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Nr 72
Årsredovisning 2014 för Tolkförmedling Väst
2015-06-08

Dnr 2015/KS0399

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Direktionen för Tolkförmedling Väst godkände, den 17
april 2014, årsredovisning 2014 och översände den till
kommunalförbundets medlemmar för godkännande och
prövning av ansvarsfrihet.
Resultatet för 2014 redovisas till +13 966 tkr jämfört med
-235 tkr för 2013. Det egna kapitalet uppgår till 16 602
tkr.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna
i densamma. I bifogat PM till revisionsberättelse för år
2014 uppmärksammas att Tolkförmedling Väst ska fakturera enligt självkostnadsprincipen. Resultatet på nästan
14 mnkr kan indikera att priserna som förbundet tar ut av
medlemskommunerna inte är enligt självkostnadsprincipen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För Borås Stads del att godkänna årsredovisning
2014 för Tolkförmedling Väst och bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Tolkförmedling Väst
Årsredovisning 2014
Direktionen för Tolkförmedling Väst, organisationsnummer 222000-2972, avger årsredovisning för 2014

Inledning
Västra Götalands läns landsting och kommunerna Borås,
Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla har
tillsammans bildat kommunalförbundet Tolkförmedling
Väst för att bedriva språktolkförmedling i gemensam offentlig regi för att stärka alla människors rätt till vård och
service på lika villkor. Syftet med verksamheten är att höja
kvaliteten, förbättra rättssäkerheten, öka tillgängligheten
till tolkar och säkerställa ett professionellt bemötande.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013
och har sedan dess utfört ca 450 1000 uppdrag på 111
språk. En direktion, med valda ledamöter från respektive
medlem, leder kommunalförbundet. Särskilt utsedda revisorer finns för att granska kommunalförbundets verksamhet. Förbundet har fem kontor, ett i respektive medlemskommun, samt ett kansli med säte i Göteborg.

Vision
Tolkförmedling Västs vision är att förbundet, genom att
erbjuda kvalitativa språktolktjänster, bidrar till en ökad
integration i samhället.

Christer Johansson
Ekonomichef
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Förvaltningsberättelse

Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Västs uppdrag

Tolkförmedling Väst ska erbjuda tolktjänster som är av
hög kvalitet. Verksamheten ska präglas av professionellt
bemötande, rättssäkerhet och tillgänglighet i alla led.

Tolkförmedling Västs uppdrag är att tillgodose behovet
av språktolkar för medlemmarna genom att driva gemensam språktolkförmedling. Medlemmarna i förbundet ska
beställa samtliga språktolktjänster från Tolkförmedling
Väst. I språktolkförmedling innefattas språktolkning på
plats, tolkning via telefon/video samt översättnings- och
meddelandeservice. Medlemmar i kommunalförbundet
per den 31 december är Västra Götalands läns landsting
samt kommunerna Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan och Uddevalla.

Omvärldsanalys

Behovet av tolkningar styrs till stor del av antalet flyktingar som söker sig till Sverige. Antalet människor som är på
flykt i världen, ca 51 miljoner, har inte varit så högt som
det är nu sedan andra världskriget. De främsta orsakerna
är kriget i Syrien och konfliktupptrappningen i Irak.1
Migrationsverket gör bedömningen att kriget i Syrien
kommer att fortsätta med oförminskad intensitet under de
kommande två åren, vilket gör att antalet asylsökande till
Europa och därmed till Sverige sannolikt kommer att vara
fortsatt högt under flera år framöver. Sverige är det näst
största mottagarlandet i Schengenområdet.2
1 Verksamhets- och kostnadsprognos November 2014, Migrationsverket
2 Verksamhets- och kostnadsprognos November 2014, Migrationsverket

Flest asylsökande kommer från Syrien, Eritrea, Somalia
och Afghanistan. Antalet statslösa, dvs personer som inte
är erkända som medborgare i något land, är mycket stort
och som grupp är de störst i antal efter asylsökande från
Syrien.
För att möta upp det stora behovet av tolkningar på bl a
arabiska och somaliska har Tolkförmedling Väst rekryterat
och utbildat en mängd nya tolkar under 2014. Behovet av
tolkar inom flera språk är dock fortsatt stort och rekrytering och utbildning kommer att fortgå även under 2015.
En stor del av tolkuppdragen utförs av icke-auktoriserade
tolkar. Kammarkollegiet som ansvarar för auktorisation
av tolkar erbjuder för närvarande endast auktorisation i 40
språk, att jämföra med de minst 170 språk som talas i Sverige. Kammarkollegiet ansvarar även för att utfärda bevis
över speciell kompetens inom sjukvårds- och rättstolkning.
För att kunna få bevis för speciell kompetens fordras först
auktorisation. Tillgången till auktorisationsprov och till
utbildning för tolkar är begränsad.
B 678

Följande övergripande verksamhetsmål gäller för verksamheten:
• Kvalitetssäkrad, rättssäker och enhetlig tolkservice.
• Tillgång till tolk när beställaren behöver. God tillgänglighet vid beställning.
• Tolkarna har hög kompetens; i språket samt om de
verksamheter tolkarna används inom, vad gäller sin roll
och sitt bemötande samt om myndighetens ansvar att
göra vård och service tillgänglig för alla på lika villkor.
• Antalet uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
öka.
• Synpunkter och klagomål tas om hand och leder till
förbättring
• Tolkförmedling Väst ska följa “Tolkservicerådets riktlinjer och god tolkservicesed”
• Tolkarna som arbetar för Tolkförmedling Väst ska följa
Kammarkollegiets vägledning “God tolksed”.
Dessutom ska Tolkförmedling Väst vara
• En attraktiv uppdragsgivare.
• Kostnadseffektiv.
Måluppfyllelse

Tolkförmedling Väst arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra sin tolkservice. Kunder kan enkelt via förbundets
hemsida lämna synpunkter. Dessa följs sedan upp, både
hos tolk och hos kund. Antalet negativa synpunkter har
minskat under året och är ett resultat av att Tolkförmedling Väst har arbetat med att utbilda kunder i tolkanvändande samt att förbundet har avslutat samarbetet med
flera tolkar som har misskött sig.
Upprepade klagomål leder till att tolken stängs av. De
vanligaste klagomålen från kund har varit att tolken är sen
till uppdraget. Vid utbildningar som anordnas av Tolkförmedling Väst och vid enskilda samtal p g a klagomål får
tolkarna till sig betydelsen av att följa Kammarkollegiets
vägledning ”God tolksed”.
Tolkförmedling Västs kundansvariga har under 2014
besökt 46 kunder och utbildningsprogram på universitetet
för dialog och information om tolkanvändande.
Förbundet har en mycket god tillgänglighet på tolkar och
arbetar med att ytterligare förbättra tillgång och tillgänglighet vid beställning. En del i detta är även att påverka
kundernas beställningar, så att tolk bokas innan patient/
klient för att säkerställa att det finns tolk samt att kunder-
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na sprider ut sina tolkbesök över hela dagen. Beställningarna tenderar att koncentreras kring särskilda tidpunkter
på dagen, vilket försvårar tillsättningen av tolk. Under
2014 har förbundet tillsatt 99 % av samtliga beställningar
till medlemskunder.
Tolkförmedling Väst arbetar aktivt med rekrytering och
utbildning av tolkar. Under 2014 har ett stort antal individer fått grundutbildning eller fortbildning som tolk via
förbundet.
Under 2013 utfördes ca 21 % av tolkuppdragen av auktoriserade tolkar och 74 % av översättningsuppdragen av
auktoriserade översättare. Andelen uppdrag som utförts av
auktoriserade tolkar och översättare minskade under 2014
till 15 % för språktolkning respektive 69 % för översättningsuppdrag. Den viktigaste förklaringen till minskningen är att Tolkförmedling Väst i stort sett upphört med
sin förmedling till domstolar under 2014. Domstolarna
har oftast krav på auktoriserade rättstolkar och eftersom
Tolkförmedling Väst inte erbjuder uppdrag för rättstolkar
längre, har flera av dessa slutat att ta uppdrag för förbundet. I dagsläget är det dessutom inte möjligt att auktorisera
sig i mer än ett 40-tal språk. I exempelvis somaliska, som
är näst största tolkspråk hos Tolkförmedling Väst har det
inte varit möjligt att erhålla auktorisation på flera år.
Två av Tolkförmedling Västs platschefer är med i styrelsen för Tolkservicerådet, vilket gör att förbundet är väl
uppdaterade gällande ”Tolkservicerådets riktlinjer och god
tolkservicesed”.
Tolkförmedling Väst strävar efter att vara en attraktiv
uppdragstagare för tolkarna. Förbundet har fram till årsskiftet 2014/2015 haft en överenskommelse med Vision
Rikstolk, som säkrar tolkarnas villkor när de tolkar för
Tolkförmedling Väst.
Tolkförmedling Väst finansieras genom intäkter från
kunder för tolktjänster. Förbundet drivs enligt självkostnadsprincipen och eftersträvar en kostnadseffektivitet för
att på bästa sätt nytta resurserna.

utbildning för erfarna tolkar som sedan ska vara mentorer
för nya tolkar. Denna utbildning är den första i sitt slag i
språktolkbranschen.
Tolkförmedling Väst har för avsikt att under 2015 implementera kvalitetsledningssystemet FR2000. Under början
av 2015 kommer även en kundundersökning att genomföras.

Organisation
Förbundsdirektionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen är förbundets beslutande organ och
tillika förbundsstyrelse. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen har under året haft 6
möten plus ett budgetmöte tillsammans med tjänstemän
från respektive medlem.
Tolkförmedling Västs direktion utgjordes 2014-12-31 av:
Göteborgs Stad
Mats Karlsson (S), ordförande
Rustan Hälleby (M), ersättare
Västra Götalandsregionen
Peter Hermansson (M), vice ordförande
Jenny Svanergren (MP), ersättare
Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Ingegerd Nyborg (M), ersättare
Mariestads kommun
Björn Fagerlund (M), ledamot
Marianne Kjellquist (S), ersättare
Trollhättans Stad
Maud Bengtsson (S), ledamot
Michael Meijer (M), ersättare

Utvecklingsfrågor

Uddevalla kommun

Under 2015 kommer upphandling och implementering
av ett nytt bokningssystem att göras. Det nya systemet
kommer att vara mer modernt och användarvänligt och
kommer möjliggöra en bättre interaktion mellan kund,
tolk och tolkförmedling.

Administration och tolkförmedlingskontor

För att förbättra och säkra tolkkvalitén kommer Tolkförmedling Väst fortsätta att rekrytera nya tolkar och erbjuda
dessa grundutbildning. Samtidigt kommer befintliga
tolkar att uppmuntras och ges möjlighet till vidareutbildning. Under 2015 startar Tolkförmedling Väst en mentors-

Elving Andersson (C), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Under direktionen leds verksamheten av förbundschefen.
Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli
som leds av förbundschef samt tolkförmedlingskontor med
tolkförmedlare i Borås, Göteborg, Mariestad, Trollhättan
och Uddevalla. Varje kontor leds av en platschef. Totalt
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antal tillsvidare- och tidsbegränsat anställda är 58 och
förbundet har även ett antal timanställda. Administrativa tjänster inom ekonomi, IT, lön och personal köps av
Mariestads kommun.
Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat
telefonisystem köps separat.
Tolkförmedlingskontoren har öppet vardagar på kontorstid. Övriga tider finns möjlighet att beställa tolk genom
jourtjänst som köps från Västra Götalandsregionens telefonicenter i Vänersborg.

Språktolk- och översättningsförmedling

Tolkförmedling Väst har under 2014 förmedlat språktolktjänster på 107 språk, varav arabiska, somaliska,
persiska, BKS (bosniska, kroatiska och serbiska) och dari
är vanligast. Dessa fem språk utgör 67 % av samtliga tolkningar. Arabiska och somaliska utgör tillsammans 49 % av
samtliga tolkuppdrag.
Förmedling av språktolktjänster är Tolkförmedling Västs
kärnuppdrag. Rent praktiskt bedrivs språktolkförmedling på följande sätt: en verksamhet, t ex inom hälso- och
sjukvården beställer språktolktjänster av förmedlingen som
sedan bokar och arvoderar tolken för utfört uppdrag. Förmedlingen fakturerar verksamheten för utförd tolktjänst.
Översättningsavdelningen tar emot beställningar från
kunder och kontaktar därefter översättare. Efter fullgjord
översättning granskas arbete innan arvodesbetalning och
fakturering, vilket sker på samma sätt som för tolkar.
Allt fler kunder börjar använda sig av Tolkförmedling
Västs webbokningssystem för att beställa tolk. Under
2014 kom ca 25 % av beställningarna in via webben. Vid
beställning per telefon ringer kunderna ett gemensamt
huvudnummer för tolkbeställningar och styrs därefter via
menyval till det kontor som ligger närmast geografiskt.
Tolkförmedling Väst har en mycket god tillgänglighet vid
beställningar av språktolktjänster. Under perioden januari
– december har förbundet tagit emot över ca 296 000
beställningar, varav endast ca 1,4 % ej har kunnat effektueras till kund på aktuellt språk och aktuell tid. I flera av
dessa fall har dock kunden flyttat uppdragstiden och har
därmed kunnat få önskad tolkning utförd. Antal uppdrag
som har utförts är ca 270 000.
Tolkförmedling Väst har under perioden förmedlat ca
1 300 översättningsuppdrag. De vanligaste översättningarna är från engelska, arabiska och somaliska till svenska,
engelska och arabiska.
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Tolkar och översättare

Tolkarna och översättarna är uppdragstagare och registreras i ett gemensamt register som är tillgängligt för
samtliga tolkförmedlare inom Tolkförmedling Väst. Per
den 31/12-14 hade förbundet 941 aktiva tolkar och 124
översättare registrerade (53 personer arbetar som både tolk
och översättare). 237 av tolkarna och översättarna är auktoriserade och 35 av tolkarna har även speciell kompetens
inom sjukvårdstolkning. Ca 15 % av uppdragstagarna har
egna företag.
Tolkarnas och översättarnas kompetens dokumenteras
i Tolkförmedling Västs bokningssystem och tolkarnas
arvodesnivå baseras på den dokumenterade kompetensen.
Tolkarnas arvodesnivåer är uppdelade i sex nivåer.
Kunder

Per den 31/12-14 hade Tolkförmedling Väst ca 6 200
kunder. Ungefär 2 150 av dessa förmedlas tolktjänster
från förbundet varje månad. Den övervägande delen av
kunderna består av medlemskunder. Största kund är Västra Götalands läns landsting, som står för ca 67 % av de
bokade uppdragen. Övriga kunder är t ex kommuner som
ej är medlemmar i förbundet, Migrationsverket, advokater
och domstolar.
Tolkförmedling Västs uppdrag är att förse sina medlemskunder med språktolkar och översättningar. Tjänsterna kan förmedlas till andra kunder i marginell omfattning. Vid bildandet av Tolkförmedling Väst tog förbundet
över existerande avtal som de tidigare kommunala tolkförmedlingarna hade. Även andra kunder som inte har
haft avtal, men som brukat köpa sina tolktjänster från de
tidigare förmedlingarna, fortsatte köpa från Tolkförmedling Väst. Andelen externa kunder har kraftigt minskat
under 2014 och kommer att ligga på en marginell nivå
fr o m 2015.

Händelser av väsentlig betydelse
Nya medlemmar

Under hösten har Tolkförmedling Väst fått in ansökningar om medlemskap i förbundet från 22 kommuner i
Västra Götaland. Befintliga medlemmar har fattat beslut
om reviderad förbunds- ordning och samtliga ansökande
kommuner har därmed beviljats medlemskap fr o m 1
januari 2015.
Det nya medlemskommunerna är: Alingsås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Munkedal, Mölndal, Orust,
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Ulricehamn,
Vara och Öckerö.
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Rekrytering och utbildning av tolkar

Ekonomi

Tolkförmedling Väst arbetar ständigt med att rekrytera
tolkar inom språk där det behövs fler tolkar. Både nya och
befintliga tolkar erbjuds utbildning via förbundet för att
öka sin kompetens och därmed även höja sin arvodesnivå.

Förbundsordningen reglerar att kommunalförbundets
årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter. Som
övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska
vara kostnadseffektiv. Kommunalförbundets verksamhet finansieras helt av intäkter från kunder för utförda
tolkningar. Tolkförmedling Västs kostnader och intäkter
är helt beroende av hur mycket tolktjänster som beställs.
Den största kostnaden för kommunalförbundet är arvoden
till tolkar. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda
tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Tolkförmedling Väst anordnar grundläggande tolkutbildning med ämneskurser inom sjukvård, juridik samt socialoch försäkringstolkning samt asyl. Varje ämneskurs består
av 80 lektions- timmar. Till ämneskurserna tillkommer
språkhandledning med 40 lektionstimmar. Under 2014
har 319 personer gått en eller flera av dessa kurser.
Tolkarna uppmuntras att genomgå prov för auktorisation
och speciell kompetens inom sjukvårdstolkning. Dessa
prov ansvarar Kammarkollegiet för. Tolkförmedling Väst
bidrar med material till tolkarna och ersätter reskostnad
samt kostnad för auktorisationsprov. Tolkförmedling Väst
har även förberedelseutbildning inför auktorisation.
Kunskapscentrum för sexuell hälsa erbjuder tillsammans
med social resursförvaltning inom Göteborgs Stad en utbildning inom området sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter, till tolkar som är registrerade på Tolkförmedling Väst. Under 2014 har 142 tolkar gått utbildningen.
Satsningen fortsätter under 2015 och 2016 och målet är att
samtliga tolkar ska gå utbildningen.
Flera av de tolkar som arbetar på uppdrag av Tolkförmedling Väst arbetar även för andra tolkförmedlingar, vilket
innebär att Tolkförmedling Västs utbildningssatsningar
får spridning även hos andra organisationer än medlemmarna.
Det finns fortsatt behov av nya tolkar inom vissa språk
samt utbildning av befintliga tolkar för att öka kvaliteten
på de tolkningar som utförs
Upphandlingar

Under 2014 har Tolkförmedling Väst direktupphandlat
diariesystem och ett upphandlingsstöd inför upphandlingen av nytt bokningssystem.
Anmälan till Konkurrensverket avseende
Tolkförmedling Väst

I juni 2013 anmäldes Tolkförmedling Väst till Konkurrensverket av en privat tolkförmedling som menade att
Tolkförmedling Väst snedvrider konkurrensen genom att
leverera tjänster till organisationer som ej är medlemmar i
kommunalförbundet.
Konkurrensverket har vid ett flertal tillfällen begärt in
uppgifter kring den externa förmedlingen, vilken har
minskat stadigt. Vid årsskiftet 2014/2015 är den externa
förmedlingen på en marginell nivå.

Direktionen fastställer varje år en flerårsplan med budget
för de tre kommande åren i enlighet med kommunallagen.
Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och i budgeten anges
de ekonomiska resurserna samt de av direktionen fastställda målen.
Direktionen för kommunalförbundet har fastslagit kundpriser. Priserna till medlemskund har inte ändrats sedan
driftstart 1 april 2013 förutom vad avser reseersättning
till tolkar, som fr o m 1 mars 2014 räknas som lön och
därmed har fått ett påslag avseende sociala avgifter.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal 31 mars 2011 och uppgår till totalt 2,3 mnkr.

Förväntad utveckling avseende verksamhet
och ekonomi

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med
uppdrag att tillgodose behovet av språktolk- tjänster
till sina medlemmar. På marginell nivå kan förbundet
förmedla språktolktjänster till andra organisationer än
medlemsorganisationerna. Vid start av Tolkförmedling
Väst tog förbundet över befintliga kunder från de tidigare
kommunala tolkförmedlingarna, vilket har inneburit att
förmedlingen av tjänster till externa kunder har legat över
marginell nivå. Under 2014 har samtliga externa kunder
fått information om att de fr o m årsskiftet 2014/2015 ej
längre kan nyttja Tolkförmedling Västs tjänster annat än i
akuta fall då andra tolkförmedlingar ej har kunnat tillsätta
uppdraget.
Behovet av tolk bedöms vara fortsatt stort. Ett ökat flyktingmottagande medför ett ökat behov av tolkanvändning
både i sjukvården och i kommunerna. Många individer
som tidigare kommit som arbetskraftsinvandrare eller
flyktingar tappar delar av det svenska språket i takt med
stigande ålder, vilket även det gör att behovet av tolk ökar
i dessa grupper.
Under 2015 kommer förbundet att fortsätta rekrytera och
utbilda tolkar för att möta de behov som finns hos medB 681
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lemmarna. Förbundet kommer även att satsa på att utbilda
kunder i tolkanvändande. Då en stor del av Tolkförmedling Västs tolkningar utförs inom landstinget, kommer
förbundet att särskilt arbeta för att fler auktoriserade
tolkar ska utbilda till sig för att få speciell kompetens inom
sjukvårdstolkning.
Antalet beställda uppdrag har säsongsvariationer som är
årligen återkommande. Generellt minskar antalet beställningar i samband med sport-, påsk- och höstlov. Minskningen ligger på ca 12 - 20 % jämfört med intilliggande
veckor. Under sommaren är antal beställningar i princip
oförändrat fram till midsommar. Därefter sjunker det något för att nå en lägsta nivå under andra halvan av juli och
en bit in i augusti. Även i december och januari minskar
beställningsmängden något, framför allt koncentrerat från
jul fram till trettondagshelgen. Minskningen är dock inte
lika kraftig som under sommarmånaderna eller skolloven.
Variationerna påverkar verksamheten och ekonomin
men eftersom de är väl kända går de att ta hänsyn till vid
planering. På det sättet minskar de finansiella riskerna
och ger förbundet en god kontroll över den ekonomiska
utvecklingen. Om antalet uppdrag ökar eller minskar,
så ökar alternativt minskar både kostnader och intäkter i
samma mån.

Likviditetsprognos

Sedan starten av verksamheten finns en checkkredit på 20
mnkr. Under året har den utnyttjats men med anledning
av ett positivt kassaflöde och årets överskott har krediten
inte behövts under senare delen av året. Bedömningen
inför 2015 är att checkkrediten inte behöver användas och
att den inför 2016 kan minskas eller avslutas.

Förbundets investeringsverksamhet

Tolkförmedling Väst har under året inte haft någon investeringsverksamhet. Tidigare gjorda investeringar 2013 på
inventarier skrivs av på fem år. Avskrivningen baseras på
anskaffnings- värdet.

Upplysningar om hur förbundet
definierats/avgränsats

Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk
person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Förbundet har övertagit uppgiften och ansvaret för språktolkförmedling från sina medlemmar och är huvudman
för verksamheten. Medlemmarna har kvar ett yttersta
ekonomiskt ansvar för verksamheten.
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Tolkförmedling Västs medlemmar är Västra Götalands
läns landsting samt kommunerna Borås, Göteborg,
Mariestad, Trollhättan och Uddevalla. Varje medlem har
tillskjutit 1 svensk krona per kommuninnevånare som andelskapital vid kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet
av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

I Budget 2014 budgeterades ett överskott på 2 mnkr, dels
för att täcka kommunalförbundets förberedelsekostnader
före driftstart, dels för att förbundet behöver bygga upp ett
eget kapital som säkerhet.

Utfall

Utfall för 2014 är 13 966 tkr. Den främsta orsaken till det
höga resultatet är att antalet tolk- uppdrag blev betydligt
fler än i budgetberäkningarna. Övriga kostnader som, ej
härrör till tolkuppdrag, har lägre utfall än budgeterat.

Mål för god ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. En god ekonomisk hushållning skapas genom att Tolkförmedling Väst
drivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en
finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
Kännetecken för en god ekonomisk hushållning är bland
annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt. I budget för 2015 har direktionen fastslagit följande
finansiella mål:
• Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat.
• Nyttjande av checkkrediten ska minska.
Balanskravsresultat utifrån årsresultat

Tolkförmedling Väst startade 1 april 2013 och resultatet
första verksamhetsåret var ett underskott på 0,2 mnkr. Enligt kommunallagen ska ett underskott återställas inom tre
år. Det innebär att resultatet för 2013 ska återställas senast
2016. Resultatet för 2014 är ett överskott på 14 mnkr.
Det innebär att till 2015 finns inget belopp kvar att återställa och att balanskravet uppnås.
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Resultaträkning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets
intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda
tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas
mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till
värdet av nyttjade tjänster under året.
Resultaträkning

tkr
Not

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

Verksamhetens intäkter

1

168 691

119 695

Verksamhetens kostnader

2

-154 389

119 610

Resultat före avskrivningar
Avskrivningar

3

Resultat efter avskrivningar

14 302

85

-248

-145

14 054

-60

Finansiella intäkter

4

12

2

Finansiella kostnader

5

-100

-177

13 966

-235

Redovisat resultat
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Balansräkning

Varje medlem har betalat 1 krona per kommuninnevånare
som andelskapital vid kommunalförbundets bildande.
Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i kommunalförbundet.
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i
kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar
eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.
Balansräkning

tkr
Not

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

848

1 096

848

1 096

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier

6

Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

7

39 145

40 461

Likvida medel

8

4 475

0

Summa Omsättningstillgångar

43 620

40 461

Summa Tillgångar

44 468

41 557

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital

9

2 096

2 331

Årets resultat

9

13 966

-235

16 062

2 096

28 406

39 461

Summa skulder

28 406

39 461

Summa Eget kapital och Skulder

44 468

41 557

Summa Eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
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Kassaflödesanalys

tkr
Not

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

13 966

-235

248

145

14 214

-90

1 316

-40461

-11 055

31 000

4 475

-9 551

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från Den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i materiella anläggningstillgångar

0

-1 241

Kassaflöde från Investeringsverksamheten

0

-1 241

Finansieringsverksamheten
Checkkredit

11

0

8 461

Andelskapital

12

0

2 331

0

10 792

4 475

0

0

0

4 475

0

Kassaflöde från Finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Noter
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen
om kommunal redovisning. Tillgångar, avsättningar och
skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget
annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolkuppdragen har utförts. Eftersom fakturering sker i efterskott
uppskattas upplupna intäkter för att hänföras till rätt period. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det
belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavande hos bank samt kortfristiga
placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs
löpande i driftsredovisningen.
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Noter

1

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

163 692

113 188

Verksamhetens intäkter
Förmedling av tolkförmedlingstjänster
Förmedling av översättningstjänster

4 000

5 935

Driftbidrag

789

564

Övriga intäkter

210

8

168 691

119 695

Summa

2

tkr

Verksamhetens kostnader
Personalkostnad

22 902

19 146

Tolkarvoden

89 573

64 662

Sociala avgifter enligt lag och avtal

32 000

21 021

2 103

2 147

847

1 741

1 120

1 084

Lokalhyror, fastighetsservice
Förbrukningsmaterial, -inventarier
Telefon, porto
Transporter, resor

368

556

Främmande tjänster (IT, adm-avtal, licenser)

2 641

8 556

Övriga diverse kostnader

2 835

697

154 389

119 610

248

145

248

145

Ränteintäkter

12

2

Summa

12

2

Räntekostnad

74

148

Övriga finansiella kostnader

26

29

100

177

1 241

0

-145

0

Årets investering

0

1 241

Årets avskrivning

-248

-145

Utgående bokfört värde

848

1 096

Summa
I verksamhetens kostnader för år 2013 ingår förberedelsekostnader
innan driftstart med 5 299 tkr. Detta är engångskostnader för 2013.

3

Avskrivningar
Inventarier
Avskrivning av inventarier sker på fem år.
Summa

4

5

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Summa
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar
resultatet i den period de hör hemma.

6

Anläggningstillgångar
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
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Noter

7

2014-01-01
-2014-12-31

2013-01-01
-2013-12-31

22 674

38 108

Fordringar
Kundfordringar
Div kortfristiga fordringar

8

tkr

108

5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16 363

2 348

Summa

39 145

40 461

Bank

4 475

0

Summa

4 475

0

Kassa och bank

Checkkredit med 20 mkr finns.

9

Allmänt eget kapital
Ingående balans

-235

0

2 331

2 331

Årets resultat

13 966

-235

Summa

16 062

2 096

0

8 461

Leverantörsskulder

2 979

2 380

Moms och särskilda punktskatter

7 145

9 792

Personalens skatter och avgifter

2 882

2 650

Andelskapital, medlemskommuner

10

Kortfristiga skulder
Utnyttjad checkkredit

Upplupna semesterlöner
Upplupna arbetsgivaravgifter
Övriga kortfristiga skulder

12

1 272
2 660

60

0

Arvode december tolkar A-skatt inkl sociala avgifter

8 944

8 702

Övriga upplupna kostnader

2 571

3 544

28 406

39 461

Utnyttjad checkkredit

0

8 461

Summa

0

8 461

2 331

2 331

2 331

2 331

Summa

11

933
2 892

Checkkredit

Andelskapital
Andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare.
Summa

B 687

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Augusti 2015

Kommunalförbundets personal
Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 december 2014 hade Tolkförmedling Väst
48 tillsvidareanställda och tio visstids- anställda. Antalet tillsvidareanställda är samma som 2013 men antalet
visstidsanställda har minskat med en person. Av de
tillsvidareanställda är 36 kvinnor och tolv män. Av de
visstids- anställda är sju kvinnor och tre män. Den största
personalgruppen är tolkfömedlare.

Timavlönad personal

Förbundet har ett antal personer anställda som
timavlönade. Dessa har främst arbetat under sommarmånaderna då ordinarie personal har semester.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställd personal inom Tolkförmedling Väst är 97 % av
heltidsmåttet. Uppdelat per kön är genomsnittlig sysselsättningsgrad 95 % för kvinnorna och 98 % för männen.

