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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 15 juni 2015, kl 14.00.

Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering

2 (6)

FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (6)

2015-06-15

Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

KommunKompassen – analys av Borås Stad 2015
(2015/KS0409 106-1)
(Bil)

b)

Inbjudan att kandidera till Sveriges KvalitetsKommun
2015
(2014/KS0508 106-1)
(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
Kc

2

Mötesplats Sociala Medier 2015 Världsbild och politik genom
Sociala medier.
(2015/KS0437 027-1)

(Bil)

PF

1

Förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen och nya
reglementen för övriga nämnder samt förslag till nytt Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Borås Stad.
(2015/KS0273 003-1)
(Bil)

PF

2

Svar på motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M)
och Hans Gustavsson (KD); Inrätta en central äldreomsorgsnämnd.
(2013/KS0472 001-1)

(Bil)

PF

3

Svar på motion av Kerstin Koivisto (BV); angående möjligheten
att inrätta en skolnämnd för grundskolan.
(2014/KS0661 001-1)
(Bil)

PF

4

Svar på motion av Annette Carlson (M); Avskaffa Stadsdelsnämnderna.
(2014/KS0524 001-1)

(Bil)

Svar på motion av Anna Svalander (FP) och Joakim Malmberg (FP); Bilda en central förskole- och grundskolenämnd
i Borås!
(2012/KS0367 001-1)

(Bil)

PF

5
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I
I
KU

1
2
1

Marknadsföringssamarbete i Europa League 2015-2016.
(2014/KS0828 105-1)

(Bil)

Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 2015-2016.
(2014/KS0828 105-1)

(Bil)

Samarbetsavtal för försörjning av personliga av hjälpmedel
i Västra Götaland.
(2015/KS0376 738-3)

(Bil)

KU

2

Remiss av betänkande För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2013/03/sou-201315/
(2015/KS0348 770-3)
(Bil)

KU

3

Remiss; Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
(SOU 2015:20).
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentligautredningar/2015/03/sou-201520/
(2015/KS0343 772-3)
(Bil)

KU

4

Avskaffandet av delade turer: effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa
(Budgetuppdrag 2015).
(2015/KS0178 739-3)

M

1

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Beslut om tilläggsavtal till samarbetsavtal avseende
gemensam exploatering av industriområdet inom
detaljplaneområde Viared 1:5 m fl.
(2012/KS0323 251– 2)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
M

M

2

3

Flytt av ledning på fastigheten Hulta 4:1 med anledning av
försäljning.
(2015/KS0446 253–2)

(Bil)

Försäljning av ca. 10 000 m2 av Viared 5:1, Vevgatan.
(2015/KS0445 253–2)

(Bil)
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E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-05-31.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Internpris 2014 för särskilda boenden inom
äldreomsorgen.
(2013/KS0527 706-3)

(Bil)

Måltidspriser inom Borås Stad.
(2015/KS0338 706-3)

(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett halvt
basbelopp i varje särskilt ärende
(26 maj 2015, Ärende 04)
Fordringar om en sammanlagd summa av 375 879 kronor, alla
under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i enlighet
med delegation.
(2015/KS0050 108-1)

(Förslag: a till handlingarna)
E

3

Budgetramar för år 2016.
(2015/KS0069 041-1)

(Bil)

E

4

Fristadbostäder AB, ansökan om utökad limit på koncernkontot.
(2015/KS0377 045-1)
(Bil)

E

5

Projekteringsframställan för nybyggnation av SoL boende,
Dammsvedjan del av Gässlösa 5:1, Borås.
(2015/KS0379 293-3)

(Bil)

VA-taxa, hushållstaxa och fjärrvärmepris 2016.
(2015/KS0447 346-1)

(Bil)

E
E

6
7

Överklagande av Kommunstyrelsens beslut 2015-03-09, § 101,
Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och
fritidshem
(2015/KS0333 611-3)
(Bil)
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9
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1

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Året om på
Almenäs.
(2014/KS0292 299-3)

(Bil)

Övertagande av begagnade paviljonger.
(2015/KS0441 059-3)

(Bil)

Utökning av Träffpunkt Simonsland.
(2015/KS0387 048-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för ombyggnation av Stadparksbadet.
(2015/KS0476 822-3)

(Bil)

Anslagsframställan avseende Trygghetsbelysning i parker.
2015/KS0450 331-2)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende:
2014/KS0211 407, 2014/KS0794 407, 2015/KS0214
407, 2015/KS0260 407, 2015/KS0314 407,
2015/KS0332 407 samt 2015/KS0342 407 under perioden
20150506-20150527)
(2014/KS0211 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

SP
SP

SP

2

3
4

5

Göteborgs, Borås, Jönköpings och Linköpings kommuners
gemensamma projektorganisation för Götalandsbanan
kompletteras med Stockholms läns landsting.
(2014/KS0303 532-1)

(Bil)

Planprogram för Östra Brämhult.
(2015/KS0443 219-2)

(Bil)

Ansökan om planbesked för del av Nedre Norrmalm,
Hamstern 4
(2014/KS0770 214-2)

(Bil)

Yttrande årlig avstämning av Regionalt trafikförsörjningsProgram.
(2015/KS0255 530-2)

(Bil)

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

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Mötesplats Sociala Medier 2015 - Världsbild och politik
genom sociala medier
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samtliga förtroendevalda i Borås stad ges möjlighet att delta i Mötesplats Sociala Medier 2015 den 15 september. De
förtroendevalda har också möjlighet att ansöka om ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med deltagandet.

