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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 15 december 2014
Ulf Olsson
Göran Björklund
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Protokoll från direktionens sammanträden för
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund 2014.
(2014/KS0169 106-1)

(Bil)

Direktionsprotokoll 2014 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0168 106-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
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Kc
Kc
Kc

Kc

Kc

Kc
Kc

2
3
4
5

6

7

8
9

Attest- och utanordningsrätt 2015.
(2014/KS0769 002-1)

(Bil)

Regler för kommunalt partistöd.
(2014/KS0643 104-1)

(Bil)

Utbetalning av partistöd för 2015.
(2014/KS0805 104-1)

(Bil)

Svar på motion av Ida Legnemark (V); Whistleblowerfunktion i Borås Stad.
(2014/KS0804 114-1)

(Bil)

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande
av lån m.m.
(2014/KS0814 002-1)

(Bil)

Budget år 2015 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.
(2014/KS0767 106-1)

(Bil)

Remiss - geografisk underindelning av polisregion Väst.
(2014/KS0804 114-1)

(Bil)

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare för
vissa stiftelser, föreningar m.m.
(2014/KS0073 102-1)
(Bil)
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KU

1

Anmälningsärenden:
a)

Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen
och den sociala ekonomin.
(2014/KS0751 701-1)
(Bil

b)

Kommunala funktionshinderrådets protokoll
från den 30 september 2014.
(2014/KS0025 103-3)

(Bil)

Centrala pensionärsrådets protokoll från
den 14 maj och 30 september 2014).
(2014/KS0026 103-3)

(Bil)

c)

(Förslag: a-c till handlingarna)
KU

M
E

2

1
1

Svar på motion av Ulf Sjösten (M) och Annette Carlson (M);
Inventering av äldreomsorgen.
(2014/KS0313 730-3)

(Bil)

Ansökan om markanvisning i Borås Villastaden/Östermalm.
(2014/KS0321 269-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)
e)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2014-11-30.
(2014/KS0008 049-1)

(Bil)

Anhållan om att avföras ur registret för Borås
Ambassadörer.
(2008/KS0110 106-1)

(Bil)

Skolinspektionens beslut efter tillsyn i
Ljud & Bildskolan i Borås.
(2014/KS0133 612-3)

(Bil)

Synpunkt på Trandaredskolans lokaler.
(2014/KS0394 291-2)

(Bil)

Verksamhetsplan, budget och taxor år 2015
för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
(2014/KS0743 170-1)

(Bil)
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f)

Alliansens förslag till budget 2015.
(2014/KS0069 041-1)

(Bil)

(Förslag: a – f till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Likviditetsfrågor – upptagande av lån.
(20 november 2014, Ärende 18)
För finansiering av internbankens utlåning till de kommunala
bolagen omsätter Borås Stad ett lån på 300 miljoner kronor den
24 november 2014, enligt delegationsbeslut den 20 november 2014.
(2014/KS0044 045-1)

b)

Likviditetsfrågor - beslut om kontantkassor för högst
5 000 kronor.
(I enlighet med gällande delegation har beslut fattats om handkassor
för högst 5 000 kronor)
(2014/KS0045 049-1)

c)

Avskrivning av fordringar upp till ett halvt basbelopp i
varje särskilt ärende.
(9 oktober 2014, Ärende 03)
Fordringar om en sammanlagd summa av 985 461 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med
delegation.
(18 november 2014, Ärende 04)
Fordringar om en sammanlagd summa av 985 461 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet med
delegation.
(2011/KS0050 108-1)

d)

Utdelning ur donationsfonder.
(24 oktober 2014, Ärende 01)
I enlighet med Kommunstyrelsens delegation för donationer har
beslutats om utdelning av 166 000 kronor till Tekniska
Förvaltningen för stensättning. Beviljade medel tas från Stiftelsen
Borås Kommunstyrelses Samfond B samt Stiftelsen H Nelsons
donation till Borås Stad.
(2014/KS0046 046-1)

(Förslag: a–d till handlingarna)
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14

Budget för de kommunala bolagen 2015.
(2014/KS0749 041-1)

(Bil)

Svar på remiss: Promemorian Internationella skolor.
(2014/KS0638 610-3)

(Bil)

Borgensavgift vid externa borgensåtaganden.
(2014/KS0712 045-1)

(Bil)

Ny VA-taxa 2015 samt utökning av verksamhetsområde
VA.
(2014/KS0773 303, 2014/KS0774 346-1)

(Bil)