Sjukfrånvaro

Tolkförmedling Väst har under perioden januari – december haft en genomsnittlig sjukfrånvaro på 7,6 %, vilket är
något högre än för 2013. Långtidsfrånvaro samt upprepad
korttidsfrånvaro följs upp och de anställda erbjuds vid
behov stöd från företagshälsovården.
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Hälsofrämjande arbetsplats

Förbundet strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats. Under perioden april – juni deltog den övervägande
delen av medarbetarna i en stegmätaraktivitet som syftade
till att få var och en att röra på sig mer.
I september hade Tolkförmedling Väst gemensamma
utvecklingsdagar för personalen som förlades till ett aktivitetscenter i Dalsland, med gruppövningar utomhus.
Under december har samtliga tillsvidare- och visstidsanställda erbjudits att göra en hälsoprofil hos företagshälsovården.
TOLKFÖRMEDLING VÄST
Göteborg 2015-04-17
Mats Karlsson
Björn Thodenius
Joakim Järrebring
Lars-Åke Johansson
Daniel Andersson
Hans Johansson
Tobias Leverin
Ann-Christin Erlandsson
Anders Månsson
Ann-Christine Fredriksson
Elise-Marie Samuelsson
Eva Andersson
Lena O Jenemark
Ingemar Ottosson
Björn Fagerlund
Gun Kristiansson
Hans-Joachim Isenheim
Bertil Olsson
Michael Karlsson
Paula Bäckman
Rasmus Hägg
Hajrudin Abdihodzic
Maud Bengtsson
Mikael Faleke
Stefan Skoglund
Inga-Kersti Skarland
Ulf Genitz
Kent Lagrell
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Från PwC

PM avseende årsredovisning 2014
Tolkförmedling i Väst
På uppdrag av valda revisorer i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst har PwC reviderat årsredovisning 2014
för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, vilken
består av förvaltningsberättelse, balansräkningen per den
31 december 2014, resultaträkning för 2014 samt en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper samt
andra upplysningar.

Direktionens ansvar
för årsredovisningen
Det är direktionen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt bestämmelserna i enlighet med kommunal redovisningslag.
PwC:s ansvar är att granska årsredovisningen för 2014.
Resultatet av vår granskning ligger till grund för revisorernas bedömning av årsredovisning 2014. Vi har utfört vårt
uppdrag enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att rimligt försäkra oss
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

2015-05-07
Från Revisorerna i kommunalförbundet
Tolkförmedling i Väst
Till fullmäktige i
Västra Götalandsregionen
Göteborgs Stad
Borås kommun
Trollhättans kommun
Uddevalla kommun
Mariestads kommun

Revisionsberättelse för år 2014
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer. har granskat den
verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst (organisationsnummer 222000-2972) av
dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också
för att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern
kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten.

Bedömning

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god
revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen
och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Enligt vår bedömning är kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst årsredovisning för det räkenskapsår som
slutade den 31 december 2014 i allt väsentligt upprättad
enligt kommunal redovisningslag.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst har bedrivit verksamheten
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.

Vi vill dock uppmärksamma följande: Förbundet ska
fakturera enligt självkostnadsprincipen. Resultat för 2014
om ca 14 Mkr kan indikera att priserna som förbundet tar
ut av medlemskommunerna inte är enligt självkostnadsprincipen.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Göteborg 2015-04-17
Gunilla Lönbratt
Auktoriserad revisor

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit
tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt. Finansiella mål samt mål för verksamheten
inom ramen för god ekonomisk hushållning har inte
fastställts för år 2014. Vi kan därför inte uttala oss om
måluppfyllelsen.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Vi åberopar bifogad redogörelse.
Vänersborg 2015-05-07
Wimar Sundeen		
Ulla Göthager
B 689
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Nr 73
Årsredovisning 2014 för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
2015-06-08

Dnr 2015/KS0246

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014.
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, dvs respektive
kommun, att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. Revisorerna har föreslagit att ansvarsfrihet beviljas
för räkenskapsåret 2014.
Resultatet för 2014 redovisas till -5,2 mnkr jämfört med
+2,7 mnkr för 2013. Det negativa resultatet beror på att
förbundet under året beslutat att medfinansiera E20.
Det egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 5,1 mnkr,
balansomslutningen till 62,4 mnkr och soliditeten till 8 %
(f å 17 %). Borås Stads bidrag till förbundet 2014 var 13,5
mnkr (f å 13,4 mnkr).

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Till Medlemskommunerna Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
2015-04-10

Årsredovisning 2014
samt revisorsberättelse
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade
vid sitt sammanträde den 27 februari 2015 att fastställa
årsredovisning för 2014 samt att översända densamma
tillsammans med revisorsberättelsen till medlemskommunerna för antagande.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund till förbundssekreterare
Christina Klaar på följande adress:
info@borasregionen.se alternativt
Christina Klaar
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen
för Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

BORÅSREGIONEN
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar
Förbundsdirektör

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Bilaga
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1. Protokollsutdrag 2015-02-27 § 25
2. Årsredovisning 2014
3. Granskningsrapport från revisorerna
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Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Protokollsutdrag 2015-02-27

§ 25 Årsredovisning 2014
Direktionen beslutade under 2014 att medfinansiera E20
med totalt 15 000 tkr plus anläggningsindex.(se mer under
rubrik Medfinansiering av E20) För att möjliggöra del av
denna finansiering har delar av det egna kapitalet nyttjats.
Det ser i resultaträkningen därför ut som att förbundet
totalt går med underskott om 5 211 tkr. Om E20 undantas går kansliet med 1 155 tkr i överskott, Navet gör ett
negativt resultat om 894 tkr och Medarbetarcentrum ett
negativt resultat om 148 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär
har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner
kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 117
tkr varav kansliet har ett överskott på 5 571 tkr, Navet
uppvisar ett underskott om 102 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 352 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2
kronor/inv som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs
och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv
Falkenbergs kommun utträdde ur förbundet 2014-07-01.

Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 9 500 tkr
från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en
period av fyra år. Delar av det egna kapitalet har nyttjats
och därav har en balanskravsutredning upprättats. Balanskravsutredningen föreslår att 2014 års underskott inte
behöver återställas då synnerliga skäl föreligger eftersom
resultatet belastas med ett bidrag avseende E20, som beloppsmässigt är av engångskaraktär.

Direktionen beslutar
att komplettera med bilagor om antal anställda samt om
hur arbete genomförs på regional nivå att efter komplettering för egen del godkänna upprättat förslag till
årsredovisning 2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund att underskott beroende på finansiering av
E20 enligt balanskravsutredning inte behöver återställas
att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter
tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare

Summa medlemsbidrag till förbundet år 2014 var 16 435
tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Medfinansiering av E20
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på
sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara
samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s k anläggningsindex under förutsättning
att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt
Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande
avsiktsförklaring.
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Årsredovisning 2014
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen 2015-02-27

Revisorer

Boris Preijde Borås Stad
Jan-Åke Andersson Bollebygds kommun
Mai Andersson Marks kommun
Per-Gunnar Bergman Tranemo kommun
Ingrid Isaksson Ulricehamns kommun

Politisk representation Direktion 2014
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika
förbundsstyrelse. Direktionen har haft 7 sammanträden
under år 2014.

Förvaltningsberättelse
Verksamhetsidé

Ordinarie ledamöter

Ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad
1-e vice ordf Margareta Lövgren (M) Marks kommun
2-e vice ordf Eva Johansson (C) Svenljunga kommun
Christer Johansson (M) Bollebygds kommun
Annette Carlson (M) Borås Stad
Mats Palm (S) Herrljunga kommun
Crister Persson (C) Tranemo kommun
Lars Holmin (M) Ulricehamns kommun
Mattias Olsson (M) Vårgårda kommun
Ersättare

Peter Rosholm (S) Bollebygds kommun
Morgan Hjalmarsson (FP) Borås Stad
Lena Palmén (S) Borås Stad
Christina Abrahamsson (M) Herrljunga
Lisa Dahlberg (S) Marks kommun
Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun
Claes Redberg (S) Tranemo kommun
Mattias Josefsson (S) Ulricehamns kommun
Christer Forsmark (S) Vårgårda kommun
Adjungerade

Jörgen Warborn (M) tom 140914 Varbergs kommun
Ann-Charlotte Stenkil (M) from 140915
Varbergs kommun
Jana Nilsson (S) Varbergs kommun
Marie-Louise Wernersson (C) tom 20140630
Falkenbergs kommun
Jan Dickens (S) tom 20140630 Falkenbergs kommun
Cristina Bernevång (KD)
Kristina Hasselblad (MP)
Jerker Nordlund (Kommunens väl) tom 140109
Ronnie Rexwall (Kommunens väl) from 140404
Ida Legnemark (V)
Krister Maconi (-)
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Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett
samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn
och Vårgårda. Varbergs och Falkenbergs kommuner är
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan
med Varberg och Falkenberg finns. Falkenbergs kommun
har dock sagt upp befintligt avtal och var därmed endast
medlemmar fram till och med 2014-06-30.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis
ska förbundet;
• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig
tillväxtregion
• Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och organisationer på regional nivå.
Arbetsformer

Förbundet bedriver bas och temporär organisation med
kansli och förtroendevalda samt fördelar tillväxtmedel.
Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar
direktionen om användning av regionens bidrag för
tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel. Förbundet bedriver också
Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare
verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna
resultatenheter i den interna redovisningen.
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi
med
• Politiskt engagemang i Direktion
• Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor
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Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har under år
2014 haft tre beredningsgrupper, Hållbar regional utveckling, Social välfärd och hälsa samt Utbildning & kompetens. Beredningsgruppernas har till uppgift att:
• Arbeta med strategiska frågor
• Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen
• Ta initiativ i frågor
• Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde
Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala
beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen för
VästKom som är ett samarbetsorgan för länets samtliga 49
kommuner.
Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har
kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen
finns temporära resurs- och kompetensförstärkningar.
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på
samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp utveckling
inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte
på samverkan, deltar kansliet i stort sett regelbundet i
förekommande tjänstemannagrupperingar mellan medlemskommunerna såsom t ex kommun, utbildnings-, och
socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och
samhällsbyggnad.
På regional nivå samverkar kansliet med övriga delregioner
samt VästKoms kansli, andra regionala och delregionala
grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan
via VästKom i vad som benämns ledningsgrupp VGK.
Därutöver medverkar Förbundsdirektör i LISA, ledning i
samverkan för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Regionutvecklingschef medverkar i Västgruppen för beredning
av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU). I
BHU möts de fyra kommunalförbunden och representanter för VGR om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå representerar presidiet
förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens
ordförande representerar förbundet i Samrådsorganet där
de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med
VGR om strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.
Se bilaga 1.

Andelen anställda på förbundet totalt är 38,7 årsarbetare
(åa). Medarbetarcentrum 4 åa, Navet 17,7 åa och kansliet
17 åa varav 6,5 åa finansierats med projektmedel.
Se även bilaga 2.

Resultat 2014

Direktionen beslutade under 2014 att medfinansiera E20
med totalt 15 000 tkr plus anläggningsindex.(se mer under
rubrik Medfinansiering av E20) För att möjliggöra del av
denna finansiering har delar av det egna kapitalet nyttjats.
Det ser i resultaträkningen därför ut som att förbundet
totalt går med underskott om 5211 tkr. Om E20 undantas går kansliet med 1155 tkr i överskott, Navet gör ett
negativt resultat om 894 tkr och Medarbetarcentrum ett
negativt resultat om 148 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär
har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4 miljoner
kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 117
tkr. Varav kansliet har ett överskott på 5571 tkr, Navet
uppvisar ett underskott om 102 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 352 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas 2
kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs
och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv.
Falkenbergs kommun utträdde ur förbundet 2014-07-01.
Summa medlemsbidrag till förbundet år 2014 var 16 435
tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.

Medfinansiering av E20

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på
sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara
samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under förutsättning
att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt
Västra Götalandsregionen undertecknar motsvarande
avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har
avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska
avsättas under en period av fyra år. Delar av det egna kapitalet har nyttjats och därav har en balanskravsutredning
upprättats. Se bilaga 3.

Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna
för att utveckla NAVET liksom Medarbetarcentrum.
Under 2014 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer både i och utanför Sjuhärad.
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Intern kontroll

Direktionen beslutade 2013-09-20 om intern kontrollplan.
Intern kontroll är genomförd och pågår kontinuerligt. I
samband med årsredovisning har stor vikt lagts vid kontroll av bokförda poster, utbetalning och fakturering samt
moms och skatter.

Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän från kommuner samt vid beredningsmöten diskuteras
frågor för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex
VGR, övriga kommunal- och länsförbund och Länsstyrelsen.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Läsanvisning
I nästkommande avsnitt presenteras Kommunalförbundets
beredningsområden. För varje berednings område redovisas hur 2014 års arbete har styrts mot de uttalade målen:
• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
• Gränsöverskridande möten och samverkan
• Främja innovation och nytänkande
Regional utveckling och hållbarhet

Förbundets verksamhet inom regional utveckling i
Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och
delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. I beredningens ansvarsområde ingår:
• Tillväxt
• Infrastruktur
• Samhällsbyggnad
• Kultur
Kansliet har inom beredningsområdet under 2014 främst
arbetat med remisshantering av infrastruktur-frågor
såsom utbyggnad och finansiering av E20, ett flertal s.k.
åtgärdsvalsstudier tillsammans med Trafikverket och
VGR, delregionala och regionala kollektivtrafikfrågor
samt utvecklingsarbete kring Götalandsbanan. Stort fokus
har även lagts på att slutföra kvalitetsarbete inom tillväxtutlysningar samt arbetet med att forma den nya delregionala tillväxtstrategin. Under hösten gjordes den första
tillväxtmedelsutlysningen utifrån nya kriterier komna ur
kvalitetsarbetet.
På regionalkommunal nivå har arbetet med ”Verksamhetsutveckling med stöd av IT” bedrivits tillsammans med de
övriga kommunalförbunden genom VästKom.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning
mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram
positionerna på både delregional och regional nivå gagna
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
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Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra
externa aktörer medverkar till att medlemskommunernas
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning
och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika
verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala
satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom
beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning.
Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets
nätverksmöten inom respektive område.

Främja innovation och nytänkande

Beredningens frågor inom ansvarsområdena Tillväxt, Infrastruktur, Samhällsbyggnad och Kultur är av strategisk
art. Ett arbetssätt är att med nytt tänkande och innovativa
lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån
begränsade resurser.

Område Tillväxt

Uppgift
Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra
till hållbar tillväxt genom att:
• Stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja
innovationer
• Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till
kulturell förnyelse
• Utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka
sidor
• Bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar
tillväxt
• Utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
• Forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
• Stärka den sociala dimensionen
Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom
att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan nämnda effektmål uppfylls.
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Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Inom området för beredningen för hållbar utveckling
har de av Direktionen under året beslutade kriterier för
tilldelning tillsammans med Boråsregionens strategiska
prioriteringar för tillväxtområden tagits fram. Projekt som
utvecklar, stärker och marknadsför Sjuhärad har beslutats
tilldela tillväxtmedel av Direktionen.

Ett stort arbete har under året lagts på att arbeta fram
remissvar såsom Västra stambanan och om ” Mindre vägnätet, upp till 25 miljoner” och på olika s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Arbetet har skett i tät dialog med medlemskommunerna. Fokus har även lagts på Götalandsbanan
och dess kommande sträckning genom området. Under
höst startades en studie upp med Trafikverket om Viskadalsstråket samt arbete med regional cykelplan.

Resultat: Arbetet har innefattat att en ny modell för målstyrning av tillväxtmedel arbetats fram för att tillgodose
långsiktigt Sjuhäradsperspektiv.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Kansliet har samordnat och genomfört beredningsmöten
samt tagit fram väl underbyggda underlag i aktuella ärenden inför dessa möten.
• Referensgrupp med kulturchefer för prioritering av
tillväxtmedlen
• Referensgrupp näringslivschefer
• Semioperativ kvalitetsgrupp inom tillväxt och kvalitetsutveckling
• Möte med organisationer som tilldelats tillväxtmedel
Resultat: Arbetet har innefattat att förse såväl förtroendevalda som tjänstemän med aktuell nationell, regional och
lokal information inom tillväxttilldelning.

Främja innovation och nytänkande
Inom området tillväxt har projekt prioriterats som stärker
långsiktig utvecklingskraft och främjar innovationer.
Resultat: Majoriteten av projekt som har beviljats tillväxtmedel inom området har lett till att målet att stärka den
långsiktiga utvecklingskraften och främja innovationer har
uppfyllts på ett positivt sätt.

Område Infrastruktur
Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och
stödorganisation för att säkra medlemskommunernas
intressen inom transportinfrastrukturområdet både på
regional och nationell nivå.

Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads inspel till
olika potter i den regionala planen för transportinfrastruktur ligger väl i linje med Boråsregionens ambition som
uttryckts i Direktionens prioriteringar.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Gruppen har under
året främst fokuserat på den regionala planen men även
den nationella planen för transportinfrastruktur.
Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:
• Strategisk infrastrukturgrupp - VGR
• Infrastrukturgrupp Sjuhärad med tjänstemän
• Tjänstemannagrupp Götalandsbanan
• Remissgrupp Västra stambanan
Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med
att arbeta fram en gemensam syn för Sjuhärad har stärkt
delregionens påverkan på det regionala planet och givit en
bra grund att arbeta vidare på.

Område Samhällsbyggnad

Uppgift
Kansliets uppgift och ansvar inom samhällsbyggnad har
byggts upp under det gånga året. Arbetet har skett i det
nya samhällsbyggnadsnätverket i nedan områden:
• Framtidsbild Sjuhärad (en av Direktionens prioriteringar)
• Framtidsbild Västra Götaland
• Funktionsanalys av station i Borås
• Götalandsbanan - Avsiktsförklaring om samarbete mellan berörda kommuner, kommunalförbund
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Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Utifrån med start av arbetet med att ta fram en delregional framtidsbild för Sjuhärad skall fokus och långsiktighet
i utvecklingen av området stödjas.
Resultat: I och med arbetet har ett gemensamt fokus för
hela området växt fram. Framtidsbilden skall fungera som
ett verktyg för att styra resurser för en gemensam utveckling utan gränser inom Sjuhärad.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Resultat: I och med kulturplanens framtagande har en
starkare profilering av Sjuhärad och förbundets medlemskommuner skett både på delregional såväl som på regional
nivå.

Gränsöverskridande möten och samverkan

Ett nytt sätt i processen med att utlysa tillväxtprojekt
inom kulturområdet har provats under året. Möten har
skett med kultturchefsnätverket som har haft ansvaret för
att sprida information om tillväxtmedlen till föreningar,
företag och organisationer för att aktivera så många som
möjligt.

Strävan att öka samverkan gällande Götalandsbanans
framtid har skett genom kontakter både mot GR och
kommuner i sträckningen Göteborg – Borås samt mot
Varberg.

Olika mötesforum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:
• Kulturchefsnätverk
• VGR kulturnämndsmöten

Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett
till att samhällsbyggnadsfrågan har lyfts upp i Sjuhäradsområdet. Arbetet med framtidsbilder på både regional
och delregional nivå har lett till nya gränsöverskridande
kontakter för samverkan.

Resultat: Arbetet gav ett mycket positivt utfall dvs
flera projekt som tilldelades medel har stärkt det lokala
kulturlivet och den sociala dimensionen, t ex Dans för alla
Sjuhärad, Kalvfestivalen och Levande rollspel.

Främja innovation och nytänkande
Främja innovation och nytänkande

Eftersom området är nytt har kansliet tillsammans med
kommunala representanter i nätverk arbetat med att tänka
nytt och innovativt i hur en framtidsbild bör utformas för
att bäst tjäna sitt syfte.

Område Kultur

Uppgift
Kommunalförbundets uppgift är att vara en samordnande
part i kulturarbetet och där fungera som en stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på
regional nivå. Den framtagna delregionala kulturplanen är
ett viktigt styrdokument i arbetet.

Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att
samarbetet fungerar och upplevs som ett kreativt kluster
för kultur. Ett tydligt fokus ska ligga på invånarna som
medskapare i kulturutbudet – prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Uppdrag som bedrivits inom
beredningsområdet under 2014
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har bedrivits till stöd
för medlemskommunerna. Nedan beskrivs kortfattat de
största uppdrag som kansliet har arbetat med:

Delregional strategisk plan för tillväxt
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv

Direktionen antog under hösten 2013 en kulturplan för
Sjuhäradsområdet. Syftet i kulturplanen är att fördjupa
samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en
långsiktig och hållbar utveckling av kulturen i området.
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Kommunalförbundet har haft rollen som samordnande
part i framtagandet av den delregionala tillväxt- strategin
för Boråsregionen till 2020. Under vinter och våren har
ett flertal aktiviteter bland annat workshop med både
chefstjänstemän och Direktionens medlemmar genomförts. Den delregionala strategin godkändes i Direktionen
i junimötet.
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Business region Borås – BRB

Kollektivtrafik

På tjänstemannanivå har ett stödjande arbete förts under
2014. Under hösten har ett underlag för beslut om reguljär
verksamhet arbetats fram och presenterats för Direktion
och vidare för beslut ut till kommunerna.

Under året har kansliet haft en samordnande roll för
frågor inom kollektivtrafikfrågor både för regionalt och
delregionalt kollektivtrafikråd. Arbetet har bland annat
bestått om svar på remissyttranden om Landsbygdsutredningen och Principer för tillköp av färdbevis. Fler exempel
är påbörjat arbete med Trafikförsörjningsprogrammet och
Uppdaterat syfte och mål i Målbild för kollektivtrafiken i
Sjuhärad.

EU-utveckling i Sjuhärad

Tjänstemän har representerat våra medlemskommuner i
regionala EU-arbetet med det framtida påverkansarbetet i
Bryssel och Stockholm. Tillsammans med kommunchefer
har frågan bearbetats om hur samarbete kan se ut kring
EU-frågan på delregional nivå. Ambition är att under
första halvåret 2015 kommer ett svar på om och hur ett
gemensamt arbete för EU-frågor i Sjuhärad presenteras.
Förbundet anordnade också tillsammans med VGR en
EU-dag om nya fondprogrammet för ca 75 deltagare från
medlemskommunerna.

Delregional IT-samordning

Utifrån Direktionens uppdrag till kommunchefer och
förbundsledning om att ta fram områden för samverkan
mellan kommunerna har ett arbete påbörjats för att skapa
en struktur för att tillsammans arbeta med utvecklingsfrågor inom IT och verksamhetsutveckling. De huvudsakliga
utvecklingsområdena är eTjänster till kommuninvånare,
eFörvaltning exempelvis eArkivfrågor och inom eHälsa
med exempelvis digitala trygghetslarm. En tjänstemannagrupp ledd av kommunchefer, förbundsledning samt
IT-strateger har under hösten startats upp. eSamordnare
på kommunalförbundet har till sin hjälp nätverk av
tjänstemän från kommunerna för att arbeta operativt med
frågorna.

Utbyggnad och finansiering av Europaväg 20

Kansliet har under året varit en stödjande resurs för det
regionala arbetet med att finansiera en utbyggnad av e20.

Besöksnäringsprojekt – Sjuhärad

Ett projekt som syftat till att stärka besöksnäringen i Sjuhäradsområdet. Västsvenska turistrådet har tillsammans
med kommunerna och kommunalförbundet finansierat
projektet som avslutades vid årsskiftet 2015. Resultatet
presenterades för Direktionen under decembermötet.

Den politiska strukturen inom kollektivfrågorna har inte
varit direkt kopplat till Direktionen. Från och med 2015
kommer Direktionen att vara delregionalt kollektivråd.

Social välfärd och hälsa
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa
handlar till stor del om att biträda medlemskommuner
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För
länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är en
part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande
kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. I beredningens ansvarsområde ingår verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder inklusive psykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Beredningen har arbetat för att främja samverkan för mottagning av ensamkommande asylsökande barn, utvecklat
arbetet kring Socialstyrelsens Öppna jämförelser och
återupptagit utredningsarbetet avseende barnhus. Man har
även fått i uppdrag att utveckla formerna för Närvårdssamverkan och deltar vid utvärdering av FoU Välfärd
Sjuhärad. Flertalet projekt bedrivs såsom evidensbaserad
praktik (EBP) och stärkta strukturer för kunskapsutveckling som finansieras genom statliga medel. Projekten
redovisas i bilaga 1.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna, skall gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Vid berednings- och nätverksmöten diskuteras
gemensamma frågor och förhållningssätt gentemot t ex
SKL, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:

Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra
vårdgivare skall medverka till att medlemskommunernas
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning
och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i
öppna jämförelser inom olika verksamhetsområden skall
kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom
områdena mest sjuka äldre, barn och unga, psykiatri,
funktionsnedsättning och beroende/missbruk har skett.
Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst i kommunalförbundets
nätverksmöten inom respektive område. Den regionala
och delregionala samverkan sker i länssamverkans- och
närvårdssamverkansgrupperingar med underlag från dessa
nätverksmöten. Beredningens tjänstemän har medverkat
i den dialog kring barn och ungas psykiska hälsa som
förts mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 6 och 8 och
beredningens förtroendevalda. Dialogen kommer att leda
till gemensamma temadagar för politiker och tjänstemän
under våren 2015, kring barn och ungas psykiska hälsa,
våld i nära relation och psykisk hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Förbundet företräder och bevakar kommunernas intressen i nedanstående grupper och frågor:
Närvårdssamverkans styrgrupp Södra Älvsborg
Delregional arbetsgrupp SVPL Södra Älvsborg (DRAG)
Styrgrupp Barn som anhöriga Västra Götaland
Psykiatriöverenskommelsen mellan regering och SKL
Regeringens och SKL’s satsning Bättre liv för sjuka äldre

Länsstyrelsens samverkansgrupp mot våld i nära relation
Västra Götaland
Ledningsgruppen VGK Västra Götaland
LiSA Ledning i samverkan Västra Götaland
Socialhandläggargruppen Västra Götaland
Socité Västra Götaland

Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan
inom beredningens område.
Resultat: Kommunalförbundets omvärldsbevakning med
ambition att bland annat uppmärksamma kommunerna
på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav
och samverkansbehov har skapat underlag för diskussion i
beredning och nätverk.

Område Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg och
Funktionsnedsättning inklusive psykiatri
Uppgift
Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt
förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete.
För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är
en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för
kommunerna.

Regional handlingsplan 2014-2015 med särskilt fokus på
de mest sjuka äldre.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Analysgrupp undvikbar slutenvård Västra Götaland

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Regeringens och SKL’s satsning på en evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten

Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall bidra till att invånarnas tillgång
till god vård och omsorg inom ovanstående områden
gagnas inom kommunalförbundets ansvarsområde.

Regeringens och SKL’s satsning inom den sociala barnoch ungdomsvården
Regeringens och SKL’s satsning inom funktionshinderverksamheten.
FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp
Utväg Södra Älvsborgs ledningsgrupp
Länsstyrelsens samverkansgrupp mot droger Västra Götaland
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Resultat: Information och dialog kring nationella, regionala och delregionala överenskommelser, pågående utredningar samt aktuell lagstiftning och författningar, har lett
till kunskaps- och erfarenhetsutbyte i de nätverksmöten
som anordnats inom respektive ansvarsområde.
Tolkning av hälso- och sjukvårdsavtal och andra överenskommelser mm bör leda till större likställighet inom
kommunerna.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:

Främja innovation och nytänkande:

Möten i nätverk skall medverka till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser
och synpunkter tas tillvara och används i kommunernas
verksamhet och vid kommunalförbundets förhandlingar
och samverkan med övriga vårdgivare och beslutsfattare.

Det arbete som har bedrivits inom ramen för satsningen
på en evidensbaserad praktik har synliggjort och medverkat till att kommunöverskridande satsningar gjorts. Ett
organisatoriskt lärande har till viss del skapats vilket lett
till innovation och nytänkande i den egna organisationen,
med syfte att göra skillnad för de som vi är till för.

Resultat: Även kommunerna Alingsås och Lerum som
Boråsregionen företräder i hälso- och sjukvårdsfrågor och
därmed har ett ansvar för i de nationella överenskommelserna har under året valt att ingå i kommunalförbundets
nätverk. Detta underlättar samverkan med övriga vårdgivare inom Närvårdssamverkan.

Främja innovation och nytänkande:

Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att
kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan
inom ansvarsområdet.
Resultat: Frågor av olika slag som berör äldreomsorg,
hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt
Funktionsnedsättning och psykiatri har diskuterats i den
politiska beredningen och de olika nätverken.
Kommunalförbundet har varit drivande i arbetet kring
evidensbaserad praktik och de olika satsningar som gjorts
efter överenskommelser mellan Socialdepartemetet och
SKL. T ex satsningarna Bättre liv för sjuka äldre innefattande sammanhållen vård och omsorg med fokus på mest
sjuka äldre, barn och unga, funktionshinder, öppna jämförelser och PRIO (Regeringens satsning för att förebygga
psykisk ohälsa och förbättra vård och omsorg för personer
med psykisk ohälsa)

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2014
Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av
en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten
(plattformsarbete).
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Den plattform som byggts upp är grunden för den evidensbaserade praktiken inom socialtjänsten. En långsiktig
och hållbar struktur till stöd för kommunerna och hälsooch sjukvården skall uppnås. En plan för långsiktighet i
arbetet med en evidensbaserad praktik har också skapats
utifrån ett Västra Götalandsperspektiv. Denna plan
appliceras även på det arbete som görs i Sjuhärad/Södra
Älvsborg för att åstadkomma en långsiktighet i arbetet.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Kontinuerligt kunskapsutbyte och jämförelser har gjorts
regionalt, men framförallt delregionalt, i syfte att lära av
varandra. Erfarenhetsutbytet och jämförelsediskussionerna
har haft sin grund i de nätverk som Boråsregionen driver,
för chefer på olika nivåer.