2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0437 027
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-05-22/GB

Programområde: 1

Sida
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PM

Dnr 2015/KS0437
Stadskansliet
Avd: Sekretariatet
Handläggare: Göran Björklund

Mötesplats Sociala Medier 2015 - Världsbild
och politik genom sociala medier
Stadskansliet arrangerar för sjätte året i rad tillsammans med Högskolan i Borås en
nationell konferens, se bilaga. Datum för konferensen är tisdagen den 15 september
2015, kl 13.00 – 17.00.
Utfallet av 2014 års konferens var, liksom tidigare års konferenser, mycket gott.
Konferensen har instiftat ett pris, ”Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris”
på 100.000 kr, som kommer att delas ut för tredje gången.
Ny medarrangör för i år är Göteborgsregionens kommunalförbund.
Kommunstyrelsen anser att en konferens som denna är viktig då den dokumenterar
och speglar utvecklingen på en av de arenor som de förtroendevalda befinner sig på.
De förtroendevalda bör därför på alla sätt uppmuntras att delta och ta en aktiv roll
inom området.
Kommunstyrelsen anser det vara motiverat att med centrala medel skapa möjligheter
för så många som möjligt att ta del av föreläsningarna.
Kommunstyrelsen vill därför göra det möjligt för alla de som har ett politiskt uppdrag
i Borås Stad (finns upptagna i skriften ”Kommunala Uppdrag”) att kunna delta i utbildningsdagen den 15 september genom att stå för anmälningsavgiften. Därtill anser
Kommunstyrelsen att det också är motiverat att ersätta de förtroendevalda för den
förlorade arbetsinkomst som kan uppstå i samband med deltagandet.
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Tisdagen den 15 september 2015
kl 13–17
Borås Stadsteater, PA Halls Terrass,
PLATS:
Stora scenen
KOSTNAD: 700 kr exklusive moms
ANMÄLAN: Via boras.se/msmboras senast 4 sept.
boras.se/msmboras • twitter #msmboras
facebook.com/msmboras

Mötesplats Sociala medier 2015
TEMA: Världsbild och politik genom sociala medier
Politiker, forskare och aktörer i sociala medier möts och resonerar kring vad betydelsen av den
alltmer ökade kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individen.
PROGRAM

13:00 Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande Borås
Stad, och Björn Brorström, rektor på Högskolan i Borås,
inleder och hälsar välkommen.
13.10 Prisutdelning och föreläsning av årets pristagare Brit Stakston. Sparbanksstiftelsen Sjuhärads Sociala
medier-pris delas ut av Göran Hägglund tillsammans med
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.
14.00 Demokratin och de sociala medierna: nya
möjligheter till deltagande och nya utmaningar, Jesper
Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Mittuniversitet Sundsvall

15.10 Tolv råd i en twittertråd, Göran Hägglund,
tidigare KD-ledare och socialminister.
15.50 Atladottir & Bjurwald – livepodd. Journalisterna
Margret Atladottir, politism.se och Lisa Bjurwall, medievarlden.se direktsänder sin mediepodd Atladottir & Bjurwald
- Politism med konferensdeltagarna som livepublik.
16.30 Reflektion kring sociala medier av Jonas
Ransgård, kommunalråd, andre vice ordförande i Kommunstyrelsen, Göteborgs Stad
16.50 Dagens moderator Jan Nolin, professor i biblioteksoch informationssvetenskap, Högskolan i Borås, summerar.

14.40 Fika

Den digitala expterten Brit Stakston får
Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris
2015. ”För att hon på ett engagerat sätt visar och
folkbildar kring hur sociala medier kan användas
i aktuella och angelägna samhällsfrågor” skriver
juryn i sin motivering.

PF1

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen och nya reglementen för övriga nämnder samt förslag till nytt Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
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.
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.

2015-05-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0273 003
Programområde: 1
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-357166, Louise Streiby, tfn 033-357062
Datum/avdelningschef: 20150522/ Per Olsson
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Dnr 2015/KS0273 003

Handläggare:
Pelle Pellby
Louise Streiby
Kommunfullmäktige

Förslag till nytt reglemente för Kommunstyrelsen
och nya reglementen för övriga nämnder samt förslag till nytt Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
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 tillägg
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
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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
respektive 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 Kommunstyrel-

3

sens 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

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

Ny 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 epetitioner 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/ITsystemen 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 re-
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spektive 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 ”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 nämndreglementena.
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).
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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.
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. epetitioner 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 författningssamlingen 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”.
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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”.
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”.

9

5.9

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.
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”.
5.13

Reglemente för Borås Stads valnämnd

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.

10

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.
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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
Kommunalråd
Per Olsson
Enhetschef

Reglemente för Kommunstyrelsen

010:11

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,
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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.
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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
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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.
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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

Kommunal författningssamling för Borås 2014 2015

Reglemente för Kommunstyrelsen

010:17

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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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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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

Kommunal författningssamling för Borås 2012 2015

Reglemente för Kulturnämnden

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

Kommunal författningssamling för Borås 2011 2015

Reglemente för Kulturnämnden

660:4

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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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

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 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.
Nämnden fullgör de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor.
§ 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.
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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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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)
41
Hyberg
211
Bergsäter (del av)
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
Kommunal författningssamling för Borås 2011.2015
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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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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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Reglemente för Tekniska nämnden

330:1

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 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.
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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.