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp.
(2014/KS0049 108-1)

(Bil)

Överenskommelse med Migrationsverket om ensamkommande barn.
(2014/KS0711 133-3)

(Bil)

Anpassning av korttidsplatser till förmån för hemrehabteam.
(2014/KS0807 739-3

(Bil)

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2015.
(2014/KS0788 055-3)

(Bil)

Ändrad målgrupp för boendet på Teknikgatan.
(2014/KS0818 734-3)

(Bil)

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och
fritidshem 2015.
(2014/KS0782 611-3)

(Bil)

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2015.
(2014/KS0793 718-3)

(Bil)

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning 2015.
(2014/KS0765 706-3)

(Bil)
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E

15

Ärendet utgår (Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer
med funktionsnedsättning 2015)
(2014/KS0766 706-3)

E

16

Internpris för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och
matdistribution 2015.
(2014/KS0694 706-3)

(Bil)

Internpris 2015 för särskilda boenden inom äldreomsorgen.
(2014/KS0695 706-3)

(Bil)

Borås Elnät AB; Bildande av regionalt bolag – Netwest.
2014/KS0706 107-1)

(Bil)

Åtgärder för att förebygga oegentligheter, korruption och
ekonomisk brottslighet vid upphandling.
(2012/KS0604 021-1)

(Bil)

E
E
E

17
18
19

E

20

Remiss av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden.
(2014/KS0772 730-3)
(Bil)

SP

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län om
ändrade föreskrifter för naturreservatet Tranhult i
Borås kommun.
(2014/KS0363 265-2)

(Bil)

Miljörapport Tertial 2 2014 för Borås Stad.
(2014/KS0398 403-2)

(Bil)

(Förslag: a – b till handlingarna)
SP

2

Anmälan av delegationsbeslut
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens.
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2014/KS0372 407, 2014/KS0377 407,
2014/KS0390 407, 2014/KS0416 407 samt
2014/KS0451 407 under perioden 20140423-20140519)
(2014/KS0372 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
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2014-12-15

SP

3

Yttrande över ansökan om planbesked för ändring av detaljplan
för del av Bergsäter, Hästhoven 1 och Kattmyntan 1.
(2014/KS0648 214-2)
(Bil)

SP

4

Yttrande över ansökan om planbesked för ändring av detaljplan
för del av Hulta, Hultalund 3.
(2014/KS0554 214-2)
(Bil)

SP

5

Yttrande över ansökan om planbesked för ändring av detaljplan
för del av Centrum, Heimdal 5.
(2014/KS0560 214-2)
(Bil)

Kc 1a-b) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-b till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Attest- och utanordningsrätt 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 2015:
För Stadskansliet
Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde.
Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.
För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde
Kommunalråden var för sig utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela
verksamhetsområde.

2014-11-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-11-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0769 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef:

Programområde: 1

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Regler för kommunalt partistöd
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Regler för kommunalt partistöd antas och gäller fr o m den 1 januari 2015.

2014-11-17
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0643 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-11-06/GB

Programområde: 1

1(1)
2014-11-24

Dnr 2014/KS0643 104

Kommunfullmäktige

Regler för kommunalt partistöd
Bestämmelserna om partistöd finns i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen (1991:900), som
biläggs.
De nya reglerna om lokalt partistöd ska tillämpas från och med mandatperioden 2014-2018.
För att de nya reglerna ska kunna tillämpas fullt ut måste fullmäktige anta lokala regler för
partistödet. Lagstiftningen och de lokalt antagna reglerna bildar en helhet och ska ses
tillsammans.
Om fullmäktige vill utnyttja utrymmet att begränsa partistödet i förhållande till ett parti som
under mandatperioden får en ”tom” stol i fullmäktige måste kommunen anta en egen
bestämmelse om att tillämpa möjligheten som finns. Utnyttjas denna bestämmelse är det
viktigt att hålla i minnet att kommunen samtidigt i sina regler för partistöd måste ta ställning
till om stödet ska upphöra i samma stund som representationen upphör – eller om det ska
utgå helt eller delvis under det efterföljande året.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Regler för kommunalt partistöd antas och gäller fr o m den 1 januari 2015.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

2014/KS0643 104

Regler för kommunalt partistöd
Antagna av fullmäktige den 2014-12-17- -18, §

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.
I Borås Stad ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Borås Stad utgår till partier som är representerade i enlighet med vad
som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet består av
-

ett grundstöd, som uppgår till ett och ett halvt GN (Grundnivå enligt
”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”) per parti och
år, samt

-

ett mandatstöd, som uppgår till ett GN per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår inte för tid efter det att representation upphört.
4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott senast under februari månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte
lämnats in till Kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande
år. Fråga om eventuellt återkrav av tidigare utbetalt partistöd prövas samtidigt av fullmäktige.