Utvecklingen av en evidensbaserad praktik
inom äldreområdet, ett Bättre liv för sjuka äldre.

Utgångspunkten är och har varit att Boråsregionens utvecklingsledare skall stödja regionens och kommunernas
verksamheter i att nå regeringens och SKLs uppsatta mål.
Dessa mål utgör därför de effektmål som skall uppnås.
Boråsregionens utvecklingsledare har lämnat stöd till
samtliga medlemskommuner samt Alingsås och Lerum
som ingår i uppdraget och kontinuerlig fortbildning har
givits. Dock kvarstår det ett eget arbete i respektive kommun, för att nå uppsatta mål.
• Nästan samtliga kommuner och sjukhus registrerar i de
olika kvalitetsregistren.
• Antalet registreringar inklusive uppföljningar i kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom
vid Demens) har ökat under 2014.
• Antalet registreringar i kvalitetsregistret SveDem
(Svenskt Demensregister) som är en uppgift för Regionen är mycket lågt.
• Målet för återinläggning inom 30 dagar har inte
uppnåtts men minskning har skett gällande undvikbar
slutenvård.
• Boråsregionens kommuner inklusive Alingsås och Lerum som ingår i vår del av satsningen har tillsammans
fått drygt 19 miljoner kronor i prestationsersättning för
det utförda arbetet 2014.
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Arbetet med att bygga upp hållbara strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande
delar av hälso- och sjukvården, skall bestå då satsningen
avslutas vid årsskiftet.
Det stöd som Boråsregionens utvecklingsledare har gett
till regionens och kommunens verksamheter bidrar också
till att Boråsregionen är med och skapar det goda livet i
Sjuhärad/Södra Älvsborg, för de som är 65 år eller äldre.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Det arbete som bedrivs inom ramen för denna satsning
handlar om regionalt och delregionalt utvecklingsarbete.
Stöd och erfarenhetsutbyte har skett i möten med nätverk
och enskilda verksamheter. Gemensamma/kommunöverskridande men även huvudmannaskapsöverskridande
utbildningar, konferenser och seminarier har genomförts
under året kring demensvård, munhälsa, palliativ vård
samt förebyggande av och behandling av trycksår.

Gemensamma kommunöverskridande men även huvudmannaskapsöverskridande nätverksmöten, dialoger,
utbildningar, konferenser och seminarier har skett vid
flera tillfällen under året på olika teman, som t.ex. ny lagstiftning, barns brukardelaktighet, barnsamtalsutbildning,
BBIC-utbildning och BBIC-It workshop.

Främja innovation och nytänkande:

Genom att målmedvetet arbeta för att ge stöd i att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg kring de mest
sjuka äldre, har bland annat Boråsregionens arbete bidragit
till att kompetensnivån ökat inom utvalda förbättringsområden. Nya arbetssätt och processer har uppmuntrats och
utvecklats.

Utveckling av en evidensbaserad praktik
inom den sociala barn- och ungdomsvården i
Sjuhärad
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning inom barn och unga området. Konkret
arbete har skett i nätverk på lokal, regional och nationell
nivå. Nätverken har varit stadigvarande eller tillfälliga utifrån de arbetsuppgifter och målområden som prioriterats.
Erfarenhetsutbyte har varit en viktig och från nätverken
önskvärd aktivitet för att främja utvecklingsarbetet.
Till nytta för individen, är målet med regeringens och
SKLs satsning på en evidensbaserad praktik och utgångspunkten för satsningen är att bygga en långsiktigt hållbar
struktur för kunskapsutveckling. Detta har kunnat tillgodoses genom en utvecklingsledare på 30 % av en heltid.
Målet med uppdraget har varit att omvärldsbevaka och
tillgodose kommunernas behov av information inom barn
och unga området. Prioriterade målområden för arbetet
under året har varit att genomföra brukarunderökning
och att ta fram en uppdragsbeskrivning för barn och unga
nätverket.
Uppdragsbeskrivningen och resultat av brukarundersökning skall vara grund för fortsatt arbete inom det sociala
barn och ungaområdet för verksamheterna i Sjuhärad.
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Kartläggning kring läkarundersökningar för placerade
barn har genomförts. I nätverksarbetet har de öppna jämförelserna gett kunskapsutbyte och jämförelser kommuner
emellan.

Främja innovation och nytänkande:

Gemensamt arbete med årliga kontinuerliga utskick av
brukarenkäter inom IFO-området har genomförts och
presenterats i seminarieform med dialogforum för fortsatt
utveckling av förbättringsområden. Denna brukarenkät
kommer ligga till grund för årligen återkommande uppföljning men också fördjupning av arbetet med barns och
ungas brukardelaktighet. Nästa steg och utvecklingsområde är att få med barn under 15 år.
Arbetet vi gör gemensamt synliggör och medverkar till
kommunöverskridande satsningar som t.ex. BBIC-It vilket
kommer få stor betydelse för systematisk uppföljning. Det
pågår ett nationellt arbete kring utveckling av BBICmodellen vilket bevakas och förmedlas till kommunerna.
Två BBIC-utbildningar har genomförts under året. Kommunerna har tillsatt en BBIC-samordnare vilket främjar
BBIC-arbetet i Sjuhärad.
Sammanställning och diskussioner i nätverken av öppna
jämförelser har gjorts för att få bättre kunskap om barn
och unga inom socialtjänsten som stöd till ett lokalt förbättringsarbete.
Kontinuerliga sammanställningar av utvärderingar vid utbildningar, konferenser, seminarier och nätverksarbete har
genomförts och presenterats för fortsatt utvecklingsarbete.

Utveckling av en evidensbaserad praktik inom
verksamhetsområde funktionshinder
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning på Stärkta strukturer för kunskapsutveckling. Den för året framtagna handlingsplanen har
följts.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:

Föreläsningsdagar med temat ” Neuropsykiatriska
diagnoser” för personal inom kommun och region har
genomförts vid två tillfällen, för att ge kompetensökning
och ökad samverkan och samsyn kring denna grupp. För
övrigt har arbetet skett inom ramen för beredningens
nätverksarbete.

Främja innovation och nytänkande:

Vikten av brukardelaktighet för både barn- unga och
vuxna har poängterats.
FoU Skåne har föreläst kring Delaktighetsmodellen, en
metod som kommer att införas inom flera kommuner
under 2015 för att öka brukarmedverkan/inflytande.
I arbetet med att initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning har en modell för dokumentationsgranskning med syfte att spåra delaktighet i den enskildes
journal tagits fram. Granskningen görs inom respektive
verksamhet och används som underlag för diskussion och
förbättringsarbete.
Ett fortsatt utvecklingsområde under 2015 blir att samverka mer med skolan för ökad samverkan och samsyn.

Öppna jämförelser
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning på Stärkta strukturer för kunskapsutveckling för att uppnå målet med en evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten.

Missbruksriktlinjer och Utbildningssamordning
inom psykiska funktionshinder.
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Strategiskt mål har varit att kompetensförsörja personal
kontinuerligt.
Genom tillgång till intern utbildare uppnås kontinuitet
och kostnadseffektivitet. Satsningen med en utbildningssamordnare från både kommun och region har gett ökad
samverkan och samsyn över organisatoriska gränser.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Nätverksarbete har bedrivits kontinuerligt under året på
lokal, delregional, läns och nationell nivå för fortsatt ökad
samverkan över organisatoriska gränser, vilket främjar
kvalitétssäkring inom missbruks- och beroendevården.

Främja innovation och nytänkande:

Kontinuerliga utbildningar i evidensbaserade metoder
erbjuds medlemskommunernas verksamheter. Erbjudande
går ut över hela länet och ligger även på kommunalförbundets och Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs hemsidor.
Även externa verksamheter erbjuds platser.
En temadag kring psykisk ohälsa (PRIO) för politiker och
tjänstemän inom kommun och region har genomförts.
Representanter från SKL, Socialdepartementet och Socialstyrelsen medverkade och presenterade Sjuhäradsområdets
prestationer. Dialog kring hur det ser ut och utvecklingsbehov fördes.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har
kommunalförbundet ett samordningsuppdrag kring gemensamma utbildningar, motsvarande 25 % som finansieras av medlemskommunerna.

Erfarenhets- och kunskapsutbyte kommuner emellan vid
nätverksträffar och vid en gemensam träff med samtliga
nätverk har skett.

Utbildning och kompetens
Beredningsområdet omfattar förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildning.

Främja innovation och nytänkande:

Gemensamt arbete för att ta fram brukarenkäter inom
IFO-området har genomförts och en seminariedag har
ordnats.
Kommunalförbundet har sammanställt samtliga öppna
jämförelser i delregionala rapporter. Vikten av eget analysarbete inom respektive verksamhet har poängterats för att
vidta förbättringsåtgärder. Samverkansfrågor mellan kommun och region har hanterats inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Kommunalförbundet ska med samordnande insatser
stödja det utvecklingsarbete som pågår inom medlemskommunerna och även initiera kommungemensamma och
överskridande insatser för god tillväxt och kvalitetssäkring
av utbildningsinsatser i Boråsregionen
Inom ramen för beredningsområdet Utbildning och Kompetens ingår verksamhet som uppdragits av direktionen;
prioriterade mål för skolsektorn, samordnad gymnasie-/
och vuxenutbildningsverksamhet enligt avtalen, Teknik-
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college Sjuhärad, förprocess Vård-/och Omsorgscollege
samt Kompetensplattform Boråsregionen.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

lösningar och modeller för samverkan och nytänkande
processas fram. Då inte heller collegearbetet följer några
nationellt fastställda riktlinjer utan enbart uppsatta kriterier för vissa områden, finns stora möjligheter till Boråsregionalt nytänk.

Beredningsgruppen har under året sammanträtt vid sju
tillfällen. Därutöver har Beredningsgruppen Utbildning
och Kompetens anordnat en halvdag med fokus på yrkesutbildningar för direktionen och kommuncheferna.

Inom ramen för dessa processarbeten uppstår ideligen
situationer som kräver nya sätt att organisera eller formera
verksamheterna.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Samordnad gymnasie- och vuxenutbildning i Boråsregionen

Beredningsgruppen har för sitt arbete formulerat ett antal
mål som alla har det övergripande syftet att höja kompetens- och utbildningsnivån i Boråsregionen. Genom att
bland annat medverka till att öka förståelsen och kunskapen kring utbildningens roll i ett tillväxtperspektiv och
genom att bidra till att stärka övertygelsen om de goda
effekterna av regionalt sammanhållen kompetensförsörjningsverksamhet, söker beredningen arbeta långsiktigt.
Beredningsgruppen har i sin fastställda uppdragsbeskrivning och i sina ställningstaganden visat på en vilja och
en förståelse av vikten att stötta processarbeten med ett
långsiktigt fokus.

Förbundskansliet ska bistå ledningsgrupper för gymnasie-/
och vuxenutbildning i det processarbete som genomförs
för Boråsregional samordning och utvecklande av dessa
skolformer. I det samverkansavtal som gäller för gymnasieverksamheten har en modell utformats som en garanti för
utbildningsprogrammens kvalitet och för att se behov av
samordnad Boråsregional utveckling. Det avtal som reglerar delar av Boråsregionens offentliga vuxenutbildning
syftar till att nyttja och optimera verksamheternas samlade
resurser samt ska garantera ett brett utbud av kvalitativt
goda insatser för kommuninvånarna.
Förbundskansliet ska både initiera, samordna och stötta
verksamheterna i dessa arbeten. vägledningsfunktionen.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Inom ramen för Kompetensplattform Boråsregionen pågår
en mängd processarbeten som alla bygger på tvärprofessionellt samarbete och samverkan. De båda collegeformerna
TC Sjuhärad och VO-college Boråsregionen kan endast
åstadkomma resultat genom avtalad samverkan. I arbetet
med att förverkliga intentionerna i de båda samverkansavtalen för gymnasie- och vuxenutbildningen har beredningen sökt verka för att medlemskommunernas aktörer
ska finna vägar att stötta varandra och nyttja varandras
resurser.
Genom VO-college har grupperingar formerats där
samverkansformer diskuteras. Inom ramen för kompetensplattformsarbetet blir det tydligt att processerna kräver
många olika aktörer för att ge önskade effekter. I och med
ett samarbete mellan teknikcollege i VGR lett fram till
beviljande av 300 tkr som skall användas till en förstudie
för ett större ESF ansökan hösten 2015. Målet är att få
en bättre teknikundervisning och en positivare bild av
industrin.

Främja innovation och nytänkande:

Förutsättningen för att lyckas med regeringsuppdraget att
etablera regionala kompetensplattformar är att innovativa
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Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Grunden för regional samverkan är lagd i de avtalsskrivningar som ska garantera ett utvecklat verksamhetsarbete
över kommungränserna och över tid. I dessa skrivningar
beskrivs flera syften, bland annat att kvalitetssäkra utbildningarna, att göra dem kostnadseffektiva och att möjliggöra för den enskilde individen att välja bland ett brett
utbud av utbildningar. Utöver dessa avtal har verksamheterna att ta hänsyn till de långsiktiga mål som angetts av
direktionen.
Inom gymnasieverksamheterna pågår arbetet med att
kvalitetssäkra både utbildningsutbudet och kvaliteten.
Ett antal indikatorer har fastställts för att tydliggöra hur
Boårsregionens gymnasieskolor ger eleverna bäst möjliga
förutsättningar för att lyckas.
Inom vuxenutbildningen har utbildningsutbudet fastställts
och utvecklats i bästa samförstånd gällande Yrkesvuxutbildningar.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:

Arbetet inom ramen för de båda samverkansavtalen
förutsätter gränsöverskridande möten. Därutöver ingår
både gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i collegeprocesserna och kompetensplattformsarbetet som helt
bygger på samverkan.
Under året har både gymnasie- och vuxenverksamheten
varit involverade i collegearbetet. Huvudmannaskapet
för delregionala samarbetet för Teknikcollege Sjuhärad
övergår från årsskiftet till Borås Stad. Gymnasieskolorna
har påbörjat sin samverkan inom ramen för de prioriterade
målen genom att samlas kring de kvalitetsindikatorer som
ska skapa ett tätare gränsöverskridande arbete.

Främja innovation och nytänkande:

Samverkan föder innovativa lösningar på problematik. I
kvalitetsutvecklingsarbetet inom och mellan gymnasieskolorna ska huvudmännen delge varandra nya sätt att
utveckla verksamheterna för elevernas bästa. Gymnasieskolorna har påbörja sitt kvalitetsutvecklingsarbete dock
finns inget resultat att uppvisa ännu.

Under 2015 ökar tydligheten kring konceptet Teknikcollege Sjuhärad och samtliga kallelser och protokoll utgår från
processledaren. De tre lokala mötena hålls i samma vecka
och veckan efter det regionala mötet. En kvalitetshandbok
har tagits fram och ska genomsyra arbetet lokalt och regionalt. Regelbundna rektors- och lärarträffars planeras och
genomför för att tydliggöra det regionala samarbetet.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

En regional styrgrupp är ansvarig för uppföljningen av
utvecklingen enligt de tio nationellt fastställda kriterierna.
Utvärderingen baseras på det arbete som utförs lokalt i
de fyra områdena i Boråsregionen. Därmed ska hänsyn
tas till de olika lokala förutsättningar som råder. Utvecklingsarbetet sammanställs och dokumenteras varje år i en
gemensam verksamhetsberättelse.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Konceptet Teknikcollege har i ett långsiktigt perspektiv
målet att dels kvalitetssäkra utbildningsinnehållet genom
kontakterna med blivande arbetsgivare, dels att locka fler
att välja tekniska utbildningar.

Vuxenutbildningen i Boråsregionen har genom sitt täta
samarbete kring främst Yrkesvux visat prov på innovation
av både organisation och administration. Detta har lett
till en starkt utvecklad och effektivare verksamhet kring
denna skolform

Resultat: Under styrgruppsmötena har vikten av kursutbud påverkade av arbetslivet lyfts fram. Anställningsbarheten ska öka och kursutbudet ska vara lokalt influerat.

Teknikcollege

Möjligheternas Värld har i mycket stor grad ökat intresset
för industri och teknik vilket har synts vid öppet hus hos
samtliga medverkande teknikcollegeskolor.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där
utbildningsanordnare och företag samverkar tätt kring
innehåll och utformning av utbildningsprogrammen.
Detta i syfte att öka attraktionskraften och kvaliteten på
tekniskt inriktade utbildningar enligt de tio nationellt
fastställda kriterierna.
Processledarens uppgift, att regionalt samordna ledningsgruppernas arbete inom ramen för TC Sjuhärad, sker
genom att bistå dessa aktörer i utvecklingsarbetet inom
och mellan gymnasieprogrammen och framöver även
vuxenutbildningar. I det nationella arbetet inom Riksföreningen Teknikcollege samarbetar förbundskansliet med
andra certifierade regioner. Innan sommaren 2014 begärde
Herrljunga och Vårgårda utträde ur Teknikcollege Sjuhärad varför verksamheten minskat. TC Sjuhärad har efter
tre år varit på tur att genomgå en granskning för eventuell
återcertifiering. Under hösten genomförde granskningskommittén denna och målet är att godkännas tidigt våren
2015.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Idén för Teknikcollege bygger på tät samverkan mellan
olika aktörer; näringslivet, kommunerna och de enskilda
skolhuvudmännen. I Boråsregionen är dessa aktörer tvärprofessionellt sammansatta i en regional styrgrupp samt
fyra lokala styrgrupper.
Resultat: Totalt har styrgrupperna sammanträtt vid
19 tillfällen. Under dessa möten har aktörerna främst
diskuterat Möjligheternas Värld samt återcertifieringen.
Dels har styrgrupperna initierat diskussioner kring viss
företagssponsring, dels har diskussionerna rört problematiken med en mer långsiktig finansiering av den regionala
samordningen.
Processledaren för TC Sjuhärad har kontinuerligt utbytt
idéer och erfarenheter med andra collegeregioner, något
som visat sig gynnsamt för införande av goda exempel.
Under hösten 2014 har ett samarbete mellan Teknikcollege Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad
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lett fram till beviljande av 300.000:- som ska användas till
en förstudie för en större ESF-ansökan hösten 2015. Målet
är att få en bättre teknikundervisning och en positivare
bild av industrin. Målgrupperna sträcker sig från förskola
till yrkeshögskola.

Främja innovation och nytänkande:

De nationellt fastställda kriterierna är i sig ett nytänk genom kraven på arbetsmarknadsanpassad teori varvat med
arbetspraktik för eleverna.
Resultat: I Boråsregionen fungerar samarbetet mellan de
lokala storföretagen och de enskilda gymnasieskolorna
mycket bra. De mindre och medelstora teknikföretagen
har dock sämre förutsättningar att avsätta tid för att delta i
de samverkansforum som arrangerats varför man tittar på
mindre lokala styrgrupper men med hög närvaro. Detta
påverkar möjligheterna till idé- och erfarenhetsutbyte ur
alla företagsperspektiv.
Möjligheternas Värld har knutit samman de fyra lokala
delarna och det regionala perspektivet har blivit mycket
starkare.

Effektmål

TC Sjuhärad ska öka attraktiviteten för tekniska utbildningar samt utveckla kvaliteten enligt nuvarande och
kommande arbetsmarknadsbehov. I förlängningen kan
detta ge upphov till mer medvetna satsningar på olika
teknikprogram.
Resultat: Under hösten 2014 har gymnasieskolorna, vid
öppet hus, tydligt märkt ett ökat intresse för teknikutbildningar. Denna ökning är direkt kopplad till eventet
Möjligheternas Värld.
Tjejer och teknik har nu etablerats och den 20 april kommer ett event äga rum för tjejer från Ulricehamn, Mark
och Borås.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2014

Behovet av ett samlat och tvärprofessionellt processarbete
kring vård- och omsorgssektorn är lika stort i Boråsregionen som i övriga svenska regioner. Då Sverige kommer att
stå inför en situation med stora pensionsavgångar och därmed stora rekryteringsbehov inom vård- och omsorgsverksamheter samt då allt färre unga väljer yrkesbana inom
denna sektor och stora förändringar genomförs i verksamheterna, kan situationen bli brydsam. I syfte att bryta
trenden med få sökande till VO-program och med sikte
på att göra dessa yrken attraktiva, samlar Boråsregionen
berörda aktörer. Det krävs kvalitativt goda utbildningsoch kompetens utvecklingsinsatser inom flera skolformer
och verksamheter. Målet är att höja kompetensnivån hos
redan anställda, att utforma utbildningarna så att elever är
anställningsbara direkt efter studier men främst att få fler
människor att välja yrke inom dessa branscher.
Förprocessen rörande VO-college har initialt varit finansierad med tillväxtmedel t.o.m. 2015-03-31. Vid direktionsmötet 2014-10-23 bifölls tillväxtansökan för fortsatt
finansiering under resterande delen av 2015.

Hur arbetet styrs mot de strategiska målen

Under året har implementeringsarbetet fortskridit både
genom fortsatt arbete i nätverk och nyetablering av
nätverksgrupper. Vidare har projektledaren besökt olika
verksamheter med syfte att etablera VO- Collegekonceptet
i Sjuhärad för att därigenom involvera samtliga berörda
parter.
Den Boråsregionala styrgruppen har etablerats och påbörjat arbetet med den regionala ansökan.

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:

Samtliga collegeformer som iscensätts i Sverige bygger på
en tätare samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare med syftet att trygga kompetensförsörjningen
inom Vård- och omsorgssektorn för att därigenom trygga
kvalitativ god sjuk- och omvårdnad för invånarna.
Inom ramen för VO-College Sjuhärad har arbetet påbörjats för att utveckla gemensamma strategier för ett trygga
en framtida kompetensförsörjning.

Vård och Omsorgscollege

I Boråsregionen drivs sedan våren 2013 en förprocess för
en framtida certifiering som Vård- och Omsorgsregion.
VO-college är en avtalad samverkansform som på både
regional och lokal nivå samlar utbildningsanordnare och
arbetsgivare för kvalitativt bra omsorgsutbildningar och
verksamheter.
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Gränsöverskridande möten och samverkan:

Under 2014 har projektledaren bl a fortsatt nätverksarbetet med de arbetsgrupper som bildats under förprocessen. Den grupp bestående av representanter från berörda
verksamheter och huvudmän har fortsatt sitt arbete.
Gruppen fungerar som bollplank åt projektledaren samt
som informationsbärare ut till respektive verksamheter. En
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regional styrgrupp för VO-College Sjuhärad har bildats
med representanter på chefsnivå från medlemskommunerna och VGR. Vidare är även fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet representerade. Under 2014 har
en arbetsgrupp bildats för att se över och samordna frågor
rörande APL (Arbetsplatsförlagt lärande) både vad gäller
ungdomsgymnasiet så väl som vuxenutbildningen.

Främja innovation och nytänkande:

Den samverkan som sker mellan berörda sektorer, visar
undersökningar från redan certifierade College, leder till
ökat samarbete och nytänkande. Då College-samarbetet
ännu är i sin linda finns ännu inga tydliga och mätbara
effekter av samarbetet. Det som kan sägas så här långt
i processen är dock att nu samlas både arbetsgivare och
utbildare för att gemensamt finna strategier för framtida
kompetensförsörjning i Sjuhärad. Härigenom börjar man
skissa på gemensamma strategier för kompetensförsörjning
både inom såväl som mellan olika huvudmän.

Kompetensplattform Boråsregionen

Kansliets uppgift i de processarbeten som pågått under
året mellan olika aktörer i medlemskommunerna samt
med andra aktörer, såsom ex VGR, övriga kommunalförbund i Västra Götaland, Högskolan i Borås, Arbetsförmedlingen och branschråd, har varit att stödja samt bistå
dessa grupper i/med samordnande insatser. Kansliet har
även en viktig funktion gällande inhämtande av omvärldskunskap i syfte att söka initiera viktigt processarbete.

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Varje insats som skett inom ramen för Kompetensplattform Boråsregionen har haft ett tydligt delregionalt
perspektiv och harmonierat med Västra Götalands
utvecklingsarbete. Boråsregionen förutsätts fortsätta sitt
delregionala arbete med kompetensplattform, samverka
med och ta del av utvecklingsarbetet för en förbättrad
kompetensförsörjning inom Västra Götaland och med
övriga kommunalförbund.

Gränsöverskridande möten och samverkan:

Kompetensplattform Boråsregionen kan inte byggas utan
engagemang från lokala arbetsgivare och kommunala såväl
som statliga aktörer.

Resultat: Fler aktörer än tidigare har involverats till styrgruppen, både från näringsliv och offentliga aktörer under
andra hälften av år 2014. Arbetet mellan olika offentliga
sektorer måste stärkas ytterligare på tvärprofessionella
arenor. Planering för en sådan utveckling har gjorts och
denna planering måste fortsätta att förankras och realiseras. Möten och idéutbyte med statliga myndigheter som
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skolverket och
YH-myndigheten har ägt rum. Arbetet har intensifierats
och utökats med konkreta planer för en pilot gällande
kompetensmäklarfunktion inom Boråsregionen. Resurser
har beviljats av Västra Götalandsregionen och arbetet
startar upp under första halvan av 2015.

Främja innovation och nytänkande:

Regeringsuppdraget, att etablera kompetensplattformar,
har stimulerat till nytänkande kring samverkan vilket skapat lärandeprocesser bland ett stort antal berörda aktörer.
Utbildningssektorn har i större utsträckning än tidigare
blivit medveten om de krav som ställs på arbetsmarknaden
och från arbetsgivare. Omvärldens krav på effektiv omställning har i viss mån påverkat de berörda utbildningsaktörernas inre arbete, men kräver fortsatt arbete, fr a
genom information och genom att skapa arenor för utbyte
av idéer och erfarenheter.
Resultat: Ledningsgruppen för Kompetensplattform
Boråsregionen har breddats i sin sammansättning och
från både offentlig sektor och det privata näringslivet.
Branschrådsarbetet har resulterat i en förnyad YH- ansökan för delregionen gällande e-handel. Boråsregionen har
deltagit i det alltjämt pågående utvecklingsarbetet inom
Kompetensplattform Västra Götaland och är delaktigt i
utveckling av verktyg för SYV-verksamhet, informationsportal för validering och verktyg för utbildningsplanering.
Effektmål: Huvudmålet för projektet är att etablera
strukturer, en hållbar delregional organisation som ska
bidra till att säkra kompetensförsörjningen i delregionen.
Idén med fasta strukturer för det framtida arbetet kring
kompetensförsörjningsfrågorna bör ha implementerats hos
kommunerna och andra potentiella ansvarsbärare under
2016. Då ska det finnas en bra grund för ett förbättrat
system för matchning i Boråsregionen.
Genom kompetensplattform Boråsregionen ska arbetet
underlättas för både kommunala, statliga och privata verksamheter att finna varandra genom nätverk/branschråd,
kompetensråd och andra beslutande konstellationer. Alla
aktörer ska vara ansvarsbärare för att Boråsregionen ska
lyckas med sin kompetensförsörjning - att skapa fler jobb
och att sörja för att jobben kan erbjudas till människor i
Boråsregionen – personer med rätt kompetens.
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Resultat: Med utgångspunkt från styrdokumentet ”Kompetensplattform Västra Götaland – Handlingsplan” har
förutsättningar för att på sikt skapa ett delregionalt kunskapsunderlag och analysmaterial om kompetensbehov initierats. Genom bl a kontakter med analysenheten på VGR
och Arbetsförmedlingen, dels genom utvecklingsarbete för
att ta fram relevant verktyg för kompetensbehovsinventering på företag och genom det gemensamma arbetet inom
Västra Götaland med verktyg för utbildningsplanering,
REKAS (regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande), har bättre underlag för analyser och beslut tagits
fram. Fler aktörer har involverats, exempelvis Försäkringskassan och kommunala företrädare för sina organisationer,
personalenheterna och näringslivsenheterna har knutits
till kompetensplattform Boråsregionen. Även fler kontakter med det privata näringslivet finns nu representerade i
denna ledningsgrupp, genom större enskilda aktörer med
egen kompetensplanering men även genom företrädare för
mindre och/eller medelstora företag eller företagsnätverk.
Branschrådet för e-handel och logistik har under år 2014
arbetat fram ytterligare en YH-ansökan för en för branschen.

NAVET 2014
Vision

Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv
och konkurrenskraftig hållbar region med hög utbildningsnivå.
Sjuhärad ska ha befolkning med stort intresse för teknik,
naturvetenskap och matematik och med höga ambitioner
och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.

Verksamhetsidé

Genom interaktiva utställningar, spännande pedagogik
och utvecklande möten skall Navet ge kunskaper och
skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik
som ger alla en möjlighet att vara med och utveckla ett
hållbart samhälle.

Verksamhet 2014

Ämnesområden som speciellt lyfts under 2014 har varit
teknik, konst och vetenskap
Möjligheters värld, genomfördes på Navet då vi mötte 2

200 högstadieelever i åk 9 från skolor i hela Sjuhärad och
100 gymnasielever engagerades som guider. Åtta större
teknikföretag deltog med material och personal i projektet.
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Tekniktema

Ett tekniktema tillsammans med Volvo Bussar AB,
SPEED AB, Parker och Ericsson som genomfördes första
gången 2012 har vidareutvecklats och i år deltog 375
elever. Vid årets avslutande event deltog 800 personer.