Kommunal författningssamling för Borås 2015

Reglemente för Utbildningsnämnden

Kommunal författningssamling för Borås 2015

600:2

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
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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
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

Kommunal författningssamling för Borås 2011. 2015

Reglemente för Valnämnden

010:26

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.

Kommunal författningssamling för Borås 2015

Reglemente för Överförmyndarnämnden
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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.

Kommunal författningssamling för Borås 2015

Reglemente för Överförmyndarnämnden
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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

Diarium
Kommunal författningssamling för Borås 2011. 2015
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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

Kommunal författningssamling för Borås 2011. 2015

PF2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP), Anna Christensen (M) och Hans Gustavsson (KD); Inrätta en central äldreomsorgsnämnd
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.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är därmed besvarad
2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum
Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0472 001
Handläggare: Per Pellby, tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: 2015-05-22/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)
2015-06-15

Dnr 2013/KS0472 001

Stadskansliet
Personal och förhandling
Handläggare: Per Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (FP), Anna
Christensen (M) och Hans Gustavsson (KD);
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
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef
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E-POST
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033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Motion

2013-06-19

Inrätta en central äldreomsorgsnämnd
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)

PF3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Koivisto (BV); angående möjligheten att inrätta en skolnämnd för grundskolan
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.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Motionen är därmed besvarad
2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0661 001
Handläggare: Per Pellby, tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: 2015-05-22/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)
2015-06-15

Dnr 2014/KS0661 001

Stadskansliet
Personal och förhandling
Handläggare: Per Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Koivisto (BV); angående
möjligheten att inrätta en skolnämnd för grundskolan
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
Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef
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Till Borås Stads kommunfullmäktige
2014-09-21

Motion angående 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

PF4

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M); Avskaffa
stadsdelsnämnderna
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

2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0524 001
Handläggare: Per Pellby, tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: 2015-05-22/Per Olsson

Programområde: 1
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Dnr 2014/KS0524 001

Stadskansliet
Personal och förhandling
Handläggare: Per Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M); att 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
Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef
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MOTION

2014-06-17

Avskaffa stadsdelsnämnderna
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 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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Svar på motion av Anna Svalander (FP) och Joakim
Malmberg (FP); Bilda en central förskole- och grundskolenämnd i Borås!
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
2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-06-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0367 001
Handläggare: Per Pellby, tfn 033-357166
Datum/avdelningschef: 2015-05-22 Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(1)
2015-06-15

Dnr 2012/KS0367 001

Stadskansliet
Personal och förhandling
Handläggare: Per Pellby

Svar på motion av Anna Svalander (FP) och
Joakim Malmberg (FP); Bilda en central förskole- och grundskolenämnd i Borås
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
Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef
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MOTION

Kommunfullmäktige
2012-05-10

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 socioekonomiska 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 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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Marknadsföringssamarbete i Europa League 2015-2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad överenskommer med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete i Europa League 2015-2016 enligt
föreslaget avtal, till ett värde av högst 500 000 kr.

2015-06-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0828 105
Programområde: 1
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef: 2015-06-09/ Marie Ingvarsson

Avtal om marknadsföringssamarbete
i Europa League 2015/2016
Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens spel i Europa League 2015/2016. Denna avgörs i först ett kval i tre
omgångar följt av ett playoff, därefter gruppspel och sedan en utslagsturnering med 32 lag.
Detta avtal omfattar kval och playoff.
2. Kommunen är ensam dräktsponsor i matcher enligt p 1, och laget spelar i en matchtröja där
ordet Borås helt dominerar framsidan – storlek och utformning efter överenskommelse
mellan parterna.
3. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher enligt p 1 exponera ett budskap på led-skyltarna
vid planens långsida och ett budskap på storbildsskärmen.
4. Kommunen betalar till klubben en ökande summa för varje omgång som klubben spelar. För
klubbens första hemma-bortamöte betalar kommunen 75 000, för det andra 100 000 kr, för
det tredje 125 000 kr, och för playoff 200 000 kr. Avtalet omfattar därmed 500 000 kr, om
klubben når playoff.
Pengarna betalas mot faktura från klubben efter respektive hemmamatch.
5. Trycket på matchstället enligt p 2 betalas av kommunen mot faktura från klubben.
6. Eventuell reklamskatt för Borås exponering betalas av kommunen.
7. Vid hemmamatcher enligt p 1 upplåter kommunen Borås Arena till klubben utan att debitera
hyra. För eventuella arbeten för att anpassa arenan till matcherna i Europa League debiterar
kommunen självkostnaden.
8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben visar sig
brista i detta sker inte framtida utbetalningar enligt p 4. Kommunen har rätt att avgöra om
klubben brustit.
9. Parterna är överens att förhandla om fortsatt samarbete för det fall klubben avancerar till
vidare spel i Europa League 2015/2016. Kommunen har då förtur att förhandla med klubben
om att vara fortsatt ensam dräktsponsor.
10. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Sten Strinäs
IF Elfsborg

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen
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Marknadsföringssamarbete med Borås Basket 20152016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad överenskommer med Borås Basket om marknadsföring i Basketligan och Euro Challenge 20152016 enligt föreslagna avtal, till ett totalt värde om 500 000 kr.