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Utbetalning av partistöd för 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under februari månad 2015 utbetala det partistöd som fastställts i
Budget 2015. Utbetalningen är en förskottsbetalning. Någon reducering av de belopp som skall utbetalas
skall inte ske för 2015.

2014-12-01
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0805 104
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2014-11-25/GB

Programområde: 1

Sida
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Datum
D
2014-12-15
2

Dnr 2014/KS0805 104
1

Kommunful
K
llmäktige

Utbe
etalning
g av pa
artistöd
d
Genom ändring i ko
ommunallaggen under 20014 fastlås det
d att Komm
munfullmäkktige
skall fattta beslut, miinst en gångg per år, om att betala utt partistöd.
Kravet på
p årligt beslut tar sikte på själva utb
betalningsåttgärden. Dett innebär intte att det
är nödväändigt att vid det tillfälleet ta ställnin
ng till stödetss nivåer. Om
m kommuneen bestämt attt utforma reeglerna kringg partistöd på
p sådant sättt att detta kkan minska om
o endast manddat med fasttställda ledam
amöter beakttas och/ellerr ett parti unnderlåter attt lämna
redovisn
ning av partiistödets anvvändning, kaan det årliga utbetalningssbeslutet anpassas
till dettaa.
I de regller för partisstöd som Koommunfullm
mäktige har att ta ställniing till i ett annat
a
ärende föreslås
f
att utbetalninge
u
en skall ske senast
s
underr februari måånad och attt det
skall varra en förskottsbetalningg. Vidare att partistöd ”eendast utbetaalas för man
ndat för
vilken en
n vald ledam
mot är faststtälld enligt 14 kap vallaggen (2005:8337)” samt attt ”Har
redovisn
ning och graanskningsrappport enligt 2 kap. 11 § andra styckeet kommunaallagen
inte läm
mnats in till Kommunsty
K
yrelsen inom
m föreskriven
n tid utbetalaas inget stöd
d för
nästkom
mmande år.””
Kommuunstyrelsen föreslår
f
Kom
mmunfullmääktige beslutta
Kommunnstyrelsen får i uppdrag attt under februuari månad 2015
2
utbetalaa det partistööd som
fastställtts i Budget 20015. Utbetallningen är en förskottsbetaalning. Någo n reducering av de
belopp soom skall utbeetalas skall innte ske för 2015.
KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

Ulf Olssson
Kommuunalråd
Göran
G
Björk
klund
Kommunsek
K
kreterare
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Kc5

B
BESLUTSF
FÖRSLAG

Svarr på mo
otion av Ida L
Legnem
mark (V
V); Whi stleblo
ower-funktio
on i Bo
orås Sta
ad
Kommuunstyrelsen föreslår
f
Kom
mmunfullmääktige beslutta:
Motionenn anses besvaarad.

2014-122-15
Datum

Ulf Olsson
O
Komm
munalråd

Tillsstyrkes
Alteernativt försllag

Komm
munalråd

Datum

Samverkkan

Jaa

x Nej

Komm
mentar:

Diarienuummer: 2013/KS0539 119
1
Handlägggare: Martin
n Jakobsson
n, tfn 033-355 71 12
Datum//avdelningscchef: 20141202/Svantee Stomberg