Internationellt 3 d-projekt

Navet var med och skrev ansökan och beviljades EU
medel från Comeniusprogrammet för att tillsammans med
England, Nederländerna och Tyskland starta ett 3d-projekt. Projektet syftar till att göra modern teknik i form av
3D skrivare tillgängligt i undervisningen och att integrera
den i begripliga sammanhang för barn, ungdomar och
pedagoger. Under året har Navet provat många olika sätt
att använda 3D skrivare i undervisningen i åk 4 till 6 och
7 till 9.

Maker space turné

Navet erhöll medel från Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen för att ta fram en mobil enhet som handlar
om modern teknik med bland annat 3D skrivare och styroch regler material. Utställning och koncept utvecklades
under 2014 och i januari 2015 börjar turnén som går till
bibliotek i åtta av Boråsregionens kommuner.

Mötas för att vara, lära och del

Ett utvecklingsarbete startade våren 2014 och en ansökan
om externa medel söktes och beviljades. Navet ska skapa
en inbjudande plats för kreativ användning av många
olika tekniker. Lärare, elever och helgbesökare ska finna
alla tänkbara material och alla digitala tekniker att arbeta
med. På sikt skavbesökare ska kunna ta del av teknisk
spetskunskap från forskning och företag samtidigt som de
digitalt skapar på egen hand.

Platsen, färgen och människorna
– ett projekt om konst och vetenskap

Navet har tillsammans med konstnär Jeanette Schäring,
arbetat med konst och vetenskap. Flera workshops med
människor som arbetar i området Simonsland samt med
pedagoger och anställda på Textilmuseet och Navet. Seminarium med forskare, konstnär och pedagoger tillsammans med de människor som lämnat vatten och var med
i det kollektiva konstnärliga vattenprojektet på Navet har
genomförts.
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Bildkurs för Högskolestudenter

Högskolekurser

För studenter på förskollärarutbildningarna i Varberg och
Borås har Navet utvecklat verksamhet i Naturvetenskap,
Teknik och kreativ verksamhet. Årets specialinriktning
har handlat om att lära naturvetenskap och teknik genom
skapande och konstupplevelser – ett ämnesövergripande
perspektiv för förskolan.

1 492 studenter har fått utbildning på NAVET under
2014 NYTT REKORD att jämföra med 2013 och 750
studenter

Navet- kompetensutveckling
Entreprenöriellt lärande

Läsåret 14/15 håller Navet i en ettårig ledarskapsutbildning för samtliga förskolechefer och rektorer F-6 i Ulricehamns kommun. Förstelärare och arbetslagsledare från
varje skola/förskola deltar också i utbildningen, liksom
två skolor från Borås. En storsatsning från Ulricehamns
kommun som avser att ta ett gemensamt grepp för hela
kommunen avseende utbildning i entreprenöriellt lärande.

Föräldramötessatsningen

Navet började 2013 att utbilda förskolelärare och barnmorskor och BVC-personal i att kunna hålla föräldramöten och få engagerade föräldrar. Satsningen har fortsatt
under 2014 och ca 130 personer har utbildats även lärare
från grundskolan.

Matematik

Navet genomförde även i år ett stort antal kompetensutvecklingar med lärare från ett 40 tal kommuner.

Navet har även under ht-14 haft utbildning i entreprenöriellt lärande med Töllsjöskolan.

Navet - pedagogiskt material

Navet har under bland annat utbildningarna i STEPS och
ESIF identifierat ett stort behov i skolan och förskolan av
att få metoder, verktyg och förhållningsstrategier att arbeta
entreprenöriellt med elever i behov av särskilt stöd. Under
året har ett förprojekt, ELA-projektet, delvis finasnierat av
Västar Götalands regionen, genomförts. En ansökan om
externa medel har tagits fram. Syftet är att under 20152016 kompetensutveckla 20 skolor och förskolor i Sjuhärad inom projektet ELA – Entreprenöriellt lärande för alla.

Våga vilja välja, ett utbildningsmaterial för åk 1 till 6 som
har ett ämnesövergripande perspektiv på naturvetenskap
och teknik utvecklades av NAVET under 2013. Insatsen
finansierades av Skolverket. Under 2014 vidareutvecklades
materialet och en plattform gör materialet tillgängligt på
nätet. I mars 2015 är det tillgängligt för alla.

Hållbar utveckling

Sedan 2009 har NAVET utbildat ca 4500 personer från
många olika förvaltningar och företag. Vi har bjudit på
tankeväckande föreställning/föreläsning/work shop om
vår planets framtid och bidragit till att få många engagerade människor som vill vara med och skapa långsiktiga
hållbara lösningar. Utbildningen Kunskap och Känsla har
även under 2014 varit efterfrågad och 581 personer från
många olika organisationer har genomgått utbildningen.
Navet har tagit fram ett pedagogiskt material kring Hållbar utveckling till ett internationellt företag.

Förskolesatsning

Över 1 000 förskolepedagoger i Borås Stad har startat en
utbildning som fortsätter till och med 2016. Alla får minst
åtta halvdagsutbildningar i naturvetenskap och teknik.
Under 2014 genomfördes två halv dagars utbildningar för
sammanlagt 1 400 förskolelärare.

Entreprenöriellt undervisningsmaterial

Böcker skrivna av NAVET

Under flera år har Navet skördat framgångar med sagoböcker och övrigt undervisningsmaterial om kemidraken
Berta och hennes äventyr i kemins underbara värld. Navet
pedagogen Anna Gunnarsson erhöll ett författarstipendium för sina Berta böcker.
En ny bok skrevs under 2014 med fokus på fysik, utges
februari 2015.

Matematikhandledningar

Navet har under året tagit fram tio matematikhandledningar till den matematikverkstad vi skapade under
2012-13

Nationellt och internationellt arbete

Navet har tillsammans med Bergdalskolan, Kristinebergsskolan och Bäckaryds förskola sökt och beviljats medel till
tre olika internationella studieresor. Medel har sökts från
Universitet och högskolerådets Atlasprogram.
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Studieresan tillsammans med Bergdalskolan gick till Nya
Zeeland i februari. Bäckaryds förskola var tillsammans
med en pedagog från Navet i USA i oktober och Kristinebergsskolan var i Japan i november. Syftet med studieresorna var att besöka flera intressanta skolor och science
center för att lära av varandra samt etablera samarbeten
Navet har tagit emot studiebesök från Finland, sex science
center i Sverige, Norge, Skottland, Nederländerna, Irland,
Indonesien, Portugal, Brasilien, Turkiet, Spanien och
Österrike, Island, England, Spanien, Frankrike, Skottland
och Tyskland.
Navet har deltagit med föreläsningar, work shops på
ECSITE, European network science center and museums,
i Haag
• NSCF, Nordiska science center förbundets årskonferens
genomfördes på Navet
• NSCF, Nordiska science center förbundets pedagog
konferens var på Navet där fokus låg på det entreprenöriella lärandet
• Svenska Science center föreningen genomförde en två
dagars konferens på Navet
• NELIS är ett nationellt nätverk för entreprenöriellt
lärande där bland annat Skolverket, forskare inom
området och skolutvecklare från hela Sverige deltar. I
september var Navet värdar för NELIS nätverksträff.
• Österrike/Wien konferens om inkludering; föreläsning
och work shops tillsammans med delegater från Island
och Österrike.
• Utbildningar på Universitetet i Åbo, vid två tillfällen
• En föreläsning på års konferens för Svenska Räddningstjänsten
• Föreläsning med work shop på Mash Up Nod – stor
utbildningskonferens i Kista
• Föreläsning på Mångfalds konferens i Trollhättan
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Utvärderingar

• En utvärdering av helgverksamheten
• En delrapport om Konst och vetenskap
• En delrapport av förskoleutbildningarna
Navet – huset

Under 2014 stärkte NAVET sin roll som mötesplats med
över 4 000 personer på konferenser som arrangerats av
olika verksamheter och organisationer. De flesta har erhållit guidning i utställningen Hållbara Val.
Ny utställning med teman om människan har skapats och
tre nya människoteman har tagits fram. Ett nytt kemitema
för de yngsta – ett nytt Berta tema har skapats.
Fem olika teman i utställningen Hållbara val och i Människoavdelninngen har tagits fram

Navet - personal

Det gemensamma utvecklingsområdet under året för all
personal på Navet har varit Mångfald och en Mångfaldspolicy är framtagen.
Definition: Mångfald är en process där vi på Navet är
öppna, ser möjligheter och värdesätter olikheter och likheter hos oss själva och vår omvärld.
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Mål enligt verksamhetsplan 2014

Genomfört 2014

Minst 30 000 elever på teman

Ej genomfört, 22 000 elever på teman
Större kompetensutvecklingsprogram och planläggning av verksamhet
2015 har gjort att målet inte uppnåtts

Minst 20 000 besökare på helger och lov

Genomfört, 20 327 personer

Minst 3 000 elever och lärare i Matematikpalatset

Genomfört, 3 757 elever och lärare i Matematikpalatset

Minst 3 000 personer på temabesök i utställningen
Hållbara val

2 922 personer på temabesök (Helg och lovbesökare ej inräknade)

Ett Biologiskt museum byggs på Navet

Borås Stads Biologiska museet är nedpackat och ställt i en lagerlokal.
Navet har inte fått något updrag att exponera samlingarna.

Minst 800 elever på brandtema

Ej uppnått, 150 elever på Brandtemat
Skolor prioriterar inte temat eftersom det inte ingår i kursplanerna.

Minst 800 gymnasielever på ANT- teman

Ej uppnått, 276 elever på temat
Ej prioriterat av lärare i åk 9 och gymnasiet

Minst 500 pedagoger på föräldramötespedagogikkurser

Ej uppnått, 132 pedagoger har gått utbildningen Projektmedel till insasten
slut

Minst en extern utställning visas i Kuben

Högskolans Klädbytardag under Kretsloppsveckan, Möjligheternas värld
– Teknikcollege tre veckor i september

Minst 15 olika evenemang, konferenser i Kuben

Genomfört för 4 044 personer vid 16 tillfällen i Kuben och 30 tillfällen i
Blå rummet

Minst 2 000 lärare utbildas inom naturvetenskap och
teknik

Genomfört, 2 731 personer i NO/teknik och totalt 7 392 i olika kompetensutvecklingsprogram

Minst sex kvällsföreläsningar

Fyra kvällsföreläsningar har genomförts

Utbildningen Kunskap och känsla genomförs med
minst 800 personer

Ej uppnått, 581 personer har gått utbildningen
Indirekt har Navet nått fler med ett koncept som Navet tagit fram till ett
företag med 2 000 anställda.
Utgångspunkten har varit utbildningen Kunskap och känsla

Minst 1 000 pedagoger på kompetensutveckling i
matematik

Genomfört med 924 personer

Minst 100 pedagoger i utbildningar i entreprenöriellt
arbetssätt inom teknik och naturvetenskap

Genomfört för 1 200 pedagoger

Minst 1 300 förskolelärare utbildas i teknik och naturvetenskap

Genomfört 2 305 förskolelärare

Geometriutställningen skall hyras ut till minst två
platser

Ej genomfört Ingen uthyrning
Inget intresse mer marknadsföring krävs

NAVETs vandringsutställningar skall vara uthyrda
50 % av året

Ej genomfört
Dålig marknadsföring

Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför skolsystemet genomförs

Genomfört: Linnemarschen, Nationaldagen – barnkalas på Stora torget
i Borås, Vattnets dag i Ulricehamn, SM-Veckan 7 dagar på Stora torget i
Borås, Kunskapens hus i Kinna – miljövecka, Familjedag på Kulturhuset i
Stockholm, Familjedag på Kemira Kemi AB i Helsingborg, NoLimit Street
art festival i Borås, Öppet hus för allmänheten under kretsloppssöndagen, Aktivitet på Stora torget under kretsloppet.

Bok och utbildningspaket om fladdermusungen Tunda, Genomfört, utgivning sker i februari
Navet kommer att delta i minst fem nationella och
internationella forum

Genomfört med föreläsningar och work shops i tio olika forum
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Antal per kommun
2013
Antal elever Antal lärare
Bollebygd

Kompetens
utveckling
lärare

Barn

Vuxna

Konferenser

Föreläsningar

Summa

538

45

29

Borås

7 879

441

4 859

Mark

1 428

125

147

Svenljunga

814

65

14

893

Tranemo

700

62

96

858

957

54

242

1 080

75

4 382

Ulricehamn
övriga
HB i Borås

612
500

400

825

1 700

1 253
7 122

8 465

3 644

24 768

900
13 396

14 904

900

867

10 669

7 622

88 65

3 644

825

45 888

Antal per kommun
2014
Antal elever Antal lärare

Kompetens
utveckling
lärare

Barn

Vuxna

Konferenser

Föreläsningar

Summa

Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga

273

20

82

13 206

2 166

3 415

2 017

211

33

852

80

375
3 600

2 162

425

24 974
2 261
932

Tranemo

1 129

97

Ulricehamn

2 455

211

Vårgårda

290

24

314

Herrljunga

158

14

172

övriga
HB i Borås
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1 226
772

300

150

3 888

1 492

1 492

1 148

123

1 598

7 688

6 427

4 044

21 528

2 946

7 392

11 588

8 739

4 044

21 028
425

56 662
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Medarbetarcentrum 2014
Medarbetarcentrum är en resurs och ett neutralt forum
för alla tillsvidareanställda i de samverkande kommunerna
Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetarcentrum drivs inom kommunalförbundet som en egen
resultatenhet.

Vision

Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha
och behöver en positiv ”Kraft till förändring”.

Verksamhetsidé

Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett
effektivt sätt medverka till att stärka de samverkande
kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att
stimulera till en ökad frivillig och sund personalrörlighet,
kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som
exempelvis, coachande samtal, ledarskaps- och arbetsgrupputveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt
ta ansvar för sin egen och gruppens utveckling. MC ska
vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med
stor tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet, kunskap och kompetens, som därigenom kan erbjuda
olika arbetsmetoder.
Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på
plats i kommunerna på fasta tider och när det så krävs.
Generellt behövs en öppen dialog med politiker, chefer,
HR-/personal-specialister, medarbetare och lyhördhet på
efterfrågan av tjänster – flexibilitet.

Hänt 2014

Medarbetarcentrums värdegrundsarbete har utmynnat
i följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten;
Ansvar – Initiativtagande – Samarbete – Öppenhet.
MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och
för att leva upp till detta krävs en kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Två coacher har
deltagit i Thomas konvent med temat ledarskap. En coach
har gått vidareutbildningar i person profil analyser via
Thomas International och excel utbildning.
Vi har deltagit i CAV- nätverk via Högskolan Borås och i
Riksringens nätverksträff i Kalmar.
Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som
bedrivs via Medarbetarcentrum och detta har visat sig
i studiebesök från Örebro kommun. Borås Tidning har

uppmärksammat verksamheten positivt genom en artikel
och på Sunt Livs hemsida har det varit en artikel om en
lyckad jobbväxling.
En coach har medverkat på Borås stads Hälsokonvent som
föreläsare med temat ”Kraft till förändring”.

Strategisk inriktning för 2014

Hundra procents tillgänglighet.
Implementera Medarbetarcentrums utbildningsprogram.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Sprida kännedom om nya PEUP funktionen (personalekonomiskt uträkningsprogram) och dessa användningsområden.
Ytterligare etablera ledarskapsprogram och grupputvecklingsinsatser - GDQ (Group Development Questionaire),
ledarskapsrapport baserad på enkäter, ledarskapsbokslut
och coachning.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemskommuner.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Undersöka möjligheterna till att aktivt bidra till regionens
utveckling enligt dokument VG 2020.
Med hundra procents tillgänglighet menas att Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar året runt.
Under året har Medarbetarcentrums utbildningsprogram
implementerats och använts.
En omfattande informationsinsats har gjorts, speciellt i
Marks kommun men även i övriga kommuner, om hur
Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt
sätt.
Styrgruppen har utbildats i nya Adcore versionen och
PEUP.
Ledarskapsprogrammet har haft en uppstart och ett flertal
uppdrag med varierande grupputvecklingsinsatser är
genomförda i alla medlemskommuner.
Någon ytterligare medlemskommun har inte tillkommit.
Medarbetarcentrum deltar i olika nätverk och omvärlds
bevakar genom deltagande i föreläsningar/ seminarier via
litteratur, internet, tidningar m.m.
Inom kompetensutvecklingsområdet kan Medarbetarcentrum säkert bli en tillgång i VG 2020 arbetet.
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Effektmål

Mål 5

1.

Målet att genomföra en utbildningsomgång i det nya
ledarskapsutvecklingsprogrammet har uppfyllts. Det startade en ny utbildningsomgång i maj månad.

2.
3.
4.
5.

Information och utbildning i personalekonomiskt
uträkningsprogram, PEUP.
Dialogträffar med kommunernas personalenheter
kring utveckling, utbud och behov.
Aktivt marknadsföra jobbväxling och jobbmatchning
efter behov och önskemål.
Koordination av Tranemo Arbetsgivarring och sprida
kunskap om modellen.
Genomföra ledarskapsprogram.

Tjänsteutbud

Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv och vägvinnande
process.

Måluppfyllelse – kommentarer

Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:
Kärnverksamhet

Mål 1

Jobbmatchning – webbaserad Jobbväxling

Utbildning i PEUP med prognoser och miniprognoser
samt hur man gör ”vanliga” beräkningar är genomförd för
styrgruppens medlemmar i den nya versionen.

Reflekterande samtal – reflektera över aktuell arbetssituation

Mål 2

Den 21 oktober genomfördes en dialogträff med personalspecialister från samtliga medlems-kommuner plus en representant från Södra Älvsborgs Sjukhus. Det diskuterades
bland annat kring jobbväxling som generellt anses ha en
framtida potential som ett verktyg till sund personalrörlighet. Upplägget i det nya Chefsutvecklingsprogrammet,
”Framgångsrikt ledar- och medarbetarskap” presenterades
och fördes en dialog kring. Kvaliteten på annonsmanus för
jobbmatchning kan förbättras och bör vara lika komplett
som vid annonsering.

Personalekonomiska beräkningar (PEUP)
Statistik över verksamheten
Köpta tjänster
Livs- & karriärplanering
Coachande samtal
Chefscoachning – chefsutveckling – revidering av chefsuppdraget
Ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling i grupp
Omställningsprogram, mot nya mål i arbetslivet
Föreläsningskoncept

Mål 3

Fortlöpande under året har jobbväxlingsfunktionen
marknadsförts och ett antal kontakter har tagits för att få
till jobbväxling, en permanent växling har genomförts. Vi
behöver nå ut ytterligare med själva idén kring jobbväxling
både till medarbetare, chefer och andra nyckelpersoner.
Nättidningen Suntliv har uppmärksammat en lyckad
jobbväxling som ett gott exempel på en modell för positiv
personalrörlighet.

SLG Thomas – Person Profil Analys
1 863 lediga tjänster har hanterats under året vilket är
avsevärt mer än något år tidigare.
Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övrigt utförs i
mån av tid. Fördelningen av ärenden i kärnverksamhet är
72 % och på köpt tjänst 28 %. Utöver detta tillkommer
annat kringarbete som berör kärnverksamheten

Axplock ur verksamheten
Mål 4

Det har tillkommit nya företag i Tranemo Arbetsgivarring, satsningen kompetensutveckling/utbildning på
”hemmaplan” har säkert medverkat till fler medlemsföretag. Information om ringen sker fortlöpande i flera fora.
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Under året har drygt 500 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal, grupputvecklings-processer och jobbmatchning/jobbväxling.
Av andelen enskilda individärenden är kvinnor 66 % och
män 34 %.
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Utöver ovanstående har vi haft telefonsupport, ca 2000
samtal, med personalfunktioner, chefer/ledare och medarbetare.
112 individer har kommit till någon form av positiv förändring, som har återkopplat. Förändringen består av jobb
byte inom den egna kommunen, hos annan kommun, till
extern arbetsgivare eller har påbörjat studier. Bland annat
detta visar att det finns ett behov av att jobba för en frivillig och sund personalrörlighet.
Efterfrågan på grupputvecklingsprocesser/ledarskapsutveckling generellt har ökat under året. Insatser har gjorts i
13 arbetsgrupper, 16 ledarskapsutvecklingsuppdrag i olika
kommuner. Chef och gruppcoachning kopplat till våra
beräkningsverktyg har visat på framgång och lönsamhet.
Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och nyttjat en serie
återkommande coachning samtal, som stöd och utveckling
i det dagliga ledarskapet.

Statistisk redovisning

Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens resultatutveckling. Förutom den mer traditionella statistiken görs en
löpande ekonomisk uppföljning/utvärdering/ redovisning
av Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade program PEUP. Det kan vara värt att notera att viss
lönsamhet hamnar utanför Medarbetarcentrums domän.
Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd
inlåsning i sina kommunala jobb och hamnar externt med
god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och viss belastning kommer att undvikas hos sjukvård
och i sjukförsäkringssystemet etc.

PEUP – Personalekonomiskt resultat

Bland de ärenden som beräkningar gått att göra på ger per
satsad krona sju kronor tillbaka enligt den personalekonomiska beräkningsmodellen.

Örebro kommun har konsulterat och varit på studiebesök i
Borås inför planeringen av en intern arbetsförmedling.
Den 18 november medverkade en coach som föreläsare, på
Borås stads satsning Hälsoakademin, i ämnet ”Kraft till
förändring”.

Ärende statistik

72 % av våra ärenden/uppdrag ingår i medlemsavgiften
och vid 28 % tillkommer en kostnad/avgift. Utöver detta
tillkommer annat kringarbete som berör kärnverksamheten.

Personalresurs

Administration + verksamhetsledning

1,0

Coacher					3,0
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Antal förändringar per utfall i medlemskommunerna för 2014
Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Summa

5

0

0

0

5

Ny tjänst, samma kommun

70

1

1

2

74

Ny tjänst, annan kommun

10

3

0

3

16

Ny tjänst, externt

8

1

1

0

10

Studier

6

0

0

0

6

Arbete + studier

0

0

0

0

0

Starta eget

0

0

0

0

0

Arbete + starta eget

0

0

0

0

0

Kvar i nuvarande tjänst p g a förändring

Övrigt

1

0

0

0

1

100

5

2

5

112

Bollebygd

Borås

Mark

Svenljunga

Tranemo

Totalt

Kvar i nuvarande tjänst p g a förändring

0

9

2

1

0

12

Ny tjänst, samma kommun

0

49

3

1

2

55

Ny tjänst, annan kommun

0

6

2

3

2

13

Ny tjänst, externt

0

11

3

1

0

15

Studier

0

4

1

1

0

6

Arbete + studier

0

0

0

1

1

2

Starta eget

0

0

0

0

1

1

Arbete + starta eget

0

0

0

0

0

0

Övrigt

0

2

0

0

1

3

Totalt, kommun

0

81

11

8

7

107

Antal förändringar per utfall i alla kommuner

Medarbetarcentrum verksamhetsstatistik för år 2014

500

434

450
400
350
300

294

289

250
200
150

154

147

100
50

63
7

27

48

41
8

16

48

34

0

Antal individer
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Antal samtal/tllfällen

12

36

52
3

5

35
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Resultaträkning 2014 Sjuhärads kommunalförbund
belopp i tkr
Resultaträkning 2014
Exkl interna poster

2014

2013

Not

31 898

29 716

1

-61 375

-50 970

2

-333

-326

Verksamhetens nettokostnader

-29 810

-21 580

Förbundsbidrag, Kansli

16 435

16 549

3

Medlemsavgifter, Navet

5 715

5 835

4

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

2 092

2 045

5

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Finansiella intäkter

385

535

6

Finansiella kostnader

-28

-682

7

-5 211

2 702

2014

2013

22 158

17 734

-43 090

-32 090

-60

-101

-20 992

-14 457

16 435

16 549

403

549

-14

-480

-4 168

2 161

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-4 168

2 161

2014

2013

10 578

11 269

-16 892

-16 534

Resultat före extraordinära poster

Sjuhärads kommunalförbund,
Kansli och Tillväxtmedel
Resultaträkning 2014
Inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Förbundsbidrag, Kansli
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Resultaträkning 2014
Inkl interna poster
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Navet
Finansiella intäkter

-263

-215

-6 577

-5 480

5 715

5 835

0

12

-32

-198

-894

169

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-894

169

Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Årets resultat
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Sjuhärads kommunalförbund,
Medarbetarcentrum
Resultaträkning 2014
Inkl interna poster
Verksamhetens intäkter

2014

2013

786

1 829

-3 016

-3 463

-10

-10

Verksamhetens nettokostnader

-2 240

-1 644

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2 092

2 045

Finansiella intäkter

0

0

Finansiella kostnader

0

-29

Resultat före extraordinära poster

-148

372

Extraordinära intäkter

0

0

Extraordinära kostnader

0

0

-148

372

Årets resultat

Balansräkning 2014 Sjuhärads kommunalförbund
belopp i tkr
2014

2013

Anläggningstillgångar

8 254

2 923

Maskiner och inventarier

2 242

2 411

8

512

512

9

5 500

0

10

54 178

56 062

Värdepapper
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Fordringar

Not

5 490

10 059

11

Kassa och bank

48 688

46 003

12

Summa tillgångar

62 432

58 985

5 117

10 328

Därav årets resultat

-5 211

2 702

Avsättningar

21 553

5 818

6 553

5 818

14

Andra avsättningar

15 000

0

15

Skulder

35 762

42 839

196

221

16

Kortfristiga skulder

35 566

42 618

17

Summa eget kapital, avsättningar och skulder.

62 432

58 985

Eget kapital

Avsättningar för pensioner

Långfristiga skulder
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Sjuhärads kommunalförbund Noter

tkr
2014

2013

1 Verksamhetens intäkter
Statsbidrag
Bidrag från Regionen
EU-bidrag

9 751

10 523

11 687

10 074

0

1 497

Försäljning m m

10 460

7 622

Summa

31 898

29 716

Bidrag till projekt/verksamheter

15 844

14 881

Återföring avslutade projekt

-4 176

0

2 Verksamhetens kostnader

Bidrag till statlig infrastruktur*

9 500

0

Personalkostnader

24 957

24 925

Material och tjänster

15 250

11 164

Summa

61 375

50 970

3 Förbundsbidrag, kansli
Bollebygd
Borås
Falkenberg
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa

626

612

7 690

7 614

229

456

677

679

2 464

2 467

753

744

845

847

1 687

1 679

656

647

808

804

16 435

16 549

0

120

4 500

4 500

4 Medlemsavgifter, Navet
Bollebygd
Borås
Mark

525

525

Svenljunga

160

160

Tranemo

200

200

Ulricehamn

330

330

5 715

5 835

0

71

1 314

1 240

Mark

477

450

Svenljunga

141

133

Tranemo

160

151

2 092

2 045

Ränta på bankkonton

385

535

Summa

385

535

Summa
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Bollebygd
Borås

Summa
6 Finansiella intäkter
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Sjuhärads kommunalförbund Noter

tkr
2014

2013

0

675

Övrigt

28

7

Summa

28

682

7 Finansiella kostnader
Förändrad diskonteringsränta vid pensionsskuldsberäkning

8 Maskiner och inventarier
Ingående balans

2 411

928

Investeringar

164

1 809

Avskrivningar

-333

-326

2 242

2 411

512

512

5 500

0

1 744

2 619

454

0

Utgående balans
9 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB
10 Bidrag till statlig infrastruktur
E20*
11 Fordringar
Kundfordringar
Momsfordran
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester

3 292

7 440

Summa

5 490

10 059

48 676

45 983

12

20

48 688

46 003

Ingående eget kapital

10 328

7 626

Årets resultat

-5 211

2 702

5 117

10 328

6 553

5 818

15 000

0

196

221

1 767

1 474

Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott

12 049

15 277

Beslutade projekt

12 Kassa och bank
Bankkonton
Kontantkassa
Summa
13 Eget kapital

Utgående eget kapital
14 Avsättningar för pensioner
Pension inkl löneskatt
15 Andra avsättningar
Bidrag till statlig infrastrukur*
16 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet
17 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld

16 518

21 196

Pensioner individuell del, inkl löneskatt

1 358

1 290

Leverantörsskulder

2 273

2 030

Preliminär skatt

917

447

Arbetsgivaravgift

530

461

0

318

Momsskuld till Skatteverket
Övrigt
Summa
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154

125

35 566

42 618
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Interna poster på 1 640 tkr för 2014 och 1 142 tkr för
2013 har exkluderats från resultaträkningen.
* Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom Västra
Götaland med 15 miljoner kronor. Bidraget redovisas i
balans- och resultaträkning och upplöses på fem år.