2015-06-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0828 105
Programområde: 1
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 7118
Datum/avdelningschef: 2015-06-09/ Marie Ingvarsson

Avtal om marknadsföringssamarbete
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens säsong 2015/2016 och gäller 1 september 2015 till 31 maj 2016.
Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr, landets högsta serie.
Klubbens åtagande
2. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagets uppvärmningsställ, samt
på den bakgrund som används vid presskonferenser vid lagets hemmamatcher.
3. Kommunen har rätt till skyltar med Borås Stads logotyp vid resultattavlan under klubbens
matcher i Boråshallen.
4. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens webbplats.
5. Borås Stad står som matchvärd vid ett tillfälle under säsongen vid överenskommen match.
6. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter eller fotografering
i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en
positiv strävan i detta avseende.
7. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Basketligan att lotta ut bland
Borås Stads anställda.
Kommunens åtagande
8. Kommunen betalar till klubben 250 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben vid
säsongens början.
Övrigt
9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i
detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 8 förfaller till återbetalning, och
klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 2 och 4. Kommunen har rätt att avgöra
om klubben brustit i detta avseende.
10. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar eventuella kostnader för skyltar för sin
exponering.
11. Reklamskatt är inte inkluderad i kontraktssumman. Eventuell reklamskatt betalas av
kommunen.
12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Jonas Larsson
Borås Basket

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen Borås Stad

Avtal om marknadsföringssamarbete
i Euro Challenge 2015/2016
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens spel i Euro Challenge 2015/2016. Euro Challenge avgörs i först ett
gruppspel med fyra lag. De två bästa i varje grupp går vidare till ett nytt gruppspel med fyra
lag i varje grupp, där de två bästa går vidare till en kvartsfinal där lagen möts parvis. Segrarna
går vidare till ”final four”, som spelas med semifinaler samt final och match om tredje pris.
Detta kontrakt omfattar de båda gruppspelen.
2. Klubbens lag spelar i matcher enligt p 1 i en matchtröja där ordet Borås har en dominerande
plats på framsidan – storlek och utformning efter överenskommelse mellan parterna.
3. Kommunen betalar till klubben 250 000 kr. Denna summa är klubben garanterad för sitt
deltagande i Euro Challenge. Om klubben avancerar till det andra gruppspelet inkluderar
summan även detta. Pengarna betalas mot faktura från klubben med hälften tidigast en
månad före första matchen enligt p 1, hälften efter att det första gruppspelet avslutats.
4. Trycket på matchstället för matcher enligt p 1 betalas av kommunen mot faktura från
klubben.
5. Eventuell reklamskatt för Borås exponering betalas av kommunen.
6. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben visar sig
brista i detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen har rätt att
avgöra om klubben brustit.
7. Parterna är överens att förhandla om fortsatt samarbete för det fall klubben avancerar till
kvartsfinal i Euro Challenge 2015/2016. Kommunen har då förtur att förhandla med klubben
om att fortsatt vara dräktsponsor.
8. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den

Jonas Larsson
Borås Basket

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen
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Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
Nu finns ett samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Avtalet gäller 2015-10-01 –
2017-09-30. Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal har representerat Borås Stad i arbetet med att
ta fram ett förslag till samarbetsavtal.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel.

29-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0376
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef:2015-05-06/Ingegerd Eriksson
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Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
mellan
Kommun xxxx
och
Västra Götalandsregionen
2015-10-01 – 2017-09-30

1. Samarbetet
I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen.

Utkast

Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen .
Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen.

2. Bakgrund
Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt
Hälso och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av Avtal som reglerar hälsooch sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland (Hälso
och sjukvårdsavtalet) och Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel (Handbok). En
gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso och sjukvårdsansvaret enligt
nuvarande och kommande hälso- och sjukvårdsavtal ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet.
Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull
samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam
utveckling till nytta för patienterna.
Upphandlad försörjning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och länets
kommuner upphör 2015-09-30. Genom detta samarbetsavtal inrättas ett samarbete mellan ingående
parter avseende försörjning av personliga hjälpmedel att träda ikraft vid upphörande av upphandlad
hjälpmedelsförsörjning.
Detta samarbetsavtal reglerar försörjning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och
de 49 kommunerna samt vårdgivarnas och Hjälpmedelscentralens samarbete kring denna
verksamhet.
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3. Syfte och mål
Målet med samarbetssavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra
Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett
bostadsort och huvudman. Samarbete kring hjälpmedelsfrågorna ska också ge en rationell
verksamhet utan parallella organisationer.
Samarbetsavtalet ska säkerställa en gemensam successiv utveckling av försörjningen av personliga
hjälpmedel. Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att med transparens och öppenhet
samarbeta för att möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet och medverka till att
verksamheten utvecklas och bedrivs effektivt med hög kvalitet.
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att gemensamt arbeta för att vårdprocess/vårdkedja
för patienterna fungerar på ett gränsöverskridande sätt och verka för att den lagstadgade
skyldigheten att erbjuda patienter hjälpmedel fullföljs.
Inför genomförande av detta samarbetsavtal behöver vissa områden, samarbeten och processer
utvecklas. Dessa åtgärder redovisas i Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart
inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland.