Programo
område: 1

Sida
1(1)
2014-12-15
2

Dnr 2013/KS0539 119
1

Avd: Ekonnomistyrningg
Handläggaare: Martin Jakobsson
Kommunful
K
llmäktige

Svarr på mo
otion a
av Ida Legnem
L
mark (V
V); Whistleblo
ower-fu
unktion
n i Borå
ås Stad
d
nemark (V) har vid Kom
mmunfullmääktiges samm
manträde 20013-08-22 in
nlämnat
Ida Legn
rubricerrad motion.
I motion
nen föreslås att Borås S tad utreder frågan om in
nrättandet aav en s.k. wh
histleblowerfu
funktion, meed vilket mennas en anon
nym inrappo
orteringskanaal för misstaankar
om olikaa former av oegentligheeter och brottslighet inom Borås Staads organisaation.
Under 2013
2
beslöt Kommunsty
K
yrelsen tillsäätta en arbetssgrupp för aatt ta fram förslag
f
på åtgärrder för att förebygga
f
oeegentligheter, korruption och ekonoomisk brottsslighet
vid upph
handling. De har i sitt arrbete inklud
derat frågan om en whisstleblowerfunktion. I
arbetsgrruppens sluttliga PM (20012/KS06044) som lades fram till Koommunstyreelsen den
15 decem
mber 2014 ställer
s
sig arbbetsgruppen
n positiva till att inrätta een anonym
inrapporrteringskanaal. Upprättanndet av en visselblåsarfu
v
unktion marrkerar att Bo
orås Stad
inte acceepterar korrruption samtt uppmuntraar medarbetarna att våga
ga slå larm. Det
D är
dock vikktigt betonarr arbetsgrupppen, att säkkerställa det juridiska
j
kriing en sådan
n
funktion
n, exempelviis anonymiteetsskyddet.
Arbetsggruppen föreeslår att Kom
mmunfullmääktige ger Kommunstyr
K
relsen i uppd
drag att
utreda in
nrättandet avv såväl en innrapporterin
ngskanal som
m ett kunskaapscentrum som har
möjligheet att arbeta med frågorrna kring oeggentligheter, korruptionn och ekono
omisk
brottsligghet.
Motioneens intention
ner sammannfaller med ovan
o
beskriv
vet ärende, vvarför motio
onen
härmed anses besvaarad och besslut i frågan tas i ärende 2012/KS06604.
Kommuunstyrelsen föreslår
f
Kom
mmunfullmääktige beslutta
Motionenn anses besvaarad.
KOMM
MUNSTYRE
ELSEN
Ulf Olssson
Kommuunstyrelsens ordförandee
Chhrister Johan
nsson
Ekkonomichef

POSTADRESS
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0 vx
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5 32 00

Motion: Whistelblower-funktion i Borås Stad
Whistleblowers (visslare) är personer som väljer att säga ifrån för att uppmärksamma och på så
sätt motverka oegentligheter inom den egna organisationen, inte sällan med risk att drabbas av
olika former av repressalier. Först på senare tid har organisationer börjat utforma system för att
skydda visslarna. Inom privat sektor är funktionen inte helt ovanlig. Efter Enron-skandalen 2001
restes snabbt krav på större möjligheter för anställda att slå larm om oegentligheter på chefsnivå
samt om förhållanden som kan innebära hot mot liv och hälsa. Modellen fick spridning och
tillämpas nu obligatorisk bland exempelvis bolag i USA.
I spåren av den stora mutskandalen blev Göteborgs Stad förra året första kommun i Sverige att
inrätta en whistleblower-funktion. Numera kan alla anställda anonymt eller öppet vända sig till
ett advokatkontor för vidare utredning av eventuella oegentligheter. Tanken från stadens sida är
att informationen till den nya instansen främst bör beröra frågor kopplade till grövre
oegentligheter så som mutbrott, förskingring eller andra tjänstefel som kan ge fängelsestraff,
utförda av chefer eller andra nyckelpersoner.
Det finns inga skäl att anta att Borås Stad skulle skilja sig mot alla andra större organisationer.
Även i vår kommun finns naturligtvis en potentiell risk att anställda väljer att avstå från
visslandet sålänge anonymiteten inte kan säkerställas.
Därför yrkar jag:
- att Borås Stad utreder frågan om inrättandet av en whistleblower-funktion
Ida Legnemark (V)

Kc6
BESLUTSFÖRSLAG

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån
m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bemyndiga ekonomichef Christer Johansson, finanschef Martin Jakobsson, budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare
Carina Andell, att två i förening underteckna handlingar för upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd av
delegering i enlighet med av Kommunfullmäktige 2014 § 150 beslutade "Riktlinjer för finansverksamheten Borås
kommunkoncern" för tiden intill 2015 års utgång.

2014-12-04

Ulf Olsson

Datum Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0814 002
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033-35 84 29
Datum/avdelningschef: 2014-12-02/GB

Programområde: 1

Kc7

B
BESLUTSF
FÖRSLAG

Budg
get år 20
015 för Boråsre
egionen
n, Sjuhä
ärads ko
ommun
nalförbu
und
Kommuunstyrelsen föreslår
f
Kom
mmunfullmääktige beslutta:
Boråsregiionen Sjuhäradds kommunalflförbunds budgget för år 2015 godkänns.