Upplösning

tkr

2014

9 500

2015

1 375

2016

1 375

2017

1 375

2018

1 375

Bilaga 1

Arbetsformer regional nivå

Direktionen

BHU

VästKoms styrelse

Samrådsorganet

LISA
Ledning i
samverkan

Västgruppen

Närvårssamverkan
Politiskt samråd

Presidiet

Regional utveckling
Regionutvecklingschef

Beredningsgrupp
Delregional utveckling BH7

Ledningsgrupp
VGK

Välfärd & Kompetens
Förbundsdirektör

Närvårdssamverkan
styrgrupp

Beredningsgrupp
Välfärd och Kompetens
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Bilaga 2

Bilaga 3

Antal anställda

Balanskravsutredning

Kansliet

 otalt 17 årsarbetare varav 6,5 som finansieras med proT
jektmedel
•
•
•
•
•
•
•

Förbundsdirektör 1,0
Regionutvecklingschef 1,0
Förbundssekreterare 1,0
Ekonomi 1,5
Reception, konferens mm 0,5
Välfärd 3,0 varav 1,5 finansieras med projektmedel
Kompetens 3,0 (1,0 vakant) varav 2,0 finansieras med
projektmedel
• Regional utveckling 3,0 (1,0 vakant)
• eSamordnare 2,0 (1,0 vakant) finansieras med projektmedel
• Digitalisering av trygghetslarm 1,0 finansieras med
projektmedel
Medarbetarcentrum 4,0 årsarbetare

• Verksamhetschef 1,0
• Coach 3,0
NAVET totalt 17,7 årsarbetare

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetschef 1,0
Administration 1,0
Pedagoger 9,5
Bibliotekarie 0,2
Tekniker 2,2
Designer 1
Material och konferens 1,3
Interaktionsdesigner 0,5
Timanställd helgpersonal 1,0
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Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett underskott i
2014 års resultat på 5 211 tkr. Underskottet beror på att
man kostnadsfört 9 500 mkr avseende bidrag till E20
genom Västra Götaland, och innebär att det egna kapitalet
minskar till 5 117 tkr.
Enligt kommunallagen finns det ett balanskrav, dvs det
egna kapitalet får inte minska såvida det inte föreligger
synnerliga skäl. Sjuhärads kommunalförbund har ett
finansiellt mål att det egna kapitalet bör uppgå till minst
fyra miljoner kronor. Eftersom resultatet belastas med ett
bidrag avseende E20, som beloppsmässigt är av engångskaraktär, anser direktionen att synnerliga skäl föreligger och
att 2014 års underskott inte behöver återställas.
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Revisionsberättelse för
Sjuhärads kommunalförbund

Från Stadsrevisionen

Orgnr 222000-1008

Granskningsrapport

Vi har granskat Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning för 2014. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och vi har inte funnit
något som ger anledning till anmärkning.

Sjuhärads kommunalförbund
Granskning av årsredovisning 2014.

Vi har utnyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i vår granskning.
Vi tillstyrker
att årsredovisningen fastställs och
att	förbundsdirektionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2014.
Borås 2015-03-23
BorisPrejde		
Per-Gunnar Bergman
Jan-Åke Andersson

Mai Andersson
Ingrid Isaksson

Vid granskning av Balans- och Resultaträkningarna har
följande moment utförts:
• Avstämning av ingående balanser.
• Avstämning mot redovisningen.
• Avstämning mot specifikationer och noter.
Enligt balansräkningen uppgår det egna kapitalet per den
31 december till 5 117 tkr (10 328 tkr) inklusive årets
resultat på -5 211 tkr (2 702 tkr) Föregående års siffror
inom parantes.
Det finansiella målet är att det egna kapitalet skall uppgå
till cirka 4 mkr.
Direktionen beslutade 2014-12-04 att medfinansiera E 20
med totalt 15 mkr. Ett huvudavtal har tecknats mellan
inblandade parter. 15 mkr har tagits upp i balansräkningen. 9,5 mkr har belastat resultaträkningen 2014 och
resterande belopp upplöses under perioden 2015-2018 med
1 375 tkr per år. RKR 6.2 reglerar hur lämnade bidrag
till infrastrukturella investeringar skall redovisas. Dessa
bidrag kan tas upp i balansräkningen eller redovisas som
en kostnad i resultaträkningen. Bidrag som redovisas i
balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga belopp
under högst 25 år.
Kostnadsbokföringen på 9,5 mkr har i stor utsträckning
bidragit till årets underskott på -5 211 tkr. Enligt Kommunallagen skall ett negativt resultat regleras och det egna
kapitalet återställas inom tre år. Fullmäktige får besluta att
inte reglera ett negativt resultat om det finns synnerliga
skäl. Direktionen beslöt 2015-02-27 att det redovisade
underskottet inte behöver återställas och hänvisar till
upprättad balanskravsutredning som anger att kostnaden
är av engångskaraktär och att det egna kapitalet överstiger
det finansiella målet.
I samband med förra årets bokslutsgranskning noterades att många externa projekt som beviljats stöd under
perioden 2008-2013 inte rekvirerat några pengar. I årets
bokslut har man återfört beslutade bidrag för projekt som
avslutats på olika sätt. Den totala summan som återförts
är 4,2 mnkr och avser avslutade projekt med pengar över
(20 st, 1 mkr), projekt där man inte rekvirerat pengar på
tre år (4 st, 1,3 mkr), avbrutna projekt (11 st, 1,6 mkr) och
ej avslutade projekt som inte rekvirerat hela det beviljade
beloppet (6 st, 0,2 mkr).
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Under året har felaktiga skattedeklarationer lämnats till
Skatteverket men som nu är rättade.
I årsredovisningen beskrivs ”kansliets” verksamhet utifrån
hur arbetet styrts mot de strategiska målen. En kortfattad
beskrivning av uppnådda resultat görs också. För området
Tillväxt beslaivs resultatet på följande sätt: ”Majoriteten
av projekt som har beviljats tillväxtmedel inom området
har lett till att målet att stärka den långsiktiga utvecklingskraften och främja innovationer har uppfyllts på ett
positivt sätt”. Något underlag för denna slutsats redovisas
dock inte.
Navet och Medarbetarcentrum gör en mer konkret redovisning av mål och måluppfyllelse. När det gäller Navets
måluppfyllelse kan utläsas att man nått 12 av 21 mål
enligt verksamhetsplan 2014. Medarbetarcentrums fem
effektmål kommenteras. Båda enheterna redovisar också
ett antal statistiska uppgifter.
Någon särskild granskning av den interna kontrollen har
jag inte gjort. En basgranskning samt en kompletterande
basgranskning och uppföljning av den interna kontrollen
genomfördes under 2013 och 2014.
Balans- och Resultaträkning är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal redovisning och ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av ekonomisk ställning per den 31
december 2013.
Ett skriftligt uttalande enligt ISA 580 har begärts in från
förbundsdirektören.
Granskningarna har utförts enligt god revisionssed i
kommunal verksamhet. Jag har inte funnit något som ger
anledning till anmärkning.
Borås 2015-03-19
Lars Magnusson
Certifierad kommunal revisor
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Nr 74
VA-taxa, Hushållstaxa och fjärrvärmepris 2016
2015-06-15

2015/KS0447

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

är investeringarna i rökgaskondensering och ny biobränslepanna på Viared vilka båda driftsattes under hösten 2014.

Kommunstyrelsens bedömning

Borås Energi och Miljö AB har beslutat att för 2016 föreslå
en höjning av VA-taxans brukningsavgifter med 5,5 %, en
oförändrad renhållnings-/hushållstaxa, samt en höjning
av fjärrvärmepriset med 1,5 %. Bolaget ansöker nu om
Kommunstyrelsens/Kommunfullmäktiges godkännande.
Bolaget önskar även få mandat att framöver få besluta om
fjärrvärmepriset utan godkännande från Kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Fjärrvärmetaxan, som godkänns av Kommunstyrelsen, har
tidigare normalt sett godkänts av Kommunstyrelsen ihop
med bolagets budget i december. VA-taxan och renhållnings-/hushållstaxan, som godkänns av Kommunfullmäktige, har normalt beslutats i december. Bolaget önskar
nu kunna fatta beslut tidigare. Orsaken är dels fjärrvärmelagens krav på avisering 60 dagar innan en prisjustering samt att hinna med kundernas lagstadgade rätt till
förhandling och medling av prishöjningar. Det är även ett
önskemål från kunderna att få en bättre framförhållning
för sina budgetar och hyresgästsförhandlingar.

Kommunstyrelsen bedömer föreslagna prisjusteringar som
rimliga.
Ökningen av VA-taxan innebär samma procentuella
höjning som både 2014 och 2015, och görs för att kunna
fondera medel till det nya avloppsreningsverket, få en
jämn taxeutveckling och undvika mycket stora höjningar
när det nya reningsverket står klart.
Fjärrvärmeprisets ökningar de senaste åren har ansetts
nödvändiga för att stärka bolagets egna kapital inför kommande kraftvärmeverksinvestering. Den relativt låga höjningen 2016 får på samma sätt anses relevant. Fjärrvärmepriset i Borås 2014 låg i en jämförelse i mitten av landets
kommuner. I budgetprocessen kommer Kommunstyrelsen
ytterligare analysera och bedöma fjärrvärmetaxan som en
del av bolagets totalekonomi. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över bolaget utövas till en del genom godkännande
av bolagets budget. Fjärrvärmepriset är en viktig del av
bolagets resultat och budget, och bör även fortsättningsvis
godkännas av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Behov av prisjustering

Som framgår av bolagets skrivelser föreslås VA-taxan höjas
med 5,5 %, renhållnings-/hushållstaxan föreslås oförändrad, samt fjärrvärmepriset föreslås höjas med 1,5 %.
VA-taxehöjningen behövs för att fondera kapital till det
nya avloppsreningsverket och till underhåll av ett åldrande
ledningsnät.

VA-taxans brukningsavgifter höjs med 5,5 % från
och med 1 januari 2016, och renhållnings-/hushållstaxan förblir oförändrad under 2016.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

Fjärrvärmeprisets höjning behövs för att täcka minskade
elintäkter på grund av lågt elpris, minskade intäkter för
mottagningsavgifter för avfallsbränsle samt betydande
underhållsinsatser. Genom målmedvetet effektiviseringsarbete motverkas onödiga prisjusteringar. Exempel på effektivisering inom produktion och anskaffning av bränsle
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Från Borås Energi och Miljö AB
Protokollsutdrag 2015-05-21
§ 81 Fjärrvärmepris 2016

Enligt fjärrvärmelagen (2008: 263) skall bolaget avisera
kunderna senast 60 dagar innan en prisjustering börjar
gälla. Kunderna har efterfrågat och önskat att vår prisavisering görs ännu tidigare med tanke på att ha vetskap
om nästa års fjärrvärmekostnaderna då kunderna gör sina
egna budgetar och förhandlingar med sina hyresgäster.
Bolaget har sedan 2013 aviserat nästkommande års prisjustering redan i juni månad. För 2016 år skickas således
besked ut till kunderna om prisjusteringen i juni och
prisjusteringen börjar gälla 2016-01-01.

Styrelsen beslöt

att	under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner prisjusteringen av fjärrvärme 2016
att	ge VD i uppdrag att höja fjärrvärmepriserna med
1,5 %
att	hemställa att bolagsstyrelsen får mandat att fastställa
framtida fjärrvärmepriser.

§ 82 VA-taxa 2016

Kunderna har efterfrågat och önskat att vår prisavisering görs i juni med tanke på att ha vetskap om nästa års
VA-kostnader då kunderna gör sina egna budgetar och
förhandlingar med sina hyresgäster.
VA-kollektivet behöver fondera kapital till det kommande
nya avloppsreningsverket. För att undvika stora höjningar
när det nya avloppsreningsverket står klart, avser bolaget
att höja VA-taxan gradvis de kommande åren.
Dessutom ökas ledningsunderhållet med tanke på ett
åldrande ledningsnät.

Styrelsen beslöt

att	under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner den nya VA-taxan för 2016.
att	ge VD i uppdrag att höja brukningsavgiftern för VA
med 5,5 %.
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§ 83 Hushållstaxa 2016

Kunderna har efterfrågat och önskat att vår prisavisering görs i juni med tanke på att ha vetskap om nästa års
kostnader för hushållsavfall då kunderna gör sina egna
budgetar och förhandlingar med sina hyresgäster.
Tack vare effektiviseringar avser inte bolaget att göra några
förändringar i hushållstaxan inför 2016.

Styrelsen beslöt

att	under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner förslaget ge VD i uppdrag att bibehålla nivån på
dagens hushållstaxa dvs inte höja taxan inför 2016.
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Nr 75
Nytt reglemente för Kommunstyrelsen och nya reglementen för övriga nämnder samt nytt gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
i Borås Stad
2015-06-15

Dnr 2015/KS0273 003

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

1

Bakgrund

Förändringarna i kommunallagen (KL) 2013 innebar
en för Kommunstyrelsen förstärkt uppsiktsplikt över de
kommunala bolagen. Bland annat med anledning av den
förstärkta uppsiktsplikten reviderades tidigare i år samtliga
Borås Stads styrdokument för de kommunala bolagen.
I bolagsordningar och ägardirektiv har därmed intagits bestämmelser som betonar Kommunstyrelsens ägarroll mot
bakgrund av de nya reglerna i KL. En motsvarande komplettering behöver göras i Kommunstyrelsens reglemente.
Under årens lopp har Borås Stads kommunstyrelsereglemente fortlöpande redigerats med hänsyn till ändringar i
lagar och författningar. Efter många justeringar och til�lägg är denna idag svåröverskådlig och strukturen är även
något ologisk. Det finns därför även med anledning av
det, ett starkt behov av ett nytt uppdaterat reglemente för
Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens nuvarande reglemente bygger på
Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, rekommendation och normalreglemente från 1991. Det var i samband
med att nuvarande kommunallag (1991:900) trädde kraft
som Svenska kommunförbundet tog fram ett förslag till
reglemente för Kommunstyrelsen och riktlinjer för övriga
nämnder.
I december 2014 kom SKL med ett nytt förslag till normalreglemente för styrelsen och övriga nämnder. Reglementet har getts en helt annan uppbyggnad än det föregående normalreglementet från 1991. SKL:s förslag till nytt
reglemente bygger på två delar. Den första delen reglerar
specifikt styrelsens uppgifter. Den andra delen innehåller
för styrelsen och nämnder gemensamma bestämmelser.

SKL:s nya förslag till normalreglemente och nämndgemensamma bestämmelser har legat till grund för arbetet
med att ta fram ett förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen och att skapa ett helt nytt Gemensamt
reglemente för styrelsen och övriga nämnder. I samband
med härmed har även en översyn av samtliga nämnders
reglementen gjorts. Förslag till nya reglementen för nämnderna, med hänsyn tagen till det nya gemensamma reglementet, lämnas därmed. Nämndförvaltningarna har getts
tillfälle att lämna förslag på nödvändiga uppdateringar av
sina reglementen.

2

Förslag till nya reglementen

Förslaget till nytt Kommunstyrelse-reglemente består av
två delar, dels ett specifikt reglemente för Kommunstyrelsens uppgifter, dels ett reglemente som innehåller nämndgemensamma bestämmelser. Det innebär att reglementet
även fortsättningsvis är anpassat till SKL:s ”normalreglemente”, dock med nödvändiga anpassningar efter Borås
Stads särskilda förhållanden.
Det medför stora fördelar om de föreskrifter som är
gemensamma för nämnderna kan samlas i ett nyskapat
reglemente för Borås Stads nämnder. Syftet med denna
ordning är dels att förtydliga varje nämnds uppdrag i ett
nämndspecifikt reglemente, dels att genom ett gemensamt
reglemente förenkla processen i de fall någon föreskrift
gemensamt för nämnderna behöver revideras. De föreskrifter som avses införas i det gemensamma reglementet
är, förutom nämnds arbetsformer, föreskrifter såsom t ex.
nämnds processbehörighet, nämnds rätt att inrätta tjänster, skyldigheten för nämnd att redovisa, återrapportera
och att avge yttranden.
De ändringar som utgör en nyhet i förhållande till nuvarande reglementen redovisas och kommenteras särskilt
nedan. I nuvarande Kommunstyrelse-reglemente återfinns
uppgifter som sedan tidigare beslut om organisationsförändringar tillagts annan nämnd. Justeringar i förhållande
till gjorda organisationsförändringar föreslås nu i respektiB 725
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ve reglementen. Exempelvis kommer uppgiften att ansvara
för inköp- och upphandling inte längre att återfinnas i
Kommunstyrelsens reglemente och i detta kommer inte
heller längre att återfinnas uppgiften att ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor. Ansvaret för nämnda
uppgifter återfinns i tekniska nämndens respektive i
lokalförsörjningsnämndens reglementen. Samtliga Borås
Stads nämnders reglementen har som förslag i detta ärende
anpassats till det gemensamma reglementet.
Nedan redovisas förslag till justeringar i Kommunstyrelsens reglemente, förslag till nytt ”Gemensamt reglemente
för Kommunstyrelsen och Borås Stads nämnder” samt
slutligen nya reglementen för övriga Borås Stads nämnder.
I bilagda reglementen framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är markerade genom understrykning och
är kompletterad med en rödmarkerad text, som anger
bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken
finns beskrivet, med rödmarkerad text, huruvida innehållet i texten antingen återfinns i ”Gemensamt reglemente
för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad”
eller om texten ersätts av annan text eller helt utgår med
hänsyn till inaktualitet.
Överst på varje styrdokument föreslås att det införs en
inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet
antagits och när det senast ska fastställas på nytt. Syftet
med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa
dokumentet och dess uppdatering.

3	Reglemente för Kommunstyrelsen
Med SKL:s nya förslag till reglemente som grund och efter
den genomgång av nuvarande reglemente som gjorts så har
ett nytt uppdaterat förslag till reglemente för Kommunstyrelsen arbetats fram. De förändringar i kommunallagen
och övriga författningar samt de lokala organisationsförändringar som förevarit och som påverkar reglementet är
nu reglerade i det nya förslaget. Systematiken skiljer sig
något åt från den som återfinns i nuvarande reglemente.
I reglementet tydliggörs Kommunstyrelsens funktioner/uppgifter. Förslaget innebär att Kommunstyrelsens
ledningsfunktion, styrfunktion och uppföljningsfunktion
görs tydligare. Innehållet är disponerat under följande sex
huvudrubriker;
•
•
•
•
•
•

Allmänt om styrelsens uppgifter
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Uppföljningsfunktionen
Delegering från fullmäktige
Särskilda uppgifter
Kommunstyrelsens arbetsformer
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I det följande kommenteras förslagen till nya regleringar i
Kommunstyrelsens reglemente.

3.1	Ny reglering – Program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata
utförare

Av reglementets 3 § p 8, under huvudrubriken ”Ledningsfunktionen och styrfunktionen”, framgår att en av
styrelsens övergripande uppgifter är att upprätta förslag till
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. Punkten tar
sikte på sådana program som regleras i 3 kap 18 b § KL
(gäller från 1/1 2015) och som ska antas av fullmäktige
minst en gång per mandatperiod. Programmet ska innehålla mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

3.2 N
 y reglering – KS ska årligen pröva om den
verksamhet som bedrivs i AB varit förenlig
med bl a det kommunala ändamålet

Av reglementets 4 § p 5, under huvudrubriken ” Ledningsfunktionen och styrfunktionen”, framgår att Kommunstyrelsen årligen i beslut ska pröva om den verksamhet som
bedrivs i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis
äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns det brister ska styrelsen samtidigt
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Förändringarna i kommunallagen 2013 innebar en för
Kommunstyrelsen förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Den nya bestämmelsen grundar sig på
styrelsens förstärkta uppsiktsplikt enligt 6 kap 1, 1 a §§
KL.
Det finns olika möjligheter för Kommunstyrelsen att
skaffa underlag för sina årliga beslut och i samtliga kommunens bolags ägardirektiv har nyligen införts bestämmelser som rör Kommunstyrelsens rätt till insyn i bolagens verksamhet men även en påminnelse till bolagen om
Kommunstyrelsens uppgift att fatta årliga beslut rörande
bolagets förenlighet med det fastställda kommunala ändamålet och huruvida verksamheten utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Slutligen har i ägardirektiven införts en bestämmelse om
att bolaget i sin förvaltningsberättelse särskilt ska uttala sig
om verksamheten i förhållande till uppsatta ändamål och
ramar för verksamheten. Uttalandet ska vara så utformat
att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och beslut enligt 6 kap 1, 1 a §§ KL.
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3.3	Ny reglering – Uppföljning privata
utförares verksamheter

Av reglementets 8 § p 5, under huvudrubriken ”Uppföljning”, framgår att Kommunstyrelsen inom ramen för sin
uppsiktsplikt, ska övervaka att verksamheter som bedrivs
av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet
med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program
och direktiv. Punkten tar sikte på uppföljningen av den
verksamhet som bedrivs av privata utförare. I 3 kap 19-19b
§§ KL finns krav på att en kommun, när man lämnat över
vården av en kommunal angelägenhet till en privat utförare, ska kontrollera och följa upp verksamheten. Bestämmelserna rör verksamheter som lagts ut på entreprenad.

3.4	Ny reglering – Uppföljning av
inkomna e-petitioner

Av reglementets 8 § p 6, under huvudrubriken ”Uppföljning”, framgår att Kommunstyrelsen inom ramen för
sin uppsiktsplikt, årligen ska lämna en redovisning till
fullmäktige över, förutom de motioner som inkommit till
fullmäktige, även över de e-petitioner som inkommit till
kommunen.
Genom punkten säkerställer fullmäktige att man regelbundet får information även om de e-petitioner som
inkommit och som man kan behöva ta ställning till.

3.5	Ny reglering – Uppföljning,
återrapportering av uppdrag

Av reglementets 8 § p 6, under huvudrubriken ”Uppföljning”, framgår att Kommunstyrelsen årligen ska lämna
en återrapportering med statusrapport till fullmäktige
rörande de uppdrag som fullmäktige lämnat dels Kommunstyrelsen och dels övriga nämnder. Punkten återfinns
även i det gemensamma reglementet.

3.6	Ny reglering – Informationssystem och
Informationsteknologi

Av reglementets 9 § under rubriken ”Informationssystem
och Informationsteknologi”
(IS/IT) föreslås att ett nytt stycke med ny rubrik infogas
som rör informationssystem och dess teknologi. Informationssystem (IS) avser alla system och applikationer som
innehåller data eller information, t.ex. de verksamhetssystem som används för att stödja olika verksamheter.
Informationsteknologi (IT) är den teknologi som tillhandahåller informationssystem och innefattar förutom
traditionella datasystem även kommunikation, telefoni,
bildöverföring och andra former för informationsspridning
via tekniska hjälpmedel. Begreppet IS/IT används för att

sammanfatta dessa områden. IT-arkitektur avser det ramverk och den struktur som krävs för att få IS/IT-systemen
att harmonisera med varandra.

3.7

Ny reglering – Processbehörighet

Av reglementets 10 §, under huvudrubriken ”Särskilda
uppgifter” framgår att styrelsen själv eller genom ombud
får föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte
någon annan ska göra det p.g.a. lag eller annan författning
eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också i mål där
någon begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut,
om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Bestämmelsen grundar sig på 6 kap 6 § KL. Styrelsen får
genom bestämmelsen processbehörighet i alla mål och
ärenden, om inte någon annan nämnd exempelvis genom
lag eller reglemente är utsedd att göra det.
Av det nämndgemensamma reglementet framgår, se
nedan, att fullmäktige emellertid genom en särskild
bestämmelse överlåtit processbehörighet till respektive
nämnd. Nämnderna har, enligt 5 § i det gemensamma
nämndreglementet, att inom sina respektive verksamhetsområden och utan fullmäktiges särskilda medgivande,
i uppgift att själv eller genom ombud föra kommunens
talan i mål eller ärenden när detta följer av lag eller annan
författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid
träffa för kommunen bindande avtal. Allt under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars
av större vikt.
Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse
vid myndighetsutövning ska dock handläggas av Kommunstyrelsen. Sistnämnda bestämmelse hör samman med
Kommunstyrelsens särskilda uppsiktsplikt.

4	Gemensamt reglemente för
Kommunstyrelsen och Borås Stads
nämnder
Syftet med ett gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder har varit dels att förtydliga
varje nämnds uppdrag, dels att förenkla processen i de
fall någon föreskrift gemensamt för nämnderna behöver
revideras.
De bestämmelser i nuvarande Kommunstyrelsens reglemente som även återfinns i andras nämndreglementen
har förts över till det nya Gemensamma reglementet för
Kommunstyrelsen och för övriga Borås Stads nämnder.
Därutöver föreslås några nya bestämmelser ingå.
Innehållet i det gemensamma reglementet är disponerat
under tre huvudrubriker, ”Uppgifter”, ”Arbetsformer” och
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”Övrigt”. Under huvudrubriken ”Uppgifter” regleras bl a
uppdrag, organisation, personalansvar, uppföljning till
fullmäktige.
Även uppgifter såsom exempelvis nämnds processbehörighet och skyldigheten för nämnd att avge yttranden mm
föreslås regleras under denna huvudrubrik. Under huvudrubriken ”Arbetsformer” återfinns sammanträdesformalia
och under huvudrubriken ”Övrigt” regleras bestämmelser
om kungörelser, författningssamlingen, vem som är delgivningsmottagare samt vem som har rätt att underteckna
handlingar.
Det gemensamma reglementet föreslås gälla för Kommunstyrelsen och för övriga nämnder i Borås Stad.
Nedan kommenteras de regleringar som inte tidigare funnits med i nämnd-reglementena.

4.1	Ny reglering – Personuppgifter,
allmänna handlingar

I nuvarande reglementen finns särskilda bestämmelser
under huvudrubriken ”Administration”, underrubrikerna
”Diarium” och ”Värdehandlingar”.
Av bestämmelsernas innehåll framgår att dessa inte tillräckligt tydligt beskriver det ansvar respektive nämnd har
för de handlingar och uppgifter man har att hantera. Av
denna anledning föreslås en ny reglering i det gemensamma reglementets 4 §, under huvudrubriken ”Uppgifter”
och underrubriken ”Personuppgifter, allmänna handlingar”. Paragrafen föreslås ersätta, förutom skrivningen i
nuvarande reglementen, rörande ”Diarium” och ”Värdehandlingar”, även skrivningen om att nämnd är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden
för i sin verksamhet och förfogar över (oftast inlagd som
sista punkt i nuvarande reglemente under § 2, speciella
arbetsuppgifter).

4,2

Ny reglering – Processbehörighet

Av det gemensamma reglementets 5 § under huvudrubriken ”Uppgifter” och underrubriken ”Delegering från
kommunfullmäktige” framgår att Kommunstyrelsen/
nämnd, inom sitt verksamhetsområde själv eller genom
ombud får föra kommunens talan i mål eller ärenden
när detta följer av lag eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen
bindande avtal. Detta under förutsättning att ärendet inte
är av principiell betydelse eller annars av större vikt för
kommunen. Mål och ärenden om skadestånd rörande fel
och försummelse vid myndighetsutövning ska dock handläggas av Kommunstyrelsen. Sistnämnda bestämmelse hör
samman med Kommunstyrelsens särskilda uppsiktsplikt.
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Regleringen medför att nämnderna själva, efter denna delegering från fullmäktige, ansvarar för de mål och ärenden
som kan förekomma inom dess verksamhets område. Vid
behov kan dessa anlita kommunintern (alt extern) juridisk
expertis att bistå nämnden med sakkunskap.

4.3	Ny reglering – Återrapportering av
uppdrag till fullmäktige

Av det gemensamma reglementets 6 § 2 st, under huvudrubriken ”Uppgifter”, framgår att Kommunstyrelsen/
nämnden, två gånger per år, ska redovisa till fullmäktige
hur man har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har
lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Detta stycke tar sikte på dels allmän återrapportering av
hur verksamheten fullgjorts, dels den återrapporteringsskyldighet som följer av 3 kap 15 § KL. Den allmänna
återrapporteringen finns inte reglerad i KL, men får anses
följa av det verksamhetsansvar som nämnderna har enligt
6 kap 7 § KL.
Två gånger per år redovisar Kommunstyrelsen till fullmäktige vilka motioner som ej slutförts i enlighet med
fullmäktiges arbetsordning. Ingen liknande rutin har dock
inte funnits för att bevaka uppdragen från fullmäktige till
Kommunstyrelsen eller till nämnderna. I bestämmelsen
anges nu att återrapporteringen av fullmäktige lämnade
uppdrag ska ske två gånger per år. Redovisningen ska lämnas till Kommunstyrelsen och i övrigt ske enligt riktlinjer.
Många gånger kan det vara ändamålsenligt att samordna
återrapporteringen med de krav på delårsrapport och årsredovisning som framgår av lagen om kommunal redovisning.

4.4

Ny reglering – e-petitioner

Av det gemensamma reglementets 8 § under huvudrubriken ”Uppgifter” framgår att Kommunstyrelsen/nämnden
en gång per år ska redovisa de e-petitioner som kommit
in till kommunen. Efter att kommunfullmäktige infört
möjligheter att inlämna s k e-petitioner till kommunen i
februari 2010 har detta inte närmare reglerats i reglementena. Av Kommunstyrelse reglementets 8 § p 6, under
huvudrubriken ”Uppföljning”, framgår att Kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt, årligen ska lämna
en redovisning till fullmäktige över, förutom de motioner
som inkommit till fullmäktige, även över de e-petitioner
som inkommit till kommunen. För att Kommunstyrelsen
ska kunna fullgöra sitt uppdrag att lämna sådan redovisning till fullmäktige måste nämnderna redovisa de
e-petitioner som inkommit.
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4.5

Ny reglering – Författningssamlingen

Av det gemensamma reglementets 22 § under huvudrubriken ”Övrigt”, framgår att nämnderna ska ta initiativ
till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms
nödvändig.
Den 1 januari 2013 infördes en ny paragraf i KL (3:30)
som anger att gällande kommunala föreskrifter ska samlas
i en kommunal författningssamling som ska finnas
tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats. I
författningssamlingen ska införas vissa beslut som fattats
av kommunfullmäktige, som till exempel reglementen,
bolagsordningar och taxor. Det är av stor vikt att styrdokumenten i författnings-samlingen är uppdaterade. Med
anledning härav ges nämnderna ansvar för att ta initiativ
till och att underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering bedöms nödvändig.