4. Samarbetsavtalets omfattning och avtalsperiod
Detta samarbetsavtal med bilagor reglerar Västra Götalands 49 kommuners och Västra
Götalandsregionens gemensamma ansvar att bedriva försörjning för personliga hjälpmedel inom
huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom
gruppen antidecubitus. Grundutrustning och övriga hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk
behandling ingår inte inom ramen för samarbetsavtalet.
Samarbetsavtalet gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30.
Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats som kontinuerligt förändras och påverkas
av förändringar i lagstiftning, vårdgivarnas struktur- och verksamhetsförändringar, valfrihetsregler,
nya och/eller förändrade diagnostik- och medicinska behandlingsmetoder samt demografiska
förändringar. Detta kan påverka behovet av tjänster, produkter och volymer under avtalsperioden.
De 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen tar ett gemensamt ansvar för händelser och
kostnader som kan uppkomma som en följd av detta avtal.

5. Avtalsinnehåll
Detta samarbetsavtal har fyra bilagor som tillsammans utgör grunden för det fortsatta samarbetet
kring försörjning av personliga hjälpmedel.
Bilaga A

Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal i
Västra Götaland
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Bilaga A.1

Moment i tjänsten inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Bilaga A.2

Plan för kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Bilaga B

Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel i Västra Götaland

Bilaga C

Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

Bilaga D

Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

6. Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal
för personliga hjälpmedel
Den tidigare organisationen för hjälpmedelsamverkan är utvecklad för att stödja samarbetsavtalet
för förskrivning av personliga hjälpmedel. I organisationen hanteras frågor rörande förskrivnings- och
försörjningsfrågor. Samarbetsorganisationen för hjälpmedel utgörs av från vårdgivarna
partsammansatta grupper där Hjälpmedelscentralen medverkar. Till stöd för
samarbetsorganisationen finns som tidigare en samordningsfunktion som samfinansieras av
huvudmännen.
Länets kommuner samverkar i gemensamma frågor inom bl.a. hjälpmedelsområdet via de fyra
kommunalförbunden. Kommunalförbunden äger i sin tur VästKom för länsgemensamma frågor. I
samarbetsgrupperna ingår representanter från kommunalförbunden och en representant från
Göteborgs stad.
Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i
samarbetsorganisationen. Nedan redogörs kort för denna samarbetsorganisation. Uppdrag,
sammansättning och arbetsformer för samarbetsorganisationen beskrivs närmare i text och
organisationsbild i Bilaga C Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland.

Politisk samarbetsorganisation
Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)
Det övergripande politiska ansvaret för samarbetsfrågor åvilar SRO som leder och utvecklar
samverkan inom bl.a. hjälpmedelsområdet i Västra Götaland på uppdrag av Västra
Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.
SRO fastställer uppdragshandling till Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor.
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Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor
Den politiska beredningsgruppen har representanter från kommunerna/kommunalförbunden och
Västra Götalandsregionen, för inflytande i hjälpmedelsverksamhetens utvecklings, uppföljnings- och
kvalitetsfrågor. Gruppen ska följa och utveckla samarbetet inom hjälpmedelsområdet i Västra
Götaland.

Tjänstemännens samarbetsorganisation
Ledningsgrupp för samverkan VGR/VGK Välfärd (LiSA-gruppen)
LiSA-gruppen utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. Gruppen
har som uppdrag att samordna den länsgemensamma samverkan med ett uttalat syfte att skapa
effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat anslag. LiSA-gruppen fastställer uppdragshandlingen
till Ledningsrådet för hjälpmedel.
Ledningsrådet för hjälpmedel
Uppdraget omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel.
Ledningsrådet för hjälpmedel är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och
Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Ledningsrådet för
hjälpmedel fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupperna, Hjälpmedelsforum och
samordningsfunktionen.
Beredningsgrupper
Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram
förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
Hjälpmedelsforum
Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och
försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en
likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland.
Samordningsfunktion
Utvecklingsledarnas uppdrag som samordningsfunktion är att samordna hjälpmedelsfrågor på
uppdrag av huvudmännen. Samordningsfunktionen organiseras inom Västra Götalandsregionens
Koncernstab Hälso- och sjukvård.