2014-122-04
Datum

Ulf Olsson
O
Komm
munalråd

Tillsstyrkes
Alteernativt försllag

munalråd
Komm

Datum

Samverkkan

Jaa

X Nej

Komm
mentar:

Diarienuummer: 2014/KS0767 106
1
Handlägggare: Evelin
na Pirs, tfn 35
3 71 29
Datum//avdelningscchef: 20141203/Svantee Stomberg

Programo
område: 1

Sida
1(1)
2014-12-15
2

Dnr 2014/KS0767 106
1

Kommunful
K
llmäktige

Budg
get år 2015
2
fö
ör Borå
åsregio
onen S
Sjuhära
ads
kommunalfförbun
nd
Direktio
onen för Borråsregionen Sjuhärads kommunalfö
k
örbund har dden 23 oktober 2014
antagit förbundets
f
budget
b
för åår 2015. Direektionen rek
kommenderaar också meedlemskommun
nerna att go
odkänna buddgeten.
Medlem
msavgiften fö
ör år 2015 ärr liksom 20114 beslutad till
t 73 kr/invvånare. Med
dlemsavgiften fö
ör Varbergs kommun liggger oföränd
drad på 11 kr/invånare.
k
. Förbundsb
bidraget
minskarr med 229 tkkr jämfört m
med 2014 på grund av Faalkenbergs kkommun uttträde ur
förbunddet vid halvåårsskiftet 20114. Övrig fin
nansiering sk
ker genom sstatsbidrag, regionala tillvääxtmedel och
h ersättningaar.
Navet och
o Medarbeetarcentrum förs som eggna resultateenheter och verksamhetterna
bedrivs inom ramen
n för de nytttjande komm
munernas ersättningar ooch andra inttäkter.
Avgifterrna räknas upp
u med ett index om 2,,5 %, och fö
ör år 2015 ärr beslutade avgifter
a
för Boråås del 1 346 850 kr till M
Medarbetarcentrum och 5 340 000 kkr till Navet.
Förbunddet budgeterrar ett nollreesultat, med en budgeto
omslutning fför förbundeets basverksam
mhet år 2015 på 16 311 ttkr varav 8 000
0 tkr är bidrag till tillvväxtprojekt.
Kommuunstyrelsen föreslår
f
Kom
mmunfullmääktige beslutta
Boråsregiionen Sjuhäradds kommunalflförbunds budgget för år 2015 godkänns.
KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

Ulf Olssson
Kommuunstyrelsens ordförandee
Svaante Stombeerg
Koommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

W
WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55
5

bo
oras.se

boras.stad@
@boras.se

033-35 70 00
0 vx

033-35
5 32 00

2014-11-07

Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Budget år 2015 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2014-10-23 att för egen
del anta Budget för år 2015 samt att översända densamma till medlemskommunerna för
godkännande.
Medlemskommunernas beslut ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2015-01-23
via e-post på följande adress;
info@borasregionen.se
alternativt
per post på följande adress;
Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås

BORÅSREGIONEN - SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND

Lena Brännmar
Förbundsdirektör

Bilaga
Protokollsutdrag 2014-10-23 § 48

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2014-10-23

1 (2)

§ 48 Budget år 2015 Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
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.
Kansli och tillväxtmedel
Medlemsavgiften till förbundets basverksamhet är oförändrad inför år 2015, dvs. 73
kr per invånare förutom Varbergs kommun vars avgift är 11 kr per invånare.
Förbundsbidraget för förbundets basverksamhet år 2015 är 16 311 tkr varav 8 000
tkr är bidrag till tillväxtprojekt. I jämförelse med år 2014 är det en minskning med
229 tkr beroende på Falkenbergs utträde ur förbundet i samband med halvårsskiftet
år 2014. Det ingående egna kapitalet beräknas till 9 000 tkr. Verksamhetens
underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett eget kapital på cirka
4 miljoner kronor. Det egna kapitalet kan förändras om beslut fattas gällande
finansiering av E20. Omfattningen av ett sådant beslut är 15 000 tkr samt uppräkning
med Trafikverkets investeringsindex ”väghållning” som de senaste tio åren varit i
genomsnitt 4 % per år. Förslag till hur finansiering ska ske är under framtagande och
ambition är att Direktionen fattar beslut i december 2014.
Medarbetarcentrum
De kommuner som ingår i Medarbetarcentrums verksamhet är Borås, Mark,
Svenljunga, Tranemo. Avgiften till verksamheten räknas upp med ett index om 2,5 %
i enlighet med beslut i Direktion 2013-05-30. Beslutet innebär följande avgifter för år
2015 från aktuella kommuner
Borås
1 346 850 kr
Mark
488 925 kr
Svenljunga
144 525 kr
Tranemo
164 000 kr
NAVET Science center
De kommuner som ingår i Navets verksamhet är kommunerna Borås, Mark,
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Avgiften till verksamheten räknas upp med ett
årligt index om 2,5 % i enlighet med beslut i Direktion 2014-02-06. Beslutet innebär
följande avgifter för år 2015 från aktuella kommuner
Borås Stad
5 340 000 kr
Marks kommun
624 000 kr
Svenljunga kommun
190 000 kr
Tranemo kommun
237 000 kr
Ulricehamns kommun
392 000 kr