5	Reglementen för övriga Borås Stads
nämnder
I det följande kommenteras förslagen till nya nämndreglementen.

5.1	Reglemente för Borås Stads
arbetslivsnämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Ingen justering av dessa uppgifter föreslås.
Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.2	Reglemente för Borås Stads fritids- och
folkhälsonämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Ingen justering av dessa uppgifter föreslås.
Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.3	Reglemente för Borås Stads
krisledningsnämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Ingen justering av dessa uppgifter föreslås.

Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.4

Reglemente för Borås Stads kulturnämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Ingen justering av dessa uppgifter föreslås.
Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.5	Reglemente för Borås Stads
lokalförsörjningsnämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Det kommunövergripande ansvaret för stadens lokalvårdsfrågor överfördes till nämnden från SDN Väster under år
2013.
Ansvarsövergången kom dock aldrig att införas i respektive reglementen.
Reglementet föreslås nu kompletteras med denna uppgift.
I övrigt föreslås ingen justering av nämndens uppgifter.
Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.6	Reglemente för Borås Stads miljö- och
konsumentnämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Ingen justering av dessa uppgifter föreslås.
Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.7	Reglemente för Borås Stads
samhällsbyggnadsnämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Ingen justering av dessa uppgifter föreslås.
Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.
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5.8	Reglemente för stadsdelsnämnderna i
Borås

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1), nämndens speciella arbetsuppgifter
(§ 2) och nämndens särskilda uppgifter (§ 3).
Under § 1, nämndens huvuduppgifter har viss justering
föreslagits. Termen ”skolbarnomsorg” föreslås ändras till
”fritidshem” i enlighet med gällande författningar och
första och andra stycket under § 1 har arbetats ihop för
tydlighets skull. Reglementet är vidare uppdaterat med ett
förtydligande rörande nämndens ansvar för elevhälsan.
Under § 3, nämndens särskilda uppgifter, specificeras
stadsdelsnämndernas särskilda uppgifter. Två av de uppgifter som ligger under SDN Väster behöver justeras. Av
kommunfullmäktiges beslut 2011-12-15, § 166, framgår
att ansvaret för samordning av individ- och familjeomsorgen inom kommunen ska ligga under Stadsdelsnämnd
Väster. Beslutet kom dock aldrig att regleras i reglementet,
vilket nu föreslås.
Det kommunövergripande ansvaret för stadens lokalvårdsfrågor överfördes från SDN Väster till lokalförsörjningsnämnden under år 2013. Ansvarsövergången kom dock
aldrig att införas i respektive reglementen. Reglementet
föreslås nu justeras med hänsyn tagen till att uppgiften
överflyttats.

Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.11	Reglemente för Borås Stads tekniska
nämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Ingen justering av dessa uppgifter föreslås.
Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.12	Reglemente för Borås Stads
utbildningsnämnd

Av förslaget till utbildningsnämndens nya reglemente
framgår att nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och
speciella arbetsuppgifter (§ 2) har justerats något. Reglementet har uppdaterats till aktuell terminologi i enlighet
med skollagen
(SFS 2010:800) och till gällande förhållanden i övrigt.
Exempelvis har den tidigare hänvisningen till Länsarbetsnämnden strukits i texten då dessa avvecklats.

Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.9

5.13 Reglemente för Borås Stads valnämnd

Reglemente för Borås Stads servicenämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Ingen justering av dessa uppgifter föreslås.
Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås
Stads nämnder”.

5.10	Reglemente för Borås Stads sociala
omsorgsnämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och speciella arbetsuppgifter (§ 2).
Det föreslås ett visst förtydligande vad gäller uppgiften
assistentersättning.
I övrigt föreslås ingen justering av nämndens uppgifter.
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Det har tidigare inte funnits något reglemente för valnämnden i Borås Stad. Valnämndens uppgifter framgår
av bland annat vallagen. För tydlighets skull föreslås nu
ett reglemente för Borås Stads valnämnd. Av reglementet
framgår att det är nämnden som verkställer kommunens
uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, val föranledda av EU-medlemskapet m.m. samt folkomröstningar.
För valnämnden gäller även ”Gemensamt reglemente för
Kommunstyrelsen och Borås Stads nämnder”.

5.14	Reglemente för Borås Stads
överförmyndarnämnd

Av nämndens nya reglemente framgår nämndens huvudarbetsuppgifter (§ 1) och att överförmyndarnämndens
förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som
lyder under Sociala Omsorgsnämnden. Ingen justering av
dessa uppgifter föreslås.
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Övriga paragrafer i det tidigare reglementet återfinns i ”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och Borås Stads nämnder”.

6

Ärendets beredning

Nämndernas förvaltningar har getts tillfälle att inkomma med
synpunkter på förslagen till nya reglementen.

7

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
• anta nytt reglemente för Kommunstyrelsen enligt upprättat förslag,
• anta nytt gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen
och övriga nämnder i Borås Stad enligt upprättat förslag,
• anta nya reglementen för följande nämnder enligt upprättade förslag,
Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
Reglemente för Borås Stads fritids- och folkhälsonämnd
Reglemente för Borås Stads krisledningsnämnd
Reglemente för Borås Stads kulturnämnd
Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
Reglemente för Borås Stads miljö- och konsumentnämnd
Reglemente för Borås Stads samhällsbyggnadsnämnd
Reglemente för Borås Stads servicenämnd
Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås
Reglemente för Borås Stads sociala omsorgsnämnd
Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd
Reglemente för Borås Stads utbildningsnämnd
Reglemente för Borås Stads valnämnd
Reglemente för Borås Stads överförmyndarnämnd
• Reglemente för Kommunstyrelsen daterat 2014-09-25,
samt hittills gällande reglementen för övriga Borås Stads
nämnder upphör därmed att gälla.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Enhetschef
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska
fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Kommunstyrelsen
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts
på annan nämnd (Delegering från fullmäktige och särskilda uppgifter).

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter
3§
Styrelsens ska

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
Kommunal författningssamling för Borås 2015
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3.
4.
5.
6.
7.

kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämndpresidierna.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handläggas ska beredas.
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;


utveckling av den kommunala demokratin



medborgar- och brukarinflytande



samspel mellan politik och förvaltningar



personal-, löne- och arbetsgivar-politik



kommunens ekonomiska och finansiella utveckling



övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och kollektivtrafik



mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande



regionala, nationella och internationella frågor



näringslivsfrågor



informationsverksamhet



marknadsföring av kommunen



kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,

Kommunal författningssamling för Borås 2015
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Företag och stiftelser
4§

Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18
b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
4. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och företagsledningarna,
5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
7. Årligen godkänna bolagens budgetar och finansiering.
Kommunalförbund
5§

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund
som kommunen är medlem i.
Avfallshantering
6§

Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden skall ha enligt
kommunens renhållningsordning.
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Ekonomi och medelsförvaltning
7§

Styrelsen ska
1. I enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för finansverksamheten.
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att:
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapport i
enlighet med lagen om kommunal redovisning,
5. förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser,
6. ge anvisningar om attest och utanordning.

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
8§

Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål och riktlinjer och program för verksamheten
samt ekonomi följs upp i nämnderna.
2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna och i bolagen,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige, en återrapportering av de uppdrag som fullmäktige lämnat till Kommunstyrelsen och
till övriga nämnder samt en redovisning av de e-petitioner som inkommit till kommunen.
Kommunal författningssamling för Borås 2015
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Delegering från fullmäktige
9§

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
Ekonomi

1. ta upp lån och utföra övriga finansiella transaktioner inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. utdela medel ur donationsfonder i enlighet med fullmäktiges föreskrifter,
3. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, träffa överenskommelse om betalning eller avskrivning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal,
4. Besluta om dels projekteringsuppdrag och dels anslag till projekt som upptagits i investeringsbudgeten under förutsättning att utgiften inte överstiger vad som avsatts i budgeten.
Personal och utvecklingsfrågor

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare och har därvid bland annat;
1. att vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och kommunens pensionsmyndighet,
2. att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
3. att på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat
rörande förhandling enligt 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. att besluta om stridsåtgärd,
5. att utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla
ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,
6. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt
utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,
7. bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen
Kommunal författningssamling för Borås 2015
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8. utse kommunchef samt chefer för kommunens förvaltningar, med undantag av chef för
revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex månader,
9. utforma och utveckla kommunens personal-, löne- och arbetsgivarpolitik,
10. samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,
11. leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsuppföljning samt initiera och
samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bland annat vad avser organisatoriska
frågor.
Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur
samt att denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Detta innebär att Kommunstyrelsen bl.a.
1. samordnar, initierar upphandling av och avtalar om all tele- och datakommunikation samt
bevakar kommunens intressen när det gäller IS/IT-frågor lokalt, regionalt och nationellt,
2. är ägare till tjänsteförvaltningsmodellen för IS/IT-tjänster och att den tillämpas, följs upp
och utvecklas.
Fastighetsfrågor

Kommunstyrelsen ska
1. se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas,
2. ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet,
3. besluta om förvärv, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd anslagsram och övriga villkor,
4. vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits åt annan nämnd
5. handlägga ärenden om ersättning för gatukostnader
6. att med för kommunen bindande verkan avyttra tomter som fördelas genom kommunens tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt försäljningspris samt andra
markområden som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan
eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställs i hör aktuellt fall upplåtelse
med vägrätt)
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7. företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar, medge förändring av panter i fast
egendom och sköta inskrivningsärenden, samt ingå servituts-, nyttjanderätts- och
tomträttsavtal, i den mån det inte ankommer på annan nämnd,
8. vid offentlig auktion förvärva fast egendom eller tomträtt som behövs för planerad
bebyggelse eller i övrigt då ett sådant förvärv befinns vara av vikt; sådant förvärv ska
anmälas till kommunfullmäktige med förslag till täckning av kostnaden,
9. att hantera kommunens tomtkö.
Näringslivsfrågor

Kommunstyrelsen ska främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.
Övrigt

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
10 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Krisledningsnämnd
11 §

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämnden har rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i den
utsträckning som nämnden finner nödvändigt i den uppkomna krisen.
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Uppgifter enligt speciallagstiftning
12 §

Styrelsen ska
1. vara tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier enligt lotterilagen (1994:1000),
2. ge uppdrag åt sammanslutningar av kommuner att träffa avtal om anställningsvillkor för
personal enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
3. besluta om tillstånd att använda kommunens vapen enligt förordning (1976:100) om vissa
officiella beteckningar
4. avge yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
5. ansvara för kommunens anslagstavla, webbplats och författningssamling
Kommunstyrelsens arbetsformer

För styrelsens arbetsformer gäller, utöver vad som sägs nedan, vad som framgår av Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.
Sammansättning
13 §

Kommunstyrelsen ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige bestämmer.
Kommunalråd
14 §

I Kommunstyrelsen ska ordföranden, de båda vice ordförandena och ytterligare de ledamöter
som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt kommunen och ha titeln kommunalråd.
Kommunstyrelsen fördelar ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod samt
beslutar om arbetsformer och beredning av ärenden. Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut. Därutöver ska kommunalråden, och främst ordföranden, ta initiativ för kommunens utveckling och ekonomi, följa nämndernas förvaltning och främja samverkan mellan
Kommunstyrelsen och övriga nämnder.
Beredning
15 §

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.
Kommunal författningssamling för Borås 2015
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Reglemente för Kommunstyrelsen i Borås
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25
Gäller fr o m 2014-11-01
Kommunstyrelsen skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen skall leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Kommunstyrelsen skall vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen skall särskilt ägna sig åt målsättnings-,
framtids- och uppföljningsfrågor.
Framgår av KS nya reglemente §§ 1,3
Kommunstyrelsen är tillika kommunens centrala arbetsgivarpart och personalorgan. I detta ingår
även att vara kommunens pensionsmyndighet.
Framgår av KS nya reglemente § 9
Kommunstyrelsen är förmedlingsorgan för den statliga låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningens främjande.
Ej längre aktuell fråga.
Kommunstyrelsen får för fullgörande av sin uppgift meddela övriga nämnder de råd och anvisningar som behövs för samordning av verksamheten och för att av Kommunfullmäktige eller
Kommunstyrelsen uppställda mål skall kunna uppfyllas.
Framgår av KS nya reglemente §§ 1,3

§ 2 Huvudarbetsuppgifter
Övergripande planering

att

leda, samordna och utveckla såväl den långa som kortsiktiga planeringen av kommunens
ekonomi, fysiska planering, trafikplanering på övergripande nivå, framtagande av övergripande trafikutredningar typ översiktsplan och lokaliseringsplaner för nya länkar i trafiksystemet samt övrig verksamhetsplanering.

Framgår av KS nya reglemente § 3
att

främja energihushållningen samt leda och samordna den kommunala energiplaneringen
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Framgår av KS nya reglemente § 3 p 6
att

verka för att det i kommunen upprätthålles en tillfredsställande kollektivtrafikförsörjning

Framgår av KS nya reglemente § 3 p 6
att

med uppmärksamhet följa allt som har samband med kommunens natur- och miljövårdspolitik

Framgår av KS nya reglemente §1, st 2
Fastighets- och näringslivsfrågor

att

med uppmärksamhet följa allt, som har samband med kommunens mark- och bostadspolitik, och därvid tillse, att en tillfredsställande markberedskap upprätthålles, att erforderlig
planläggning enligt bygglagstiftningen äger rum samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p1.
att

upprätta och ansvara för genomförande av kommunens bostadsbyggnadsprogram och
utbyggnaden av industriområden

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p1.
att

ansvara för genomförandet av kommunens exploateringsverksamhet

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken fastighetsfrågor § 9 p2 .
att

bereda frågor om förvärv och avyttring av fast egendom även i de fall den fasta egendomen förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p3.
att

fördela kommunens tomter och handha på kommunen ankommande frågor om tilldelning av bostäder samt bistå allmänheten med upplysningar rörande bostadsmarknaden

att

hantera kommunens tomtkö

Ansvaret för att bistå allmänheten med upplysningar ligger under miljö- och konsumentnämnden.
Att fördela tomter och sköta tilldelningen av bostäder kvarstår dock. Uppgiften återfinns i texten
”att hantera kommunens tomtkö i KS nya reglemente under Fastighetsfrågor § 9 p 9.
att

främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och efter samråd med berörda
kommunala organ svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa frågor.

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Näringslivsfrågor § 9.
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Personal och utvecklingsfrågor

Styrelsen skall ha hand om kommunövergripande frågor som rör förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a
Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, 1:a stycket.
att

vara kommunens centrala arbetsgivarpart, personalorgan och pensionsmyndighet,

Denna punkt är ny och tydliggör Kommunstyrelsens mest centrala uppgift inom området personal o utvecklingsfrågor. Finns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 1.
att

med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 2.
att

på kommunens vägnar förhandla i den mån inte Kommunfullmäktige beslutat annat rörande förhandling enligt 10-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet och
genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera frågor om förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare, inklusive pensionsfrågor och frågor om tolkning
av lagar, avtal och bestämmelser inom arbetsrättens område,

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 3. Sista stycket stryks då uppgiften
framgår av KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 4, 5, 7.
att

besluta om stridsåtgärd,

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 4.
att

utöva kommunens befogenheter som arbetsgivare enligt pensionsavtal och besluta i alla
ärenden rörande pensioner där inte beslutanderätten enligt fullmäktiges anvisningar ankommer på annan,

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 5.
att

för staden avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lagstiftning, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt att utfärda anvisningar för övriga nämnder i sådana frågor,

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 6.
att

bevaka och följa frågor om de kommunala arbetstagarnas medbestämmande inom kommunen

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 7.
att

utse kommunchef samt chefer för kommunens förvaltningar, med undantag av chef för
revisionskontoret, samt utse vikarier för cheferna för längre tid än sex månader.
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Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 8. Komplettering med att det är KS
som utser kommunchef.
att

utforma och utveckla kommunens personal- och löne- och arbetsgivarpolitik

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 9. Tillagt ordet arbetsgivarpolitik,
vilket tydliggör kommunstyrelsens uppgift som arbetsgivare.
att

samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för personal kompetensförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård och jämställdhetsfrågor,

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken Personal § 9, p 10. Bytt ut ordet ”personal” till
”kompetensförsörjning” som avser ett antal aktiviteter, t ex personalutveckling, kompetensutveckling och personalförsörjning med inriktning till dels befintlig personal, dels till presumtiva
medarbetare (rekrytering).
att

initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bl a vad avser organisatoriska
frågor och frågor rörande IT-utvecklingen, IT-strategi samt personal- och kompetensutvecklingsfrågor.
Punkten stryks och ersätts av nästkommande nya punkt. Förändringen tydliggör Kommunstyrsens uppgift avseende kvalitetsutveckling mm samt behåller skrivningen om det administrativa
utvecklingsarbetet.
att

leda och samordna det systematiska arbetet med kvalitetsutveckling, systematiska förbättringar och kvalitetsuppföljning samt initiera och samordna det administrativa utvecklingsarbetet, bl.a. vad avser organisatoriska frågor.

Ny punkt som ersätter föregående som stryks. Återfinns i KS nya reglemente under rubriken
Personal § 9, p 11
Ekonomi

att

övervaka efterlevnaden av den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten och därvid se
till, att kommunens förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt

Framgår av KS nya reglemente § 8, p 1.
Skol- och sociala frågor

att

ansvara för samordning av stadsdelsnämndernas verksamhet särskilt avseende planer och
utveckling inom grundskola, socialtjänst, fritid och kultur.

Framgår av KS nya reglemente § 2, § 3 p 1.
att

med uppmärksamhet följa skolväsendet sörja för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas

Framgår av KS nya reglemente §1 st 2.
att

med uppmärksamhet följa socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas

Framgår av KS nya reglemente § 1 st 2.
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svara för policy- och målsättningsfrågor samt andra övergripande frågor rörande invandrare och flyktingmottagning.

Framgår av KS nya reglemente § 3 p 1.
att

med uppmärksamhet följa den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god
kommunal hälso- och sjukvård

Framgår av KS nya reglemente 1 § 2 st.
att

med uppmärksamhet följa fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och
kulturverksamhet i kommunen

Framgår av KS nya reglemente 1 § 2 st.
att

söka och bevaka att stats- och landstingsbidrag för grundskolan inflyter i behörig tid.

Utgör en uppgift för stadsdelsnämnd – se reglemente för SDN § 2.
Avfallshantering

Kommunstyrelsen är den nämnd som svarar för kommunens uppgifter i avfallsfrågor enligt 15
kap miljöbalken, förutom de myndighetsuppgifter som miljöskyddsnämnden skall ha enligt
kommunens renhållningsordning.
Framgår av KS nya reglemente § 6.
Övrigt

att

utveckla den kommunala demokratin

Framgår av KS nya reglemente 3 § st 2, p 1.
att

leda, utveckla och samordna kommunens informationsverksamhet och marknadsföringen
av kommunen

Framgår av KS nya reglemente 3 § st 2, p 10, 11.
att

ansvara för postgång och budcentral

Framgår av KS nya reglemente 3 § st 2, sista punkten.
att

i övrigt se till att en effektiv planering och samordning av kommunens arbeten och åtaganden sker.

Framgår av KS nya reglemente 2 §.

§ 3 Speciella arbetsuppgifter

Kommunstyrelsen är registeransvarig för de personregister som styrelsen för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente 4 §
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I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte annat föreskriver åligger
det Kommunstyrelsen särskilt
Fastighets- och näringslivsfrågor

att

vårda och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, i den mån detta inte uppdragits
åt annan nämnd

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 4.
Förtydligande tillägg: ”i den mån detta inte uppdragits åt annan nämnd”, har gjorts m h t till
tekniska nämndens och till lokalförsörjningsnämndens uppgifter.
att

i förekommande fall efter samråd med berörda nämnder med för kommunen bindande
verkan inom ramen för tilldelade anslag förvärva sådana markområden, som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg
(med förvärv jämställes i här aktuella fall tillskott av mark genom fastighetsreglering enligt
fastighetsbildningslagen och förvärv av vägrätt enligt allmänna väglagen)

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 3.
att

i den mån detta inte särskilt ankommer på annan och i den mån ärendet faller utanför
ramen för punkten ovan, efter Kommunfullmäktiges bemyndigande förvärva fast egendom med äganderätt

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 3.
att

med för kommunen bindande verkan avyttra tomter som fördelas genom kommunens
tomtkö och för vilka Kommunstyrelsen fastställt försäljningspris samt andra markområden som i princip erfordras för genomförande av detaljplan, fastighetsplan eller arbetsplan för allmän väg (med avyttring jämställes i här aktuella fall upplåtelse med vägrätt).

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 6.
att

företräda kommunen vid samtliga förekommande lantmäteriförrättningar med behörighet
att godkänna desamma

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 7 .
att

dels fatta beslut om gatumarksersättningar, föra gatukostnadsregister och meddela vederbörande besked i anslutning till registret, dels handlägga ärenden om gatukostnader

Delar av punkten är struken m h t inaktualitet. Återstår uppgiften att handlägga ärenden om
Gatukostnader, vilket framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 5.
att

– i de fall det inte ankommer på annan nämnd – med för kommunen bindande verkan
ingå servituts-, nyttjanderätts- och tomrättsavtal

Framgår av KS nya reglemente under rubriken fastighetsfrågor § 9 p 7.
att

i ärenden angående kommunal förköpsrätt besluta att avböja erbjudande om förvärv eller
att avstå från att utöva förköpsrätt och att handlägga ärenden enligt lagen om förvärv av
hyresfastigheter m m
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Uppgiften är inaktuell och ska inte ingå i det nya reglementet.
att

ombesörja inskrivningsärenden för kommunens räkning.

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 7.
Ekonomi

att

bevaka att kommunens inkomster inflyter i behörig tid och vidtaga de åtgärder, som är
nödvändiga för indrivning av till betalning förfallna fordringar

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Ekonomi, 9 § p 1.
att

om inte annat följer av donationsföreskrifter se till, att kommunens och under dess vård
ställda fonders tillgångar placeras på ett betryggande och förmånligt sätt, varvid placering
av medel i donationsfond, som inte står under Kommunstyrelsens förvaltning, icke får
ske utan godkännande av vederbörande nämnd

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Ekonomi, 9 § p 2.
att

se till att medel, som tillhör donationsfonder och stiftelser, vilka står under kommunens
vård, används enligt givna föreskrifter

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Ekonomi, 9 § p 2.
att

se till, att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

Framgår av KS nya reglemente 7 § p 2.
att

upptaga lån som av fullmäktige beslutats och på kommunens vägnar utfärda härför behövliga förbindelser

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Ekonomi, 9 § p 1.
att

utfärda förbindelser, som behövs i anledning av fullmäktiges beslut att ikläda kommunen
borgen eller annan ansvarighet.

Framgår av KS nya reglemente 7 § p 1, samt under rubriken Ekonomi, 9 § p 1.
Övrigt

att

bevaka kommunens rätt vid bolags- och föreningsstämmor och andra sammanträden
inom företag, i vilka kommunen är delägare eller eljest har intressen, samt att utöva fortlöpande tillsyn över sådana företag

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Företag och stiftelser, 4 § p 1, 6.
att

meddela erforderliga anvisningar rörande handhavande och förvar av kommunens värdehandlingar

Framgår av KS nya reglemente 7 § p 1
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i förekommande fall underställa vederbörande myndighet eller hos denna söka fastställelse av Kommunfullmäktiges beslut

Framgår av KS nya reglemente 3 § p 4.
att

handlägga ärenden enligt lagen om vissa anslag på kommunens anslagstavla

Framgår av KS nya reglemente 12 § p 5.
att

i övrigt handha förvaltningen av de kommunens angelägenheter som icke tillkommer eller
uppdragits åt annan nämnd

Framgår av KS nya reglemente 1 § sista stycket.
att

utan fullmäktiges särskilda bemyndigande.

Fastighets- och näringslivsfrågor

a) att, inom av fullmäktige givna riktlinjer, genom försäljning, byte eller fastighetsreglering
avhända kommunen fastighet eller fastighetsdel i den mån detta inte uppdragits åt annan

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor, § 9 p 3.
b) när Kommunstyrelsen så finner erforderligt för tillvaratagande av kommunens intressen
vid offentlig auktion inköpa fast egendom eller tomträtt, som behövs för att planerad bebyggelse skall kunna genomföras eller i vilken kommunen har intecknad fordran eller inskriven rättighet eller vilken är intecknad för lån, för vars infriande kommunen åtagit sig
ansvar, därvid styrelsen har att snarast anmäla sådant förvärv för Kommunfullmäktige
och samtidigt framlägga förslag till slutlig täckning av förskotterade kostnader för förvärvet
Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 8.
c) i ärenden om kommunal förköpsrätt besluta utöva förköpsrätt under fullmäktiges sommaruppehåll, därvid styrelsen har att snarast anmäla sådant förvärv till fullmäktige och
samtidigt framlägga förslag till slutligt täckning av förskotterade kostnader för förvärvet
Punkten stryks. Inaktuellt.
d) medge utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar samt utbyte av
pantbrev liksom andra därmed jämförliga åtgärder:
Framgår av KS nya reglemente under rubriken Fastighetsfrågor § 9 p 7.
Ekonomi

e)

upptaga lån och lämna lån som har en löptid av högst fem år samt ingå borgensförbindelser för sådana lån

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Ekonomi, 9 § p 1.
f)

besluta om mottagande av statsbidrag för beredskapsarbeten och andra jämförbara verksamheter
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Uppgift som ligger hos Arbetslivsnämnden. Se arbetslivsnämndens reglemente § 2 sista stycket.
g)

med den begränsning, som för varje särskilt fall kan vara stadgad i lag eller fastställd av
Kommunfullmäktige, besluta om avskrivning av kommunens fordran i den mån det icke
uppdragits åt annan nämnd

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Ekonomi, 9 § p 3.
h)

utfärda kompletterande anvisningar om förfarande vid attest och utanordning.

Framgår av KS nya reglemente 7 § p 6.
Övrigt

i)

avge yttranden enligt lagen om TV-övervakning

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Uppgifter enl. speciallagstiftning, 12 § p 4.
j)

avge övriga yttranden, som ankommer på kommunen, om inte yttrandet är av principiell
betydelse för den kommunala självstyrelsen, och även sistnämnda slag av yttranden, om
fastställd remisstid inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med
Kommunfullmäktige

Framgår av KS nya reglemente under rubriken ”Övrigt”, 9 §
k)

utöva kommunens beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens
vapen

Framgår av KS nya reglemente under rubriken Uppgifter enl. speciallagstiftning, 12 §, p 3.
l)

i sådana mål och ärenden, där det ankommer på Kommunstyrelsen att föra kommunens
talan, med för kommunen bindande verkan sluta förlikning, träffa överenskommelse om
betalning av fordran och antaga ackord

Återfinns i KS nya reglemente under rubriken ”Ekonomi”, § 9 p 3.
m)

utse ledamöter, ersättare, revisorer med ersättare i de styrelser och organ som anges i bilaga 1.

Uppgiften stryks. Föreslås inte belasta det nya reglementet.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4.

§ 4 Utvecklingsarbete

Styrelsen skall vidtaga åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så
rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2.
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§ 5 Organisation
Förtroendemannaorganisation

Kommunstyrelsen består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje
mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
Framgår av gemensamt reglemente § 14.
Av Kommunstyrelsens ledamöter skall ordföranden och vice ordföranden och ytterligare det
antal ledamöter som fullmäktige beslutar ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen och
ha titeln kommunalråd.
Framgår av KS nya reglemente § 14 stycket 1.
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av uppgifter och ansvarsområden mellan kommunalråden för varje mandatperiod. Därutöver ankommer det på kommunalråden och främst Kommunstyrelsens ordförande att
 närmast under Kommunstyrelsen ha inseende över kommunens nämndförvaltning


med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomi och i
sådant avseende ta erforderliga initiativ samt att befrämja samverkan mellan Kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, i vilket syfte kommunalråden bör följa nämndernas
verksamhet.

Framgår av KS nya reglemente § 14 stycket 2.
Kommunalråd får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid sammanträden i
nämnder, även om kommunalrådet inte är ledamot eller ersättare i berörda nämnder.
Framgår av gemensamt reglemente § 13.
Det åvilar ansvarigt kommunalråd att kontinuerligt informera invandrarrådets presidium om aktuella frågor av invandrarkaraktär och i övrigt vidta erforderliga åtgärder så att syftet med invandrarrådet kan uppnås.
Uppgiften ligger på arbetslivsnämnden. Se arbetslivsnämndens reglemente § 2 p 5
(KF´beslut 2013-10-24, §128).
Kommunalråden är skyldiga att följa verksamheten inom respektive ansvarsområde samt tillse att
förslag i ärendena föreläggs Kommunstyrelsen för beslut.
Framgår av nya KS reglemente § 14, st 2.
Beroende på ärendenas art och Kommunstyrelsens bestämmande skall beredningen ske under
ledning av ansvarigt kommunalråd, kommunalrådsberedning, berednings- eller ledningsgrupp.
För beslutförhet i ledningsgrupp eller delegation krävs att mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Innefattas i följande nya bisats i nya KS reglementet § 14, st 2 ” KS fördelar ansvarsområden
mellan kommunalråden för varje mandatperiod samt beslutar om arbetsformer och beredning av
ärenden.”
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I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14.
Tjänstemannaorganisation

Under Kommunstyrelsen lyder Stadskansliet.
Styrelsen anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till styrelsens förfogande.
Framgår av gemensamt reglemente § 3.