7. Hjälpmedelcentralens uppdrag
Hjälpmedelscentralen ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och
sjukvårdsområdet och det medicintekniska området. Hjälpmedelscentralen ska upphandla varor och
tjänster enligt lagen om offentlig upphandling och gällande regelverk för Västra Götalandsregionen.
Hjälpmedelscentralens uppdrag utgående från detta samarbetsavtal framgår av Bilaga A
Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal i Västra Götaland.
Hjälpmedelscentralen ska utföra åtagandet på ett etiskt, kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt och
åtar sig att från och med avtalsstart bedriva verksamhet i enlighet med detta samarbetsavtal och
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dess bilagor. Hjälpmedelscentralen är en självständig aktör men får inte företräda vårdgivaren utöver
vad som framgår av detta samarbetsavtal.
Om Hjälpmedelscentralen upphandlar underleverantör för utförande av verksamhet enligt
samarbetsavtalet ansvarar Hjälpmedelscentralen för underleverantörens åtagande såsom för sitt
eget.
Hjälpmedelscentralen ska upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar,
förordningar och föreskrifter.
Hjälpmedelscentralen ska ha en verksamhetschef enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS
1982:763) som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning och
byte av verksamhetschef ska godkännande inhämtas från Ledningsrådet för hjälpmedel.
Hjälpmedelscentralen ska ha tillgång till personal i den omfattning detta samarbetsavtal kräver. I
verksamheten ska finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad
fysioterapeut/sjukgymnast, legitimerad logoped och för uppdraget annan nödvändig kompetens.
Hjälpmedelscentralen ansvarar för att personalen får den utbildning som erfodras för att
upprätthålla och utveckla kompetens inom uppdraget.
Hjälpmedelscentralen ska vid marknadsföring avseende åtagandet följa intentionerna i detta avtal.
Vårdgivarnas roll som uppdragsgivare ska framgå i alla relevanta sammanhang. Hjälpmedelscentralen
ansvarar för att informera om verksamheten till invånare i Västra Götaland, samverkansparter och
andra intressenter.

8. Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel
Finansiell samverkan och ekonomisk modell beskrivs närmare i Bilaga B Finansiell samverkan inom
ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland. Modellen ska
stödja innehållet i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och en rationell förskrivning,
hög nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska
kvalitetsbristkostnader.
Kalkylmodell
Prissättning och ekonomisk redovisning följer en framtagen kalkylmodell som beskriver
Hjälpmedelscentralens hela verksamhet fördelat på fyra huvudområden.
Självkostnad och reglering av över- och underskott
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den beskrivna ekonomiska modellen som medger
kontroll av självkostnaden. För att identifiera en korrekt självkostnad krävs att Hjälpmedelscentralen
har en separat resultat- och balansräkning, skild från Regionservice övriga verksamheter.
Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive
huvudområde. Över– och underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från
respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden. Frågor om över- och underskott
hanteras av vårdgivarna genom samarbetsorganisationen för hjälpmedel.
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Prissättning
Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Priserna kan även
justeras i samband med större upphandlingar. Ledningsrådet för hjälpmedel och
Hjälpmedelscentralen har en dialog och samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen
följer upp och initierar en utveckling av prissättningen.
Rapportering
Hjälpmedelscentralen rapporterar månadsvis ekonomiskt utfall enligt kalkylmodellens
huvudområden till samarbetsorganisationen. Avstämning och rapportering av självkostnad görs i
samarbetsorganisationen i samband med delårsbokslut och årsbokslut, i enlighet med årshjulet för
budget och uppföljning.
Fakturering
Fakturering omfattar de tjänster som beskrivs i Bilaga A Tjänstespecifikation för försörjning av
personliga hjälpmedel. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningstid från fakturans
ankomstdag.

9. Patientsäkerhet och skada
Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna ska ha ett proaktivt patientsäkerhetsarbete som leder till
minskad risk för vårdskada hos patienterna. Hjälpmedelscentralen ansvarar för person- och sakskada
eller annan skada som orsakats genom fel eller försummelse av Hjälpmedelscentralen.
Hjälpmedelscentralen ska hålla vårdgivaren skadeslös om krav väcks mot vårdgivaren som en följd av
Hjälpmedelscentralens handlande eller underlåtenhet att handla. Hjälpmedelscentralen ska ha rätt
att delta i bemötandet av sådant krav.
Vårdgivarna ska snarast underrätta Hjälpmedelscentralen om krav framställs mot
Hjälpmedelscentralen som omfattas av föregående stycke och vårdgivarna ska inte utan
Hjälpmedelscentralens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav
om det kan påverka Hjälpmedelscentralens ersättningsskyldighet. Vårdgivarna är därtill skyldig att
vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot vårdgivarna framförs
som omfattas av Hjälpmedelscentralens ersättningsskyldighet.
Det åligger Västra Götalandsregionen att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga
erforderliga försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som
Hjälpmedelscentralen är ansvarig för.
Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av vårdgivarna.
Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingets
ömsesidiga försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall.
Västra Götalandsregionens patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård
som Hjälpmedelscentralen svarar för. Hjälpmedelscentralen ska snarast ge nämnderna den
information som efterfrågas.
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10. Uppföljning
Samarbetsavtalet ska följas upp månadsvis avseende kvalitet och ekonomi enligt Bilaga A.2 Plan för
kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra
Götaland samt Bilaga B Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel i Västra Götaland. Rapportering görs till vårdgivarna via olika delar av
samarbetsorganisationen.

11. IT-stöd
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen har ett gemensamt IT-system som ger stöd för
hjälpmedelsförsörjningen och samarbetet. Hjälpmedelscentralen ska rapportera relevant och
tillförlitlig information om händelser och transaktioner till vårdgivaren och tillsammans med
vårdgivaren genomföra överenskomna uppföljningar.
Hjälpmedelscentralen ska lämna utbudsinformation till invånartjänsten 1177 Tema hjälpmedel.