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2014-10-23

2 (2)

Direktionen beslutar
att för egen del anta ramarna för budget år 2015 och
att internbudget och verksamhetsplan för år 2015 antas av Direktionen vid 2015 års första
sammanträde samt
att översända rambudget till medlemskommunerna för godkännande.

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 4 november 2014 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Kc8

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss: Geografisk underindelning av polisregion Väst
Borås stad har getts möjlighet att yttra sig över en remiss från Polismyndigheten i Västra Götaland.
Den 1 januari 2015 får Sverige en samlad Polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 självständiga polismyndigheter.
Grundtanken med reformen är att Polisen ska arbeta mer enhetligt, men framför allt att komma närmare medborgarna. Polismyndigheten i Västra Götaland och Polismyndigheten i Hallands län bildar
från årsskiftet en av sju regioner i Sverige, polisregion Väst. Den kommer att bestå av fem polisområden - Storgöteborg, Älvsborg, Skaraborg, Fyrbodal och Halland - och ledas från Polishuset i Göteborg.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

2014-12-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0804 114
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033 – 35 84 29
Datum/avdelningschef:2014-12-09/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2014-12-15

Dnr 2014/KS0804 114
Ert dnr Ju 2012:16

Carl Morberg
Stadskansliet

Polismyndigheten i Västra Götaland

Svar på remiss: Geografisk underindelning av
polisregion Väst
Borås stad har getts möjlighet att yttra sig över en remiss från Polismyndigheten i
Västra Götaland. Utifrån remissen finns det två förslag på tilltänkt organisation inom
polisområde Älvsborg.
Alternativ 1 med tre lokalpolisområden
 Lokalpolisområde Alingsås bestående av kommunerna Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga
 Lokalpolisområde Borås bestående av kommunerna Borås och Bollebygd
 Lokalpolisområde X (ej namngiven av arbetsgruppen) bestående av kommunerna Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.
Alternativ 2 med två lokalpolisområden
 Lokalpolisområde Alingsås bestående av kommunerna Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga
 Lokalpolisområde Borås bestående av kommunerna Borås, Bollebygd, Mark,
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.
I alternativ 2 vill inrättas en befattning som biträdande polisområdeschef och tio befattningar som biträdande lokalpolisområdeschefer vid lokalpolisområdena.
Borås Stad ser det som positivt utifrån förändringens intentioner att Polisen ska arbeta mer enhetligt och att komma närmare medborgarna. Vidare anser staden att geografiska kopplingen i alternativ 1 mellan Borås och Bollebygd är naturlig då de båda
kommunerna en gång varit en kommun.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BESLUTSFÖRSLAG

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer och revisorsersättare för vissa stiftelser, föreningar m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Innehavare av förtroendeuppdrag mandatperioden 2015 – 2018 utses i enlighet med Kommunfullmäktiges valberednings
förslag.

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 35 70 31
Datum/avdelningschef: 2014-12-15/GB