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19.

§ 7 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17.
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§ 8 Administration
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar.
Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelsen skriftligen. Sådan kallelse med
åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som styrelsen
bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10.
Närvarorätt

Vid Kommunstyrelsens sammanträden får, i den mån inte styrelsen för särskilt fall beslutar annat,
styrelsens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som
berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag, sammanträden skall
hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente § 13.
Diarium

När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos styrelsen skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för styrelsens verksamhet.
I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit
eller upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4.
Undertecknande av handlingar

Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Kommunstyrelsen bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24.
Värdehandlingar

Till Kommunstyrelsens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt
enligt styrelsens bestämmande.
Framgår av gemensamt reglemente § 4.
Samråd, upplysningar

Kommunstyrelsen bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med enskilda
organisationer i frågor, där styrelsen så bedömer lämpligt.
Styrelsen skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Styrelsen och dess organ får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära
in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter
och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 010:1
Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas på
nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att
ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och
övriga nämnder i Borås Stad
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

Uppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet
2§

Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som
förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Personalansvar
3§

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala omsorgsförvaltningen
som lyder under Sociala omsorgsnämnden.
Personuppgifter, allmänna handlingar
4§

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 010:2
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.
Delegering från kommunfullmäktige
5§

Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt för kommunen:
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av
lag eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för
kommunen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse
vid myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6§

Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.
Information och samråd
7§

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
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E-petition
8§

Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till
kommunen.

ARBETSFORMER
Tidpunkt för sammanträden
9§

Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden
bestämmer.
Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om
tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.
Kallelse
10 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig,
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden
11 §

Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.
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Sammanträden på distans
12 §

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar,
bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.
Närvarorätt
13 §
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och
delta i överläggningarna.
Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Sammansättning
14 §

Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden,
förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Ordföranden
15 §

Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden,
bevaka att nämndens beslut verkställs.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 010:5
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
Vice ordförandena
16 §

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
17 §

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden
längst tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av
den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas uppgifter.
Förhinder
18 §

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.
Ledamöter/ersättares tjänstgöring
19 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har
börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti
som saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet
(särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Justering av protokoll
20 §

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
ÖVRIGT
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
21 §

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Författningssamling
22 §

Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av
den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
23 §

Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.
Undertecknande av handlingar
24 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska på Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden ansvarar även för
kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och
på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser;
 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt prioriterar insatser som
leder till att individen kan försörja sig;
 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor.
 mottagning och introduktion av flyktingar
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för nationella
minoriteter och förvaltningsområde för finska.
 daglig verksamhet för funktionshindrade och socialpsykiatri.
 ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionsnedsättning i daglig
verksamhet.
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen)
 personliga ombud
Arbetslivsnämnden skall tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra
bidrag inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag
beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller från 2011-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Arbetslivsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom detta
reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden ansvarar även för
kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt integration i samhället och
på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser;
 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt prioriterar insatser som
leder till att individen kan försörja sig;
 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor.
 mottagning och introduktion av flyktingar
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för nationella
minoriteter och förvaltningsområde för finska.
 daglig verksamhet för funktionshindrade och socialpsykiatri.
 ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionsnedsättning i daglig
verksamhet.
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen)
 personliga ombud
Arbetslivsnämnden skall tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra
bidrag inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag
beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
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§ 3 Utvecklingsarbete

Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som
möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och
andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation

Arbetslivsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten.
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14
Tjänstemannaorganisation

Under Arbetslivsnämnden lyder Arbetslivsförvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens förfogande.
Framgår av gemensamt reglemente § 3

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde,
skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv
får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar
ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 6 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en
längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e vice ordföranden
fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17
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§ 7 Administration
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Arbetslivsnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Om
inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande
föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10
Närvarorätt

Vid Arbetslivsnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11, 13
Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras utan
dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I fråga om
allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls
så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Arbetslivsnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24
Värdehandlingar
Till Arbetslivsnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt
nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
Samråd, upplysningar
Arbetslivsnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt. Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och
anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna
fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads fritids- och folkhälsonämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Där detta inte särskilt ankommer på annan har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift
att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete
att

främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver åligger
det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt
att

utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder
som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa

att

ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling
av folkhälsoarbetet

att

samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens
område och stimulera det arbete som de bedriver

att

ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet.

att

svara för kommunens bidragsgivning till föreningar enligt gällande regler att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar.

att

ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen

att

utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak

att

utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

att
-

avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
föreningsstöd till sociala föreningar
utdelning ur sociala donationsfonder.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads fritids- och folkhälsonämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18

Gäller fr.o.m. 2011-01-01

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Fritids- och folkhälsonämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Där detta inte särskilt ankommer på annan har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift
att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete
att

främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver åligger
det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt
att

utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder
som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa

att

ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling
av folkhälsoarbetet

att

samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens
område och stimulera det arbete som de bedriver

att

ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet.

att

svara för kommunens bidragsgivning till föreningar enligt gällande regler att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar.

att

ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen
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att

utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak

att

utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

att
-

avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
föreningsstöd till sociala föreningar
utdelning ur sociala donationsfonder

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Fritids- och folkhälsonämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

Tjänstemannaorganisation
Under Fritids- och folkhälsonämnden lyder Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens
förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 7 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Fritids- och folkhälsonämnden utfärdas av ordföranden eller på
dennes ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid
som nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10

Närvarorätt
Vid Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall
beslutar annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11,13

Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I
fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller
upprättats.
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Framgår av gemensamt reglemente § 4

Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Fritids- och folkhälsonämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24

Värdehandlingar
Till Fritids- och folkhälsonämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Samråd, upplysningar
Fritids- och folkhälsonämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt
med enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige 2015-XX-XX, § ZZ. Dokumentet ska fastställas på
nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det
att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads krisledningsnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. Planen är
framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även Krisledningsnämndens arbete.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Ikraftträdande

Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse
medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden.

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden

Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i fredstid,
besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller samma
regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd.
Brådskande beslut

Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat med stöd
av 4 § lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden.
Redovisning

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige
samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, händelsens förlopp och nämndens beslut.

§ 2 Upphörande av verksamhet

När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit
från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.

Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av Kommunfullmäktige.

§ 3 Administration
Utbildning och övning
Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av utbildning
eller övning.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige 2015-XX-XX, § ZZ. Dokumentet ska fastställas på
nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det
att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads krisledningsnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, andra lagar och författningar samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Antaget av Kommunfullmäktige 2012-06-20
Gäller fr o m 2012-06-20
Krisledningsnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer
som Kommunfullmäktige har bestämt, enligt för verksamheten gällande lagar och föreskrifter samt detta
reglemente, och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det lagrum som ligger till grund för Krisledningsnämndens verksamhet är främst lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap samt kommunallagen. Framgår av gemensamt reglemente § 1
För varje ny mandatperiod fastställer Kommunfullmäktige en plan för extraordinära händelser. Planen är
framför allt ett stöd för förvaltningens arbete, men beskriver även Krisledningsnämndens arbete.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Ikraftträdande

Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse
medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både ordföranden och vice ordföranden övergår denna rätt att sammankalla nämnden till övriga ledamöter i nämnden.

Övertagande av andra nämnders verksamhetsområden

Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om extraordinära händelser i fredstid,
besluta att överta hela eller delar av verksamhetsområden från Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
kommunen, och fatta de beslut som en krissituation kan kräva i den utsträckning som är nödvändig med
hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När Krisledningsnämnden trätt i funktion och tar över beslutanderätt från andra nämnder gäller samma
regler om sekretess för Krisledningsnämnden som för verksamheten i ordinarie nämnd.
Brådskande beslut

Brådskande beslut, som ordföranden, eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat med stöd
av 4 § lagen om extraordinära händelser, ska snarast anmälas till nämnden.
Redovisning

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige
samt omfatta en redovisning av den extraordinära händelse som inträffat, händelsens förlopp och nämndens beslut.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 3 Utvecklingsarbete

Nämnden ska utveckla verksamheten inom ansvarsområdet att bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna kan avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. Framgår av gemensamt reglemente § 2
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§ 4 Organisation

Krisledningsnämnden består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde,
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde, oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att
tjänstgöra, även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv
får därefter inte tjänstgöra under samma dag.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar
ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande).
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 6 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får
nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 7 2 Upphörande av verksamhet

När förhållande medger ska Krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit
från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Kommunstyrelsen får, när Krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som Krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Beslut om att Krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra kan även fattas av Kommunfullmäktige.

§ 8 3 Administration
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Krisledningsnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Kallelsen är i första hand skriftlig, men kan också vara muntlig. Den ska innehålla uppgifter om tid och plats
för sammanträdet. Kallelse med åtföljande föredragningslista ska sändas till ledamöter och ersättare inom
tid som nämnden bestämmer. Framgår av gemensamt reglemente § 10
Närvarorätt

Vid Krisledningsnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat,
nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör
vederbörandes verksamhetsområde.
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Vid handläggning av ärenden som omfattas av sekretess får dock endast stabschefen eller ställföreträdande
stabschef och föredragande tjänstemannen närvara. Framgår av gemensamt reglemente §§ 11, 13
Diarium

När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden ska handlingen registreras utan
dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet.
Om sekretess inte gäller för handlingen får dock nämnden underlåta registrering, om handlingarna hålls så
ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit eller upprättats. Framgår av gemensamt reglemente § 4
Undertecknande av handlingar

Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Krisledningsnämnden bestämmer. Framgår av gemensamt
reglemente § 24
Värdehandlingar

Krisledningsnämndens värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt enligt nämndens bestämmande
och Kommunstyrelsens anvisningar. Framgår av gemensamt reglemente § 4
Samråd, upplysningar

Krisledningsnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter, samt med enskilda organisationer i frågor där nämnden bedömer lämpligt.
Nämnden ska verka för samråd med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och
upplysningar som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter, och har skyldighet att till
andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
Utbildning och övning

Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av utbildning
eller övning.

§ 9 Överklagande

Krisledningsnämndens beslut kan överklagas enligt bestämmelser i kommunallagen (1991:900) eller enligt
specialförfattningar. Framgår av första stycket detta reglemente
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660:1

Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads kulturnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
att vara huvudman för Borås Stadsteater, Borås Stadsbibliotek, Borås Kulturskola, Borås
Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, Borås Stadsarkiv samt biograf Röda Kvarn
att främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång,
musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet m.m.
att bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk
forskning
att delta i projektering och utformning av det offentliga rummet
att i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader.
att ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur
att regelbundet följa upp och värdera stadsdelarnas arbete med barn- och ungdomskultur.
Kulturnämnden är arkivmyndighet i Borås Stad.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger
det Kulturnämnden särskilt
att handlägga ansökningar om anslag från institutioner, organisationer eller enskilda, inom
nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag
att besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga platser och byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel
att verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer
att avge yttranden i plan- och byggnadsärenden
att fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendier
att besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stads bibliotek
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att ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördela kostnaderna mellan Borås Stads samtliga bibliotek
att svara för drift och samordning av bokbussverksamheten.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads kulturnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller fr o m 2011-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kulturnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten
liksom detta reglemente.
Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
att vara huvudman för Borås Stadsteater, Borås Stadsbibliotek, Borås Kulturskola, Borås
Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, Borås Stadsarkiv samt biograf Röda Kvarn
att främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång,
musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet m.m.
att bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk
forskning
att delta i projektering och utformning av det offentliga rummet
att i samåd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av offentliga platser och byggnader.
att ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur
att regelbundet följa upp och värdera stadsdelarnas arbete med barn- och ungdomskultur.
Kulturnämnden är arkivmyndighet i Borås Stad.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger
det Kulturnämnden särskilt
att handlägga ansökningar om anslag från institutioner, organisationer eller enskilda, inom
nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag
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att besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga platser och byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel
att verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer
att avge yttranden i plan- och byggnadsärenden
att fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendier
att besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stads bibliotek
att ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördela kostnaderna mellan Borås Stads samtliga bibliotek
att svara för drift och samordning av bokbussverksamheten.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

Tjänstemannaorganisation
Under Kulturnämnden lyder Kulturförvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens
förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3
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§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 7 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Kulturnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar.
Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse med
åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som nämnden
bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10

Närvarorätt
Vid Kulturnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat,
nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som
berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11, 13
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Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I
fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit
eller upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Kulturnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24

Värdehandlingar
Till Kulturnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Samråd, upplysningar
Kulturnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med enskilda
organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva
lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.
- Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden till huvuduppgift att
svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid nyoch ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och
tävlingsverksamhet.
- Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen svara
för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om anslag för byggnationens genomförande.
- Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och anläggningar nämnden förvaltar.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger
det skall Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för
att pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som är långsiktiga
och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med investeringar,
att i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet,
att evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,
att besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken,
att företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar,
att inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa
avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess rätt,
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att efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt
hyres- och investeringsberäkningar,
att inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag,
att ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad,
att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd,
att ansvara för stadens kommunövergripande lokalvård,
att andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för
godkännande.
att i den mån detta inte särskilt ankommer på annan - hyra ut kommunens fasta egendom
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads lokalförsörjningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller fr o m 2011-01-01
Lokalförsörjningsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Lokalförsörjningsnämnden skall med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyproduktion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva
lokaler och anläggningar med god tillgänglighet.
- Där det inte särskilt ankommer på annan har Lokalförsörjningsnämnden till huvuduppgift att
svara för Borås Stads lokal- och anläggningsförsörjning. Nämnden skall ansvara för den tekniska och ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid nyoch ombyggnationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och
tävlingsverksamhet.
- Lokalförsörjningsnämnden skall på uppdrag av Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen svara
för att byggprogram och övriga handlingar upprättas, som underlag för slutligt investeringsbeslut. Nämnden skall ge förslag till beslut och i förekommande fall anhålla om anslag för byggnationens genomförande.
- Lokalförsörjningsnämnden har beredningsansvaret till Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
rörande förvärv, försäljning och rivning av de verksamhetsfastigheter och anläggningar nämnden förvaltar.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej föreskriver annat åligger
det skall Lokalförsörjningsnämnden särskilt ansvara för
att pröva Borås Stads nämnder och styrelsers lokal- och anläggningsbehov ur ett kommunövergripande och totalekonomiskt perspektiv. Investeringar skall beslutas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Samma beslutsordning gäller för inhyrningar som är långsiktiga
och så omfattande att de ur ekonomisk synpunkt kan jämställas med investeringar,
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att i de fall som inte avses ovan efter framställan från nämnd hyra in externa lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet,
att evakuera och sanera verksamhetsfastigheter,
att besluta vilka lokaler som skall ligga i Lokalbanken,
att företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar,
att inom nämndens ansvarsområden infordra konsult, leverans- och entreprenadanbud, träffa
avtal, häva ingångna avtal och i samband med detta företräda Borås Stad och bevaka dess rätt,
att efter framställan tillhandahålla Borås Stads övriga nämnder och andra kommunala organ
bygg- och anläggningstekniska utredningar, bygg och fastighetsekonomiska utredningar samt
hyres- och investeringsberäkningar,
att inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag,
att ansvara för samordning och rådgivning i tillgänglighetsfrågor inom Borås Stad,
att ansvara för Borås Stads säkerhetsarbete och försäkringsskydd,
att ansvara för stadens kommunövergripande lokalvård,
att andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar underställs Lokalförsörjningsnämnden för
godkännande.
att

- i den mån detta inte särskilt ankommer på annan - hyra ut kommunens fasta egendom

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2
§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Lokalförsörjningsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige
för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
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I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. Framgår av gemensamt reglemente § 14
Tjänstemannaorganisation
Under Lokalförsörjningsnämnden lyder Lokalförsörjningsförvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens
förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3
§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19
§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17
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§ 7 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Lokalförsörjningsnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan
kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som
nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10
Närvarorätt
Vid Lokalförsörjningsnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11, 13
Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I
fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller
upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Lokalförsörjningsnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24
Värdehandlingar
Till Lokalförsörjningsnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
Samråd, upplysningar
Lokalförsörjningsnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med
enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster och skall vid projektering, uppförande och utrustning av byggnad och anläggning samråda med företrädare för
den nämnd, som kommer att förvalta byggnaden och i förekommande fall med företrädare för
annan nämnd, som kommer att - helt eller delvis -stadigvarande utnyttja byggnaden.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads miljö- och konsumentnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom
miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut
skall fullgöras av annan nämnd.
Nämndens skall också inom ramen för bestämmelserna i 1 kap 4 § kommunallagen främja och
samordna konsumentintressena inom kommunen.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger
det Miljö- och konsumentnämnden särskilt
att

svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges
i gällande kommunala renhållningsordning,

att

svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,

att

följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de
förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,

att

medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,

att

svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,

att

svara för tillsyn enligt §§ 2 och 4 tobakslagen där försäljning av tobak inte sker,

att

genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor inom kommunen,

att

enligt skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer samt vara behjälplig under hela skuldsaneringsförfarandet,

att

lämna enskilda konsumenter vägledning i allmänna konsumentfrågor samt bistå dem vid
reklamationsförfaranden.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads miljö- och konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller fr o m 2011-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Miljö- och konsumentnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller
för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom
miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut
skall fullgöras av annan nämnd.
Nämndens skall också inom ramen för bestämmelserna i 1 kap 4 § kommunallagen främja och
samordna konsumentintressena inom kommunen.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger
det Miljö- och konsumentnämnden särskilt
att

svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges
i gällande kommunala renhållningsordning

att

svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan

att

följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de
förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen

att

medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

att

svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan

att

svara för tillsyn enligt §§ 2 och 4 tobakslagen där försäljning av tobak inte sker.
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att

genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor inom kommunen,

att

enligt skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer samt vara behjälplig under hela skuldsaneringsförfarandet

att

lämna enskilda konsumenter vägledning i allmänna konsumentfrågor samt bistå dem vid
reklamationsförfaranden,

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet skall bedrivas så
rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänheten och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

Tjänstemannaorganisation
Under Miljö- och konsumentnämnden lyder Miljöförvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens
förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
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Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 7 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden utfärdas av ordföranden eller på
dennes ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid
som nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10

Närvarorätt
Vid Miljö- och konsumentnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall
beslutar annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i
ärenden som berör vederbörandes ansvarsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11,13
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Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I
fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårigheter kan fastställas om handling har inkommit
eller upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Undertecknande av handlingar
Utfärdande av handlingar undertecknas på det sätt Miljö- och konsumentnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24

Värdehandlingar
Till Miljö- och konsumentnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Samråd, upplysningar
Miljö- och konsumentnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt
med enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads samhällsbyggnadsnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden
fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av länsstyrelsen i Älvsborgs län besluta i vissa ärendetyper.
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe
dels antaga, ändra eller upphäva detaljplan
a)

då bestämmelser om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,

b)

som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5
kap 7 § punkt 5), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (5 kap 7 §
punkt 7), placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark
för parkering (5 kap 7 § punkt 8), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar
samt trafik- och väganordningar (5 kap 7 § punkt 10),

c)

som, i övrigt ej innebär förändringar av principiell beskaffenhet eller är av större vikt.

En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har
någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan.
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (5 kap 14 §). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande.
dels antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser
a)

då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,

b)

som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5 kap 16 §
punkt 6) och om skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen (5 kap
16 § punkt 7),
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som, på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, överensstämmer med
fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag.

En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har
någon erinran mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.
dels rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje
stycket
dels rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket
såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser
dels fastställa namn på kvarter och allmänna platser.
dels fastställa belägenhetsadresser inom kommunen.
Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.
§ 3 Övrigt
Öppethållande
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar fredagar på tider, som nämnden bestämmer.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads samhällsbyggnadsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller fr o m 2011-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Samhällsbyggnadsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden
fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Utöver vad som stadgas i plan- och bygglagen och i övriga författningar äger Samhällsbyggnadsnämnden genom förordnanden av länsstyrelsen i Älvsborgs län besluta i vissa ärendetyper.
Vidare äger Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe
dels antaga, ändra eller upphäva detaljplan
a)

då bestämmelser om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,

b)

som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5
kap 7 § punkt 5), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (5 kap 7 §
punkt 7), placering och utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark
för parkering (5 kap 7 § punkt 8), markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar
samt trafik- och väganordningar (5 kap 7 § punkt 10),

c)

som, i övrigt ej innebär förändringar av principiell beskaffenhet eller är av större vikt.

En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har
någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan.
Kommunal författningssamling för Borås 2011. 2015

B 790

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Augusti 2015

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden

300:2

Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid (5 kap 14 §). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens bestridande.
dels antaga, ändra eller upphäva områdesbestämmelser
a)

då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap 28 § får tillämpas,

b)

som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (5 kap 16 §
punkt 6) och om skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen (5 kap
16 § punkt 7),

c)

som, på sätt som Kommunfullmäktige i sitt beslut närmare anger, överensstämmer med
fullmäktiges direktiv i översiktsplanen eller motsvarande översiktliga beslutsunderlag.

En förutsättning för Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har
någon erinran mot åtgärden och att bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan.
dels rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten skall kunna användas
för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt enligt fastighetsbildningslagen 5 kap 3 § tredje
stycket
dels rätt att påkalla fastighetsbestämning enligt fastighetsbildningslagen 14 kap 1 § andra stycket
såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller områden beträffande
vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser
dels fastställa namn på kvarter och allmänna platser.
dels fastställa belägenhetsadresser inom kommunen.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Innan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om plankostnadsavtal som ej finns med i verksamhetsplanen skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden får besluta om lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område i ärenden, som överensstämmer med översiktsplanen och som inte är av
principiell beskaffenhet eller av större vikt. I andra fall skall yttrande inhämtas från Kommunstyrelsen.
Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor.
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§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet skall bedrivas så
rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänheten och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

Tjänstemannaorganisation
Under Samhällsbyggnadsnämnden lyder Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens
förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19
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§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 7 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan
kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som
nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10

Närvarorätt
Vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i
ärenden som berör vederbörandes ansvarsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11,13

Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I
fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårigheter kan fastställas om handling har inkommit
eller upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Undertecknande av handlingar
Utfärdande av handlingar undertecknas på det sätt Samhällsbyggnadsnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24

Värdehandlingar
Till Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
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Samråd, upplysningar
Samhällsbyggnadsnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med
enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7

Öppethållande
Samhällsbyggnadsnämndens kansli skall i regel hållas öppet för allmänheten helgfria måndagar fredagar på tider, som nämnden bestämmer.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige 2015-XX-XX, § ZZ. Dokumentet ska fastställas på
nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det
att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads servicenämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen(1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl a:
 anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser
 anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp
 om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter
 fastighetsservice
 anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar
 fordon, förråd och verkstäder
 andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet
 tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dyl
 administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löneadministration)
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040:7

Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige 2015-XX-XX, § ZZ. Dokumentet ska fastställas på
nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det
att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads servicenämnd

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen(1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl a:
 anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser
 anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp
 om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter
 fastighetsservice
 anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar
 fordon, förråd och verkstäder
 andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet
 tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dyl
 administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löneadministration)
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige 2015-XX-XX, § ZZ. Dokumentet ska fastställas på
nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det
att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads servicenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18, ändrat 2012-06-20
Gäller fr o m 2012-06-20
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen(1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Servicenämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att utföra tjänster rörande bl a:
 anläggnings- och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser
 anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp
 om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter
 fastighetsservice
 anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar
 fordon, förråd och verkstäder
 andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet
 tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dyl
 administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal- och löneadministration)
Servicenämnden är registeransvarig för de personregister nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 2 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som
möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och
andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 3 Organisation
Förtroendemannaorganisation

Servicenämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. Majoriteten
tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14
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Tjänstemannaorganisation

Under Servicenämnden lyder Servicekontoret.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde,
skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på
grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv
får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar
ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 5 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har
lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en
längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e vice ordföranden
fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 6 Administration
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Servicenämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Om inte
särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10
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Närvarorätt

Vid Servicenämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, nämndens
chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som berör vederbörandes
verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11,13
Diarium

När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras utan
dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I fråga om
allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om handlingarna hålls
så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
Undertecknande av handlingar

Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Servicenämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24
Värdehandlingar

Till Servicenämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt enligt nämndens bestämmande och kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
Samråd, upplysningar

Servicenämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och
upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till
andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads sociala omsorgsnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd vad avser individ- och familjeomsorg för vuxna, funktionshinder verksamhet samt stöd och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård och boendestöd i ordinärt boende.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt
socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande assistentersättning.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:
Sociala omsorgsnämnden skall tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av
stats- och andra bidrag inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.
Nämnden skall samverka med stadsdelsnämnderna för att främja att invånarna behandlas likvärdigt i hela kommunen inom de verksamhetsgrenar som nämnden handhar.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads sociala omsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller från 2011-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Sociala omsorgsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd vad avser individ- och familjeomsorg för vuxna, funktionshinderverksamhet samt stöd och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder inkl.
hemsjukvård och boendestöd i ordinärt boende.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt
socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande assistentersättning.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.
Visst förtydligande av uppgiften assistentersättning har gjorts.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:
Sociala omsorgsnämnden skall tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av
stats- och andra bidrag inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.
Av kommunfullmäktiges beslut, 2011-12-15, § 166, framgår att samordningsansvaret av socialtjänstens ansvar för människor som har svårt att klara eget boende ska ligga hos Sociala omsorgsnämnden och att ansvaret skulle föras in i reglementet. Uppgiften föreslås med anledning
härav att införas i sociala omsorgsnämndens reglemente under § 2, speciella arbetsuppgifter.
Nämnden skall samverka med stadsdelsnämnderna för att främja att invånarna behandlas likvärdigt i hela kommunen inom de verksamhetsgrenar som nämnden handhar.
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Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 3 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Sociala omsorgsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige
för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

Tjänstemannaorganisation
Under Sociala omsorgsnämnden lyder Sociala omsorgsförvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens
förfogande.
Framgår av gemensamt reglemente § 3

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
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ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 7 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Sociala omsorgsnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes
ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som
nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10

Närvarorätt
Vid Sociala omsorgsnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar
annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden
som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11, 13

Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I
fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller
upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Sociala omsorgsnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24

Värdehandlingar
Till Sociala omsorgsnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande
sätt enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Samråd, upplysningar
Sociala omsorgsnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med
enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt. Nämnden får från övriga
nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden och upplysningar som
behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra
nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Där det inte ankommer på annan har nämnden till huvuduppgift att inom sitt geografiska område
ansvara för:
-

den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
som bildar förskola, grundskolan och förskoleklass. I skolväsendet ingår också fritidshem
som kompletterar utbildningen i föreskoleklassen och grundskolan,
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd,
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för,
kommunens uppgifter inom hemsjukvården,
fritidsgårdsverksamhet,
kulturverksamhet.

Från stadsdelsnämndens arbetsuppgifter undantas:
a) inom socialtjänst
drift av barnkolonier och feriehemsverksamhet,
individ- och familjeomsorg för vuxna,
ekonomiskt bistånd,
introduktion av invandrare och flyktingmottagning,
verksamhet i handikappråd,
samordning av platser på särskilt boende inom kommunen,
föreningsstöd såvitt avser föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde,
utdelning ur sociala donationsfonder,
stöd och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård
och stöd i ordinärt boende,
b) inom kultursektorn
samordning och drift av bokbussverksamheten,
arbetsplatsbibliotek,
teaterproduktion,
verksamhet åt regionen,
stöd till studieorganisationerna,
föreningsstöd till föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde,
musikskolans instrumentundervisning och ensembleverksamhet, dock ej musikskolan i
Fristad,
kulturminnesvård och bevarandefrågor,
museiverksamhet.
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c) i övrigt
beslut om arkiv- och gallringsfrågor
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Det åligger stadsdelsnämnden särskilt
att

följa utvecklingen i stadsdelen och göra de framställningar till Kommunstyrelsen och övriga
nämnder som nämnden finner påkallade,

att

utveckla och stärka den lokala demokratin inom sitt geografiska område och öka invånarnas
möjligheter att påverka förhållandena i området,

att

avge yttranden i plan- och byggnadsärenden och i ärenden som speciellt övergripande berör
stadsdelen och som behandlas av Kommunstyrelsen och övriga nämnder,

att

jämväl utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid om
stadsdelsnämnden så finner påkallat till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter i
sådana ärenden,

att

ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader,

att

tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde,

att

på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.

