utan kommer att pågå länge (Borås 2025).
Dels Business Region Borås remissen, som efter en tid i politisk beredning, nu efter några
kommentarer till och tillägg i remissen, är färdigt för beslut i Kommunstyrelsen.
Kommunchefen har beslutat att tilläggen ska remissas i övriga kommuner innan ärendet förs
till Kommunstyrelsen. Denna pågår just nu. Beräknat beslut i Kommunstyrelsen är i maj
2015.

Näringslivsstrategi
En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att
förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med
näringslivet, att skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt
att Borås ska uppnå bättre resultat i mätningar av företagsklimatet.

Förslag finns klart, detta är redovisat och diskuterat i näringslivssamrådet, politiken har
beslutat om remiss och förslaget är nu på väg ut till remisslämnarna. Remissen är klar efter
sommaren. Beräknat beslut i Kommunstyrelsen är i nov/dec 2015

Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse
konkurrensneutrala villkor
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra
förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala
villkor. I förbättringarna ska följande ingå: resultatenheter för hemtjänsten i
egen regi införs, - självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är
tillräckligt uppdaterad,- ersättningssystemet ska uppnå kraven på
konkurrensneutralitet,- valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva,
medvetna och självständiga val.
I enlighet med uppdraget blir första delen att uppdatera självkostnadsberäkningen för
kommunens egen produktion, startar omgående bland annat med hjälp av de handlingar som
togs fram när Konkurrensverket undersökte prissättningen. Ekonomistyrning svarar för
arbetet. Parallellt med detta inleds arbetet av Kvalitet och Utveckling för att förbättra själva
valprocessen.
Införande av resultatenheter behandlas av den kommande organisationsutredningen och utgår
sålunda ur detta uppdrag.
När självkostnadsutredningen är klar ses ersättningssystemet över i syfte att uppnå kraven
på konkurrensneutralitet, för vilket nämnda avdelningar svarar tillsammans. I utredningen
om ersättningssystemets konkurrensneutralitet ingår också presentera vilka ytterligare
funktioner inom hemtjänsten som kan läggas in i LOV:en. Förslag presenteras i fjärde
kvartalet 2015.

Införande av en beställarenhet för kommunens samlade
verksamheter
Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en
beställarenhet för kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet
tillämpas eller där verksamhet bedrivs på entreprenad
Frågan om en eventuell beställarenhet kommer att ingå i uppdraget organisationsöversyn.
En viktig aspekt är att uppdraget kan utföras av en fristående och oberoende organisation.

Utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut
I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får
Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett
hållbarhetsbokslut.
Under 2014 startade ett arbete med att utvärdera arbetet mot vision Borås 2025. De
strategiska målområden som finns i visionen kommer i samband med årsredovisningen att
analyseras och för varje område kommer en rapport att skapas. Dessa rapporter kommer att
vara underlag för skrivningar i årsredovisningen kring varje målområde. Visionen bygger på
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och när årsredovisningen är klar kommer en
utvärdering göras om det arbete som görs motsvarar behovet av den information som
efterfrågas i ett separat hållbarhetsbokslut.

Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående
förskoleaktörer till Borås Stad
Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås
Stad för att öka valfriheten, ge möjligheter till olika pedagogiska inriktningar
samt för att delta i den utbyggnad av förskolan som behövs.
Information och dialog med befintliga fristående förskoleaktörer i Borås. Genomförs 2015.
Undersöka vilka övriga fristående förskoleaktörer som kan ha intresse av att starta
verksamhet i Borås och kontakta dem. Påbörjas under 2015.

Avskaffandet av delade turer: effektivitet, konsekvenser för
brukarna, kostnader samt personalens hälsa
Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska
utvärderas och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader
samt personalens hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas
inom ram. Inga särskilda medel avsätts.
Kommunstyrelsen kommer i juni månad att få en redovisning. Sannolikt kommer en längre
tid behövas för utvärdering.

”Ett gott liv var dag”
I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”, vilket innebär en grundlig
genomgång av vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015
skall ett antal förslag till förändringar som skall leda till förbättringar
presenteras.

Förslag till handlingsplan kommer att skickas ut på remiss under maj månad. Beslut av
handlingsplan planeras i berörda nämnder under augusti månad.
Kommunstyrelsens beslut:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt
direktiven.
I oktober ska återrapportering ske till Kommunstyrelsen för att se i vilken omfattning
uppdragen har verkställts.
KOMMUNSTYRELSEN