12. Uppföljning och övergång
Ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar på uppdrag av LiSA-gruppen för uppföljning och värdering av
samarbetsavtalet. Om överenskommelse om fortsatt samarbete inte kan nås upphör avtalet från
2017-10-01. Den politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor ansvarar för att bevaka gällande
avtalstider och i god tid initiera arbete så att beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform.
Vid ställningstagande till fortsatt samarbete ska hänsyn tas till hur EU:s nya upphandlingsdirektiv
införts i svensk lagstiftning och till hur Hälso- och sjukvårdsavtalet utformas efter april 2016.
I det fall samarbetet kring hjälpmedelsförsörjning mellan huvudmännen upphör ska vårdgivarna och
Hjälpmedelscentralen samråda kring hantering av hjälpmedelsadministration, teknisk
dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och personal, för att övergången till annan
utförare ska kunna ske utan avbrott eller brister i verksamheten. Hjälpmedelscentralen är skyldig att
till vårdgivarna lämna ut sådana uppgifter som är av betydelse, inför och i samband med
samarbetsavtalets upphörande.

13. Tvist
Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för
samarbetsorganisationen enligt punkt 6 i detta avtal, ska avgöras av svensk allmän domstol med
Göteborgs tingsrätt som första instans.

Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka vårdgivaren och utföraren
tagit var sitt.
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Ort och datum

Ort och datum

För xxx kommun

För Västra Götalandsregionen

Behörig befattningshavare

Behörig befattningshavare

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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1. Allmänt
Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt
Hälso- och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av Avtal som reglerar hälsooch sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland och
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Denna tjänstespecifikation beskriver hur försörjningen av personliga hjälpmedel ska utföras under
tiden för samarbetsavtalet.
Samverkande IT-system används gemensamt för tjänstens utförande. Hjälpmedelscentralen ska
hämta patientuppgifter från vårdgivarnas gemensamma IT-system.

2. Giltighetstid
2015-10-01 – 2017-09-30

3. Samarbetet
I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen
Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen
Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen

4. Överenskommelse
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen har genom samarbetsavtalet ett gemensamt åtagande att
bedriva försörjning för personliga hjälpmedel inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation
och information samt medicinsk behandling inom gruppen antidecubitus. Grundutrustning och övriga
hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk behandling ingår inte inom ramen för samarbetsavtalet.
Målet med samarbetsavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra
Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett
bostadsort och huvudman.
Under avtalstiden kan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen komma överens om förändringar i och
utveckling av tjänster i syfte att öka kvalitet och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna i Västra
Götaland. Ändringar som görs förtecknas i en ändringslogg.
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska följa aktuella författningar och standarder inom hälsooch sjukvårdsområdet och det medicintekniska området samt Handbok för förskrivning av personliga
hjälpmedel i Västra Götaland.
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5. Tjänster













Leverans/hämtning
Montering/demontering
Rekonditionering
Anpassning
Specialanpassning
Avhjälpande underhåll
Förebyggande underhåll
Expertkunskap och konsultation
Sortiment
Statistik och analys gällande i avtalet ingående tjänster
Hantering av medicintekniska avvikelser
Fakturering

6. Vårdgivarnas åtaganden







Följa gemensamt upprättade rutiner
Ansvara för förskrivarnas kompetens
Ansvara för beställning och kostnadsansvar för tolk
Beställa tjänst i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel. I undantagsfall, då digital
beställning inte är möjlig, kan beställningar hanteras manuellt
Ansvara för att registrera förskrivna hjälpmedel i det gemensamma IT-systemet för
hjälpmedel så att de är spårbara
Rapportera brister och risker gällande utförande av tjänster

7. Servicenivåer och servicefönster
Hjälpmedelscentralens tjänsteutbud ska vara tillgängligt för förskrivare och patient alla helgfria
vardagar 8.00 -16.30. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag.

7.1 Tillgänglighet
Hjälpmedelscentralen ska följa Västra Götalandsregionens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara
miljöer riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” och ”Riktlinjer för tillgänglig information och
kommunikation”.
Hjälpmedelscentralen ska ha utbudspunkter för konsultation och utprovning inom samtliga
produktområden, teknisk service samt utbildning för förskrivare i de fyra geografiska områden som
motsvarar kommunalförbunden.
Hjälpmedelscentralens lokaler som patient och förskrivare ska besöka ska vara belägna så att det
finns kollektivtrafik fram till verksamheten.
Hjälpmedelscentralens lokaler ska vara ändamålsenliga och för verksamheten anpassade med en
bemannad reception.
Hjälpmedelscentralen ska anpassa lokaler, telefontider, öppethållande och mottagningstider för
utprovning, individanpassning och service, enligt följande:


Verksamheten ska vara öppen för förskrivare och patient alla helgfria vardagar 8.00 – 16.30
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Telefontillgänglighet ska finnas under ordinarie öppettider för information och rådgivning
samt för tidsbokning
Kundtjänst konsultation ska vara bemannad med sakkunnig kompetens under ordinarie
öppettid 8.00 -16.30. Vid behov av specifik kompetens kan kundtjänst föra vidare frågan
direkt
Vid de tider då Hjälpmedelscentralen inte har öppet ska telefonsvarare ge information om
öppettider
Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska få
information om vad det innebär samt telefonnummer för kontakt i samband med leverans.
Hjälpmedelscentralen ska ha telefontillgänglighet under ordinarie öppettider på ett ingående
telefonnummer där samtal ska besvaras av en person inom 5 minuter för minst 80 % av till
Hjälpmedelscentralen inkommande samtal.
Svarstid för sakkunnig telefonrådgivning och information avseende lager och leverans,
teknisk service, konsultationer samt fakturafrågor ska vara inom 5 minuter.