§ 3 Särskilda uppgifter
För Stadsdelsnämnd Norr
- den obligatoriska särskolan,
- kommungemensam verksamhet inom förskola och skola,
- musikskolan i Fristad.
För Stadsdelsnämnd Väster
kommungemensam verksamhet inom individ och familjeomsorgens insatser för barn och
familj, samt ansvar för samordning av kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet,
stadsdelsgemensam verksamhet inom kost.
För Stadsdelsnämnd Öster
kommungemensam verksamhet inom äldreomsorg,
samordning av platser på särskilt boende samt korttidsplatser inom kommunen.
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Nyckelkodsindelning för stadsdelsnämnderna
Stadsdelsnämnden Norr (Centrum, Fristad, Sjöbo)
01
Nordskogen
27
Salängen
02
Sjöbo
28
Norrmalm
03
Ryda
29
Bergdalen
04
Lundby
3
Församlingsskrivna i Caroli och
07
Stadskärnan
Gustav Adolfs församlingar
24
Villastaden
5
Fristad
25
Östermalm
81
Bredared
Stadsdelsnämnden Väster (Göta, Norrby, Sandhult, Viskafors)
05
Getängen
15
Bosnäs
06
Hestra
16
Kristineberg
08
Göta
17
Kråkered
09
Norrby
18
Transås
10
Parkstaden
19
Hedvigsborg
11
Byttorp
20
Druvefors
12
Lund
2121 Bergsäter (del av)
13
Funningen
7
Viskafors
14
Viared
80
Sandhult
Stadsdelsnämnd Öster (Brämhult, Trandared, Dalsjöfors)
211
Bergsäter (del av)
41
Hyberg
2131 -"42
Brämhult
214
-"49
Församlingsskrivna i Brämhults för22
Trandared
samling
23
Hulta
6
Dalsjöfors
26
Hässleholmen
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller fr o m 2011-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Stadsdelsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Där det inte ankommer på annan har nämnden till huvuduppgift att inom sitt geografiska område
ansvara för:
-

den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
som bildar förskola, grundskolan och förskoleklasser . I skolväsendet ingår också fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan.

-

förskola och skolbarnsomsorg
Termen skolbarnomsorg är ändrad till fritidshem i enlighet med gällande författningar och
första och andra stycket har arbetats ihop för tydlighets skull.

-

kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för.

Reglementet är uppdaterat med ett förtydligande rörande nämndens ansvar avseende elevhälsan.
-

kommunens uppgifter inom hemsjukvården,
fritidsgårdsverksamhet
kulturverksamhet

Från stadsdelsnämndens arbetsuppgifter undantas:
a) inom socialtjänst
drift av barnkolonier och feriehemsverksamhet
individ- och familjeomsorg för vuxna
ekonomiskt bistånd
introduktion av invandrare och flyktingmottagning
verksamhet i handikappråd
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samordning av platser på särskilt boende inom kommunen
föreningsstöd såvitt avser föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde
utdelning ur sociala donationsfonder
stöd och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård
och stöd i ordinärt boende

b) inom kultursektorn
samordning och drift av bokbussverksamheten
arbetsplatsbibliotek
teaterproduktion
verksamhet åt regionen
stöd till studieorganisationerna
föreningsstöd till föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde
musikskolans instrumentundervisning och ensembleverksamhet, dock ej musikskolan i
Fristad
kulturminnesvård och bevarandefrågor
museiverksamhet
c) i övrigt
beslut om arkiv- och gallringsfrågor
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Det åligger stadsdelsnämnden särskilt
att

följa utvecklingen i stadsdelen och göra de framställningar till Kommunstyrelsen och övriga
nämnder som nämnden finner påkallade samt

att

utveckla och stärka den lokala demokratin inom sitt geografiska område och öka invånarnas
möjligheter att påverka förhållandena i området.

att

avge yttranden i plan- och byggnadsärenden och i ärenden som speciellt övergripande berör
stadsdelen och som behandlas av Kommunstyrelsen och övriga nämnder.

att

jämväl utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid om
stadsdelsnämnden så finner påkallat till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter i
sådana ärenden

att

ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader.

att

tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde,

att

på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
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samordning av platser på särskilt boende inom kommunen
föreningsstöd såvitt avser föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde
utdelning ur sociala donationsfonder
stöd och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård
och stöd i ordinärt boende

b) inom kultursektorn
samordning och drift av bokbussverksamheten
arbetsplatsbibliotek
teaterproduktion
verksamhet åt regionen
stöd till studieorganisationerna
föreningsstöd till föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde
musikskolans instrumentundervisning och ensembleverksamhet, dock ej musikskolan i
Fristad
kulturminnesvård och bevarandefrågor
museiverksamhet
-

c) i övrigt
beslut om arkiv- och gallringsfrågor
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Det åligger stadsdelsnämnden särskilt
att
att
att
att

att

följa utvecklingen i stadsdelen och göra de framställningar till Kommunstyrelsen och övriga
nämnder som nämnden finner påkallade samt
utveckla och stärka den lokala demokratin inom sitt geografiska område och öka invånarnas
möjligheter att påverka förhållandena i området.
avge yttranden i plan- och byggnadsärenden och i ärenden som speciellt övergripande berör
stadsdelen och som behandlas av Kommunstyrelsen och övriga nämnder.
jämväl utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och därvid om
stadsdelsnämnden så finner påkallat till vederbörande myndighet framföra sina synpunkter i
sådana ärenden
ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader.

att

tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde,

att

på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
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Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 3 Särskilda uppgifter
För Stadsdelsnämnd Norr
- den obligatoriska särskolan
- kommungemensam verksamhet inom förskola och skola
- musikskolan i Fristad
För Stadsdelsnämnd Väster
kommungemensam verksamhet inom individ och familjeomsorgens insatser för barn och
familj, samt ansvar för samordning av kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet
Av kommunfullmäktiges beslut 2011-12-15, § 166, framgår att ansvaret för samordning av individ- och familjeomsorgen inom kommunen ska ligga under Stadsdelsnämnd Väster. Beslutet kom
dock aldrig att införas i reglementet, vilket nu föreslås.
-

stadsdelsgemensam verksamhet inom kost och lokalvård

Inför år 2014 överfördes uppgiften att ansvara för lokalvården till lokalförsörjningsförvaltningen.
Ansvarsövergången kom dock aldrig att införas i respektive reglementen.
För Stadsdelsnämnd Öster
kommungemensam verksamhet inom äldreomsorg
samordning av platser på särskilt boende samt korttidsplatser inom kommunen
§ 4 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 5 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Stadsdelsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje
mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

Tjänstemannaorganisation
Under stadsdelsnämnden lyder stadsdelsförvaltningen.
Stadsdelsnämnden anställer och entledigar den personal för vars avlönande medel ställts till
nämndens förfogande.
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Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 7 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 8 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med stadsdelsnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar.
Om inte särskilda förhållanden föranleda annat, utfärdas kallelsen skriftligen. Sådan kallelse med
åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som nämnden
bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10

Närvarorätt
Vid stadsdelsdelsnämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar
annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden
som berör vederbörandes verksamhetsområde.
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Vid handläggning av ärenden som omfattas av sekretess må dock endast stadsdelschefen och
föredragande tjänstemannen närvara.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11, 13

Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart, att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet.
I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas, om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har inkommit
eller upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt stadsdelsnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24

Värdehandlingar
Till stadsdelsnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt
enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Samråd, upplysningar
Stadsdelsnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med enskilda
organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Nyckelkodsindelning för stadsdelsnämnderna
Stadsdelsnämnden Norr (Centrum, Fristad, Sjöbo)
01
Nordskogen
27
Salängen
02
Sjöbo
28
Norrmalm
03
Ryda
29
Bergdalen
04
Lundby
3
Församlingsskrivna i Caroli och
07
Stadskärnan
Gustav Adolfs församlingar
24
Villastaden
5
Fristad
25
Östermalm
81
Bredared
Stadsdelsnämnden Väster (Göta, Norrby, Sandhult, Viskafors)
05
Getängen
15
Bosnäs
06
Hestra
16
Kristineberg
08
Göta
17
Kråkered
09
Norrby
18
Transås
10
Parkstaden
19
Hedvigsborg
11
Byttorp
20
Druvefors
12
Lund
2121 Bergsäter (del av)
13
Funningen
7
Viskafors
14
Viared
80
Sandhult
Stadsdelsnämnd Öster (Brämhult, Trandared, Dalsjöfors)
41
Hyberg
211
Bergsäter (del av)
42
Brämhult
2131 -"49
Församlingsskrivna i Brämhults för214
-"samling
22
Trandared
23
Hulta
6
Dalsjöfors
26
Hässleholmen
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens:
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd
allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är
markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande).
 Strategisk styrning av förvaltningsöverskridande upphandlingsverksamhet, utgöra stadens
upphandlingskompetenscentra samt utgöra stadens inköpscentral (upphandlingsuppdrag,
upphandlingssamverkan med andra myndigheter/enheter exempelvis andra kommuner och
bolag m m).
 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till
och från daglig verksamhet.
 Planering och samordning av skolskjutsar.
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder,
framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar
för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s k Mobility Managent,
upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av
flygfält.
 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter
och liknande sammanslutningar.
 Beredning av avgifter för gatukostnad.
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till
Trafikverket och Länsstyrelsen.
 I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.
 Skötsel av Borås Stads naturreservat.
 Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
 Kalkning av sjöar och våtmarker.
 Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
 Skötsel av Borås Stads lekplatser.
 Inom Borås Stads förvaltningar utse en styrgrupp, vilken har delegation att fatta upphandlingsbeslut för Borås Stad.
Kommunal
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Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.
Vattendrag, underhåll och rensning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-25
Gäller fr o m 2014-11-01

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Tekniska nämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens:
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd
allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är
markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande).
 Strategisk styrning av förvaltningsöverskridande upphandlingsverksamhet, utgöra stadens
upphandlingskompetenscentra samt utgöra stadens inköpscentral (upphandlingsuppdrag,
upphandlingssamverkan med andra myndigheter/enheter exempelvis andra kommuner och
bolag m m).
 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till
och från daglig verksamhet.
 Planering och samordning av skolskjutsar.
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder,
framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar
för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s k Mobility Managent,
upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av
flygfält.
 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter
och liknande sammanslutningar.
 Beredning av avgifter för gatukostnad.
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till
Trafikverket och Länsstyrelsen.
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I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.
Skötsel av Borås Stads naturreservat.
Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
Kalkning av sjöar och våtmarker.
Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
Skötsel av Borås Stads lekplatser.
Inom Borås Stads förvaltningar utse en styrgrupp, vilken har delegation att fatta upphandlingsbeslut för Borås Stad.
Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.
Vattendrag, underhåll och rensning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 3 Utvecklingsarbete

Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation

Tekniska nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för varje
mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14
Tjänstemannaorganisation

Under Tekniska nämnden lyder Tekniska förvaltningen.
Nämnden anställer och entledigar den personal, för vars avlönande medel ställts till nämndens
förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3
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§ 5 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 6 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 7 Administration
Kallelse

Kallelse till sammanträde med Tekniska nämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse
med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10
Närvarorätt

Vid Tekniska nämndens sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat,
nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som
berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall
hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11,13
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Diarium

När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I
fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller
upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
Undertecknande av handlingar

Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Tekniska nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24
Värdehandlingar

Till Tekniska nämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt
enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
Samråd, upplysningar

Tekniska nämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med enskilda
organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads utbildningsnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Utbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan.
Utbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom
elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Utbildningsnämnden särskilt att
-

beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom
nämndens ansvarsområde,

-

svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring,

-

genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens
lokala organisationer och arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinriktad utbildning,

-

främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter,

-

tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde samt på kommunens vägnar motta sådana
bidrag,

-

inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med
andra kommunala aktörer utöva ansvaret,

-

handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra de uppgifter, som kommunfullmäktige överlämnar.
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Reglemente för Utbildningsnämnden

600:1

Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads utbildningsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller fr o m 2011-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utbildningsnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Utbildningsnämnden är nämnd för gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen, grundutbildning för vuxna, frivilliga särskolan och särvux.
Utbildningsnämnden ansvarar för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som bildar gymnasieskolan samt de uppgifter som tilläggs nämnden
av Kommunfullmäktige.
Ersätts av nästkommande stycke som även är uppdaterad till gällande förhållanden då skolformerna även kan anordnas av enskilda. Skollagen (2010:800) 1 kap 1 §.
Utbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan.
Utbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom
elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Reglementet är uppdaterat till att omfatta det ansvar kommunen har jämlikt hälso- och sjukvårdslagen §§10,22.
§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Utbildningsnämnden särskilt att
-

beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av på skolväsendets område som ligger
inom nämndens ansvarsområde

Ändringen förtydligar nämndens ansvarsområde.
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-

svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring

-

genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens
lokala organisationer och länsarbetsnämnden arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden
väl avpassad anpassad yrkesinriktad utbildning

Stycket är uppdaterat till aktuella förhållanden.
-

främja pedagogiska försök skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår
enligt gällande föreskrifter och sörja för samordning av och enhetlighet i verksamheten

Stycket är uppdaterat till aktuella förhållanden och aktuell terminologi.
-

söka och bevaka att stats- och landstingsbidrag inflyter i behörig tid
tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde samt på kommunens vägnar motta sådana
bidrag

Stycket ersätts med terminologi som harmonierar med motsvarande text i reglementet för SDN.
-

verka för samarbete mellan hem och skola

Stycket stryks. Uppgiften framgår av lag.
-

fullgöra de uppgifter som följer av föreskrifterna om statligt bidrag till åtgärder för utbildning och arbete åt ungdomar under 18 år

Stycket stryks. Förordningen(1983:583) om statsbidrag har upphävts.(1991:928)
Ersätts av nästa nytillagda stycke.
-

inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med
andra kommunala aktörer utöva ansvaret.

Stycket är nytt. UN innehar aktivitetsansvaret sedan lagens tillkomst (Skollagen 2010:800, 29 kap
9 §) med viss ändring år 2014.
-

handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra de uppgifter, som kommunfullmäktige överlämnar.

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
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§ 3 Utvecklingsarbete
Utbildningsnämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som
förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 4 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Utbildningsnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige för
varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste
vice ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av
minoriteten. Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

Tjänstemannaorganisation
Under Utbildningsnämnden lyder Utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden anställer och entledigar den personal för vars avlönande medel ställts till
nämndens förfogande.
Kommunstyrelsen anställer och entledigar förvaltningschefen.
Framgår av gemensamt reglemente § 3

§ 5 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

Kommunal författningssamling för Borås 2011. 2015

B 823

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Augusti 2015

Reglemente för Utbildningsnämnden

600:4

§ 6 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
för en längre tid träder 2:e vice ordföranden in automatiskt som ersättare för ordföranden. 2:e
vice ordföranden fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 7 Administration
Kallelse
Kallelser till sammanträde med Utbildningsnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes
ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som
nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10

Närvarorätt
Vid Utbildningsnämndens sammanträden får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar
annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden
som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Nämnden skall ha öppna nämnd- och styrelsesammanträden. Undantag; sammanträden skall hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11, 13

Diarium
När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos Utbildningsnämnden skall handlingen
registreras utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens
verksamhet. I fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering
underlåtas om handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling har
inkommit eller upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Utbildningsnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24

Värdehandlingar
Till Utbildningsnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande sätt
enligt nämndens bestämmande och Kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4
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Samråd, upplysningar
Utbildningsnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt. Nämnden skall verka för att
samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads Valnämnd
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), vallagstiftningen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige
och kommunfullmäktige, val föranledda av EU-medlemskapet m.m. samt folkomröstningar.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads överförmyndarnämnd
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt
annan lag och författning.
§ 2 Tjänstemannaorganisation
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under
Sociala omsorgsnämnden.
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Föreliggande reglemente är antaget av Kommunfullmäktige den 2015-xx-xx, § ZZ. Dokumentet ska fastställas
på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter
det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.

Reglemente för Borås Stads överförmyndarnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2010-11-18
Gäller från 2011-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Överförmyndarnämnden skall inom sitt område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten liksom detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.
Framgår av gemensamt reglemente § 1

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt
annan lag och författning.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet
och förfogar över.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

§ 2 Utvecklingsarbete
Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.
Framgår av gemensamt reglemente § 2

§ 3 Organisation
Förtroendemannaorganisation
Överförmyndarnämnden består av det antal ledamöter och ersättare som Kommunfullmäktige
för varje mandatperiod bestämmer. Ledamöter och ersättare väljes för fyra år.
Framgår av gemensamt reglemente § 14

§ 2 Tjänstemannaorganisation
Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är Sociala omsorgsförvaltningen som lyder under
Sociala omsorgsnämnden.
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§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna skall tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter
tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet skall i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Framgår av gemensamt reglemente § 19

§ 5 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem fullgöra ordförandens uppgifter.
Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Framgår av gemensamt reglemente § 17

§ 6 Administration
Kallelse
Kallelse till sammanträde med Överförmyndarnämnden utfärdas av ordföranden eller på dennes
ansvar. Om inte särskilda förhållanden föranleder annat, utfärdas kallelse skriftligen. Sådan kallelse med åtföljande föredragningslista skall utsändas till ledamöter och ersättare inom tid som
nämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 10

Närvarorätt
Vid Överförmyndarnämndes sammanträde får, i den mån inte nämnden för särskilt fall beslutar
annat, nämndens chefstjänstemän vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärenden
som berör vederbörandes verksamhetsområde.
Framgår av gemensamt reglemente §§ 11,13
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Reglemente för Överförmyndarnämnden

088:3

När allmän handling har kommit in till eller upprättats hos nämnden skall handlingen registreras
utan dröjsmål, om det inte är uppenbart att den är av ringa betydelse för nämndens verksamhet. I
fråga om allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, får dock registrering underlåtas om
handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om handling inkommit eller
upprättats.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Undertecknande av handlingar
Utfärdade handlingar undertecknas på det sätt Överförmyndarnämnden bestämmer.
Framgår av gemensamt reglemente § 24

Värdehandlingar
Till Överförmyndarnämndens förvaltning hörande värdehandlingar skall förvaras på betryggande
sätt enligt nämndens bestämmande och kommunstyrelsens anvisningar.
Framgår av gemensamt reglemente § 4

Samråd, upplysningar
Överförmyndarnämnden bör samråda med övriga nämnder och andra myndigheter samt med
enskilda organisationer i frågor, där nämnden så bedömer lämpligt.
Nämnden skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster.
Nämnden får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter och har skyldighet att till andra nämnder och anställda lämna yttranden och upplysningar i motsvarande omfattning.
Framgår av gemensamt reglemente § 7
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Nr 76
Svar på motion av Anna Svalander (FP) och
Joakim Malmberg (FP);
Bilda en central förskole- och grundskolenämnd i Borås
2015-06-15

Dnr 2012/KS0367 001

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ärendet
Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP) har vid
kommunfullmäktiges sammanträde 2012-05-10 lämnat
motion om att bilda en central förskole- och grundskolenämnd i Borås.
I motionen föreslås att Borås Stad inför en central förskole- och grundskolenämnd senast efter valet 2014.

Överväganden
I maj 2014 gjorde partierna i kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala
facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att
stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för
nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för
översynen. Till styrgruppen har varje parti i kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till kommunstyrelsen för slutlig behandling i kommunfullmäktige.

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att:
Motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Per Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Personalchef

Bilaga till § 67 Anmälningsärenden
2012-05-10

”Motion; Bilda en central förskole- och
grundskolenämnd i Borås!
Grund- och förskolan i Borås Stad har skiftande förutsättningar och våra elever garanteras inte likvärdig undervisning. Under en lång tid har resultaten i grundskolan varit
otillfredsställande. Idag saknar cirka 15 % av eleverna som
lämnar grundskolan behörighet till gymnasiet.
Forskning om framgångsrika skolor och framgångsrika
skolkommuner visar att tydligt pedagogiskt ledarskap är
viktigt för elevernas kunskapsutveckling. Så länge ansvaret för skolan är fördelat på tre stadsdelsnämnder blir inte
ledarskapet tydligt. Vem talar för grundskolan i Borås?
Vem är ytterst ansvarig?
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, gjorde 2010 en
undersökning av framgångsrika skolkommuner i Sverige.
SKL kom fram till att framgångsrika skolkommuner ser
olika ut när det gäller befolkningsstorlek, elevernas socio
ekonomiska bakgrund och pengapåsens storlek varierar.
Ett framgångsrikt utvecklingsarbete behöver nödvändigtvis inte innebära ökade kostnader eller mer resurser. Det
centrala är hur resurserna används. Borås har med andra
ord lika goda förutsättningar som Sveriges övriga kommuner att nå goda resultat i grundskolan. Folkpartiet Liberalerna anser att Borås Stad använder resurserna fel när vi
fördelar ansvaret för grundskolan på tre stadsdelsnämnder,
må vara att en av dem har ett övergripande ansvar. Det
duger inte. Borås kan bättre!
SKL identifierar åtta områden som framgångsrika
skolkommuner jobbar med; de lyfter kompetenta lärare,
har höga förväntningar, fångar upp elevers svårigheter,
har bra ledare – bland annat tar politiken ansvar för
resultaten, ställer rätt frågor och ändrar inte mål och
strategier för ofta. Det finns en tydlig rollfördelning samt
förtroende mellan politiker och tjänstemän. I Borås blir
rollfördelningen otydlig då ansvaret ligger på samtliga
tre stadsdelsnämnder. Politikerna tar också reda på hur
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det går – politiker tar aktivt del av uppföljningen samt för
diskussioner om skolans resultat. Då ansvaret i Borås för
grundskolan är splittrat tenderar andra frågor än skolfrågor att fylla dagordningen och alla stadsdelspolitiker har
inte kunskap om skola – och kan därmed inte ställa ”rätt
frågor”. Framgångsrika skolkommuner jobbar även med
fungerande relationer – man kommer överens om gemensamma förhållningssätt och visar en enad front utåt. Detta
saknar vi i Borås då poängen med stadsdelarna är att de
ska ”sköta sig själva”, ha egna förhållningssätt och driva
egna fronter. Detta motverkar goda skolresultat. Sist men
inte minst har man enats om skolans mål – det finns en
samsyn om mål och inriktning för verksamheten och en
kontinuitet. Lyckade skolkommuner jobbar tillsammans i
centrala grundskolenämnder.
Borås Stad måste bygga en organisation som sätter eleven
och dess kunskapsutveckling i fokus, som tar till sig forskningen om framgångsrika skolor och använder resurserna
på rätt sätt.
Med anledning av ovanstående yrkar Folkpartiet Liberalerna att:
Borås Stad inför en central förskole- och grundskolenämnd senast efter valet 2014.
Anna Svalander (FP)
Joakim Malmberg (FP)”
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Nr 77
Svar på motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen
(M) och Hans Gustavsson (KD);
Inrätta en central äldreomsorgsnämnd
2015-06-15

Dnr 2013/KS0472 001

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

2013-06-19

”Motion Inrätta en central
äldreomsorgsnämnd

Ärendet
Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M) och Hans
Gustavsson (KD)har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-19 lämnat motion om att inrätta en central
äldreomsorgsnämnd.
I motionen föreslås att inrätta en central äldreomsorgsnämnd.

Överväganden
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en
överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala
facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att
stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för
nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för
översynen. Till styrgruppen har varje parti i kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till kommunstyrelsen för slutlig behandling i Kommunfullmäktige.

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga till § 69 Anmälningsärenden

Per Olsson
Personalchef

Antalet äldre ökar och vi lever allt längre. Med det följer
nya och komplexa utmaningar för kommunens äldreomsorg. För att trygga en god och värdig äldreomsorg och
möta framtidens behov behövs nya lösningar. Kommunen
kan genom en effektiv organisation göra mycket för att
vår service ska vara lättillgänglig och för att resurserna ska
användas på bästa sätt.
I Borås Stad ligger idag ansvaret för bedömning och
utförande inom äldreomsorgen på stadsdelarna, medan
samordning och frågor av mer organisatorisk karaktär
ligger under kommungemensamt stadsdel Öster. Uppdelningen mellan stadsdelarna gör att äldreomsorgen ser olika
ut i olika delar av vår kommun. Våra tre stadsdelar har
var och en valt sitt sätt att arbeta. Viktig specialkompetens
kan finnas i en stadsdel men inte i en annan. Personalen
förväntas ha en bredd i sina kunskaper som kan vara svår
att upprätthålla. Olika förutsättningar beroende på var i
kommunen man bor skapar också en osäkerhet bland brukarna. Flera aktörer försvårar samverkan med sjukvården
och andra externa kontakter.
För att effektivisera äldreomsorgen och förbättra servicen
föreslår vi att stadsdelarnas äldreomsorg och de kommungemensamma verksamheterna flyttas till en äldreomsorgsnämnd med tillhörande förvaltning. Det skulle innebära
ett bättre användande av resurserna och en mer enhetlig
service för våra invånare.
Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Inrätta en central äldreomsorgsnämnd.
Patric Cerny (FP)
Anna Christensen (M)
Hans Gustavsson (KD)”
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Nr 78
Svar på motion av Annette Carlson (M);
Avskaffa stadsdelsnämnderna
2015-06-15

Dnr 2014/KS0524 001

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bilaga till § 73 Anmälningsärenden
2014-06-17

”Motion; Avskaffa stadsdelsnämnderna
Ärendet
Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-06-17 lämnat motion om att avskaffa
stadsdelsnämnderna.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att
initiera ett arbete med att ta fram en ny organisation utan
stadsdelsnämnder.

Överväganden
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en
överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala
facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att
stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för
nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för
översynen. Till styrgruppen har varje parti i kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till kommunstyrelsen för slutlig behandling i kommunfullmäktige.

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att:
Motionen bifalls
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Per Olsson
Personalchef

När den nya nämndorganisationen togs fram gjordes det
utifrån fem parametrar; Mer lika, mer rättvist, högre
kvalitet, högre effektivitet och tydligare styrning. Fem
parametrar som syftade till att ge Borås en bättre nämndorganisation och boråsarna bättre kommunal service. Efter
att ha tagit del av bland annat Stadsrevisionens granskning
av äldreomsorgen och det allmänna tillståndet i Borås
Stads verksamheter, så kan vi dock konstatera att omorganisation misslyckats.
I Stadsrevisionens granskning av äldreomsorgen från oktober 2013 går det att läsa att ”det är otydligt vilken del av
organisationen som ansvarar för ledning och styrning av
verksamheten”. Det framgår även att det saknas analyser
om kvaliteten i verksamheten på olika nivåer. Stadsrevisionen pekar vidare på att kommunens vård- och omsorgsboenden har höga kostnader, men att detta inte medfört en
högre kvalitet enligt ett antal använda kvalitetsindikatorer.
Det finns även stora problem med att kvaliteten varierar
beroende på vilken stadsdel den äldre bor i.
I Borås Stads förskolor möter föräldrar varierande kvalitet i verksamheten som endast kan hänföras till vilken
stadsdel man är hemmahörande i och i rapporten ”Barn
och elever i behov av särskilt stöd”, framgår det tydligt
att stadsdelarna jobbar på olika sätt och har kommit olika
långt.
För oss moderater framgår det tydligt att Borås Stad
behöver en ny organisation. Den genomförda organisationsförändringen med stadsdelsnämnder har inte uppnått
de fem parametrarna som var målsättningen. Otydligheter
kring ledning och styrning bidrar till att verksamheternas
kvalité varierar beroende på vilken stadsdel man tillhör.
Likaså tycks det finnas en avsaknad av tydliga indikationer på samt analys av tillståndet i verksamheten.
Moderaterna i Borås anser att det är hög tid att avskaffa
stadsdelsnämnderna. Vi vill skapa centrala facknämnder

kommunfullmäktiges handlingar | 20 Augusti 2015

som tar över ansvaret för styrningen och ledningen av de
olika verksamheterna. I Borås ska inte kvalitén avgöras av
var i staden du bor.
Med hänvisning till ovanstående förslår Moderaterna
Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att initiera ett arbete med
att ta fram en ny organisation utan stadsdelsnämnder.
För Moderaterna
Annette Carlson,
Kommunalråd”
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Nr 79
Svar på motion av Kerstin Koivisto (BV);
Inrätta EN skolnämnd för grundskolan
2015-06-15

Dnr 2014/KS0661 001

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ärendet
Kerstin Koivisto (BV) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 lämnat motion angående möjligheten att inrätta en skolnämnd för grundskolan.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en
gemensam skolnämnd för grundskolan för att – undvika
spretande ledning, öka samsynen och säkra en likvärdig
skola för alla.

Överväganden
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en
överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala
facknämnder ska införas från årsskiftet 2016/17 och att
stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag att svara för
nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp för
översynen. Till styrgruppen har varje parti i kommunfullmäktige anmält ledamöter. Styrgruppen kommer att
lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen till kommunstyrelsen för slutlig behandling i kommunfullmäktige.

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att:
Motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson				Per Olsson
Kommunstyrelsens ordförande		
Personalchef
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Bilaga till § 117 Anmälningsärenden
2014-09-21

”Motion; Möjligheten att inrätta EN skolnämnd för grundskolan
All modern skolforskning visar på vikten av ett tydligt
ledarskap för framgångsrika skolor. Borås grundskolesystem har också vid flertal tillfällen fått kritik av skolverket
kring just denna delen. Det har sagts att ledarskapet inom
Borås skolförvaltning spretar. Och många föräldrar har
tagit upp den orättvisa de upplevt kring att det kan skilja
så mycket för eleverna beroende på vilken skola i de olika
stadsdelarna de går på.
Borås gymnasieskolor har sedan många år en gemensam
skolnämnd och har uppvisat mycket goda resultat och
samordningsvinster. Och vi tror att också en gemensam
skolnämnd för Borås grundskolor skulle ge större rättvisa
för eleven, tydligare ledarskap för personalen och samordningsvinster för alla. Vi tror att det med en nämnd
är lättare att fokusera på att minska skillnaderna mellan
skolorna, vilket sägs vara en av anledningarna till de fallande resultaten.
Boråsvalet föreslår därför att:
Borås Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i
uppdrag att utreda möjligheten att inrätta en gemensam
skolnämnd för grundskolan för att - undvika spretande
ledning, öka samsynen och säkra en likvärdig skola för
alla.
Kerstin Koivisto
för Boråsvalet”
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