Programområde: 1

Borås Stad

Sida 1
141212

KS-VAL - Styrelser, institutioner och föreningar

STIFTELSEN BOSTÄDER FÖR BLINDA

150101 - 181231

c/o HSB, Box 55050
504 02 Borås Tel: 033-17 71 00

Ledamöter
ersättare

vakant
Efraimsson Urban

S
C

GINGRI NYA BYGDEGÅRDSFÖRENING
c/o Kjell-Åke Carlsson 513 95 Fristad
535258

Ledamöter
ersättare

150101 - 181231

Tel: 0706-

Persson Gun-Britt
Rikkinen Hugo

S
KD

FÖRENINGEN EUROPAKORRIDOREN

Ledamöter

Andersson Tom
Carlson Annette

150101 - 181231

MP
M

RÅDSLAG MED UNGDOMSRÅDET

150101 - 181231

Stadskansliet
501 80 Borås Tel: 033-35 70 00

Ledamöter

Legnemark Ida
Öberg Oliver

V
M

RÅNGEDALA BYGDEGÅRDSFÖRENING

150101 - 181231

0705 279257

Ledamöter

Andersson Eva
Bergström Rolf

S
C

STIFTELSEN SVENSKA BLÅ STJÄRNANS
DJURSJUKHUS I BORÅS

150101 - 181231

Box 1257 501 12 Borås Tel:
ordförande
vice ordförande
ersättare

Lager-Brink Helen
Hermansson Friedman Monika
Wessman Urban
Klemetz Josefina

S
M
S
KD

Borås Stad

Sida 2
141212

KS-VAL - Styrelser, institutioner och föreningar

STYRELSEN FÖR COOMPANION KOOPERATIV UTV. SJUHÄRAD

Ledamöter

Bourghardt Anders

150101 - 181231

FP

STYRGRUPP FÖR GÖTALANDSBANAN

Ledamöter

Olsson Ulf
Carlson Annette

150101 - 181231

S
M

MARKS HÄRADS SPARBANKS
DONATIONSFONDER

150101 - 181231

Marks Kommun
511 80 Kinna Tel:
Ledamöter
ersättare

Schönberg Lars
Svensson Anna-Lena

S
C

CENTRALA PENSIONÄRSRÅDET
Stadskansliet
501 80 Borås

ordförande
Ledamöter
ersättare

150101 - 181231

Tel: 033-35 70 00

Palmén Lena
Carlson Annette
Legnemark Ida
Drotz Karl-Gustav

S
M
V
KD

KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET
Stadskansliet
501 80 Borås

ordförande
Ledamöter
ersättare

150101 - 181231

Tel: 033-35 70 00

Palmén Lena
Carlson Annette
Duell Mathias
Degerman-Carlsson Sara

S
M
S
KD

Borås Stad

Sida 3
141212

KS-VAL - Styrelser, institutioner och föreningar

DELREGIONALT ÄGARRÅD SJUHÄRAD FÖR
VÄSTTRAFIK

ordförande
Ledamöter
ersättare

Andersson Tom
Hjalmarsson Morgan
Andreasson Lennart
Hårsmar David

MP
FP
V
C

RIKSBYGGENS KOOPERATIVA
HYRESRÄTTSFÖRENING, BLOMBACKA

Ledamöter
ersättare

Håkansson Lennart
Noppa Seija
Hillermyr Ulf
Johansson Monica

150101 - 181231

S
M
V
C

RIKSBYGGENS KOOPERATIVA
HYRESRÄTTSFÖRENING, SKOGSLID

Ledamöter
ersättare

Anundi Oskari
Jasinski Marius

150101 - 181231

S
FP

BORÅS IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

Ledamöter
ersättare

Kjörnsberg Arne
Bergqvist Björn
Sundin Lars

150101 - 181231

S
M
FP

FAIRTRADE CITY

150101 - 181231

Miljöförvaltningen,Konsument Borås
501 80 Borås Tel: 033-35 70 00

Ledamöter

150101 - 181231

Andersson Tom
Lindh-Josefsson Solveig
Fridén Marie
Urbas Jürgen

MP
V
M
KD

Borås Stad

Sida 4
141212

KS-VAL - Styrelser, institutioner och föreningar

NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

150101 - 181231

Olovholmsgatan 32
506 34 Borås Tel: 033-430 10 04

Ledamöter

Palmén Lena

S

BALTIC-LINK ASSOCIATION

Ledamöter

Wickberg Malin

150101 - 181231

M

SOCIAL INVESTSERINGSFOND
Stadskansliet
501 80 Borås

Ledamöter

ersättare

150101 - 181231

Tel: 033-35 70 00

Palmén Lena
Legnemark Ida
Carlson Annette
Güldenpfennig Falco
Kjellberg Anna
Danielsson Mattias

S
V
M
KD
MP
C

MEDEL FÖR LOKAL UTVECKLING
Stadskansliet
501 80 Borås

ordförande
Ledamöter

150101 - 181231

Tel: 033-35 70 00

Classon Kjell
Andreasson Lennart
Hermansson Kerstin
Fridén Marie

S
V
C
M

Borås Stad

Sida 5
141212

KS-VAL, Revisorer - Bolagsstämma 2015 - 2018

REVISORER, RÅNGEDALA
BYGDEGÅRDSFÖRENING

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers

Nilsson Jan G
Krok Lennart

150101 - 181231

M
S

REVISORER, STIFTELSEN SVENSKA BLÅ
STJÄRNANS DJURSJUKHUS I BORÅS

lekmannarevisor
lekmannarevis.ers

Blanc Nils-Gunnar
Vakant 1

150101 - 181231

FP

KU 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ulf Sjösten (M) och Annette
Carlson (M); Inventering av äldreomsorgen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls

141126
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-11-27
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0313 730
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2014-11-24/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2014-12-15

Dnr 2014/KS0313

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ulf Sjösten (M) och Annette
Carlson (M); Inventering av äldreomsorgen
Ulf Sjösten (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
31 mars 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda äldreomsorgen i enlighet med motionens intentioner.
Motionärerna pekar på Stadsrevisionens kritik mot delar av äldreomsorgen och menar
att det behövs en ordentlig genomlysning där verksamheten utvärderas och analyseras
på samma sätt som gjorts i skolan.
Kommunstyrelsen delar motionärernas syn och det är också därför vård- och omsorgsprojektet – ”Ett gott liv var dag” - beslutades av Kommunstyrelsen 16 juni 2014.
Genomgången ska löpa parallellt med pågående arbete i verksamheterna.
Arbetet innehåller fyra delprojekt;
• Chefens uppdrag - hur ger vi förutsättningar för chefskapet?
•

Hälsosam organisation- hur skapar vi goda arbetsplatser och är en god
arbetsgivare?

•

Kvalitet för brukaren- äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, hur
ska vi bidra till att individen känner sig trygg i sin vardag?

•

Styr och ledning- hur säkrar vi att vi med tilldelade resurser gör rätt saker på
rätt sätt och på rätt plats?

Projektet startades i juni 2014 och ett år senare – i juni 2015 – beräknas arbetet kunna
avslutas och då kommer ett antal förslag till förändringar som ska leda till förbättring
ha presenterats.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
enhetschef
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BESSLUTSFÖR
RSLAG

Ansök
kan om
m marka
anvisning i Borås
B
Villasta
V
aden/Österma
alm
Klas Larssoon Invest AB
B har lämnaat in en förfrrågan om markanvisning
m
g för del av fastigheten Östermalm
1:1 för att bbygga flerbo
ostadshus. Området
O
är iddag planlagtt som parkm
mark.
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Avge skrive lse till Klas Larsson
L
Invest AB enligtt upprättat föörslag.

2014-11-21
Datum

Tom And
dersson
Kommun
nalråd

Tillstyrkes
x Alternaativt förslag

2014-11-26
Datum

Samverkann

Morgan Hjalmarsson
H
n
Kommun
nalråd

Ja

Nej

Kommenttar:

Diarienumm
mer: 2014/K
KS0321 2699
Handläggarre: Jessica Ekberg,
E
tfn 357645
3
Datum/avddelningscheff: 2014-11-117/PZ

Programomr
P
råde: 2

Sida
1(1)
2014-12-15
2

Dnr 2014/KS0321

Jessica Ekbberg, 033-3557645
Klas
K Larsson
n Invest AB
B
Bäckaströms
B
sgatan 3
504
5 57 Boråås

Ansö
ökan om
o marrkanvis
sning i Borås
s Villasttaden//Österm
malm
Tack förr ert intressee av att meddverka till ökkat bostadsb
byggande i B
Borås. Området utgörs idag av en vackker och värddefull park i ett i övrigt tätbebyggt
t
oområde. Kom
mmunstyrelsen
n vill bevara parken för de boendes närrekreatio
on.

KOMM
MUNSTYRE
ELSEN

ndersson
Tom An
Kommuunalråd
Peter
P
Zettergren
T.f.
T Markcheef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

W
WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55
5

bo
oras.se

boras.stad@
@boras.se

033-35 70 00
0 vx

033-35
5 32 00

BERGDALEN
Skola
Skola

Norrmalm
Karpdammen

Bergdalen

Skola
Sjukhem

Skola

Fotb.
planer

Lugnet

Lasarett
Skola

Salängen
Björkängsparken

Gustav Adolfs
kyrka
Skola

Lilla Hässleholmssjön
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Söderkulla
2014-10-01

Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Skala = 1:10000

E 1 a-f) anmälningsärenden
f) Alliansens förslag till budget 2015 läggs ut senare på webben
(Övriga bilagor finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-f till handlingarna)

E 2 a-d) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-d till handlingarna)