7.2 Leveranstider
Leverans till geografiskt område, inklusive buffertförråd, ska ske på fast dag en gång/vecka.
Leverans av hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning av hjälpmedel ska ske senast 7 vardagar
efter mottagen beställning (= A-sortiment).
Övriga hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning ska levereras senast 17 vardagar efter
beställning (= B-sortiment).
Vid samleverans styrs leveransdatum av den produkt som har längst leveransdatum.
Leveranstid för specialanpassning ska överenskommas mellan förskrivare och Hjälpmedelscentralen
vid beställning.
För produkter utanför A/B-sortiment ska Hjälpmedelscentralen informera förskrivaren om beräknad
leveranstid.
Leveranser av lagerförda hjälpmedel inom A-sortimentet för akuta behov ska utföras vardagar senast
24 timmar efter beställning.
Hämtning av hjälpmedel ska utföras i samband med nästkommande fasta leveransdag.
Montering/installation ska följa väntetider för leverans av hjälpmedel.
För montering/installation av hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och
elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar efter mottagen beställning.
Anpassning av hjälpmedel ska påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning, om
hjälpmedlet finns att tillgå.
Avhjälpande underhåll ska påbörjas inom 3 vardagar efter mottagen beställning och vara genomförd
inom 10 vardagar.
Akut avhjälpande underhåll under vardagar ska utföras snarast möjligt, dock senast 8 arbetstimmar
efter mottagen beställning.
Jourreparation (= ej vardagar) göras med maximalt 5 timmars inställelsetid.
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Konsultations-/utprovningstid ska erbjudas senast 15 vardagar efter mottagen beställning.
Vid akuta behov ska konsultations-/utprovningstid erbjudas inom 5 vardagar
Om försening gällande beställd produkt/tjänst uppstår ska förskrivare/vårdgivare underrättas

8. Pris och betalningskonstruktion
Detaljer om pris och betalning beskrivs i Bilaga B Finansiell samverkan inom ramen för
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland.
Fakturering omfattar de tjänster som ingår i denna bilaga.
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Bilagor
Bilaga A.1 Moment till tjänster inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga
hjälpmedel i Västra Götaland

Momenten utgör en fördjupad beskrivning av tjänsterna. Momenten kommer att kompletteras med
beskrivningar av arbetssätt. Beskrivningarna kommer att finnas på den gemensamma hemsidan,
Hjälpmedel i Västra Götaland. Framtagandet av beskrivningar kommer att göras succesivt, både före
och efter avtalsstart.

Nr

Moment
Leverans Hämtning av förskrivna hjälpmedel

1
2

3
4

5
6
7
8

Samtliga hjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje
enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå.
I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks av hjälpmedel inom
upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen kunna erbjuda produkter utanför
sortiment.
Hjälpmedelscentralen ska upprätthålla kompetens och kunskap kring produkter utanför
avtalat sortiment samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.
Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala
buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån
verksamhetens behov.
Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska
överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive Vårdgivare.
Hjälpmedelscentralen ska hantera automatisk påfyllnad till lokala buffertförråd.
Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen
följa upp att lokala buffertförråd bedrivs kostnadseffektivt utifrån verksamhetens behov.
Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till vid beställning angiven adress, det vill
säga till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län.
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Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan
Hjälpmedelscentralen och patienten.
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Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av
förskrivna hjälpmedel.
Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven
adress inom Västra Götalands geografiska gränser.
Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient.

11
12

Rekonditionering
13

Hjälpmedelscentralen ska verka för återanvändning av returnerade produkter i den mån
det går att förena med miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav.

14

Rekonditionering ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material
som uppfyller tillverkarens specifikationer.

Montering/demontering
15

Hjälpmedelscentralen ska efter beställning montera/installera/demontera hjälpmedel i
patients bostad.

16

Hjälpmedelscentralen ska utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av
hjälpmedlet vid montering/installering.
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Anpassning
17
18

Hjälpmedelscentralen ska anpassa hjälpmedel enligt förskrivarens anvisning.
Anpassning av produkt ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler. Om detta inte är
möjligt ska anpassning utföras i den miljö där patienten vistas alternativt hämtas/lämnas
av Hjälpmedelscentralen.

Specialanpassning
19

Hjälpmedelscentralen ska tillsammans med förskrivaren bedöma möjligheten att göra
specialanpassning i relation till andra lösningar och effektuera specialanpassningen.

20

Hjälpmedelscentralen ska specialanpassa hjälpmedel enligt förskrivares anvisning. Vid
specialanpassning svarar Hjälpmedelscentralen för att aktuella författningar följs och
teknisk dokumentation.

21

Hjälpmedelscentralen ska verka för att möjliggöra kombinationer av olika tillverkares
produkter för att minska antalet specialanpassningar.
Hjälpmedelscentralen ska vid förfrågan från förskrivare lämna preliminärt kostnadsförslag
på omfattning beräknat pris för specialanpassning respektive anpassning inom CEmärkning.
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Avhjälpande underhåll
23
24
25

Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare.
Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid avhjälpande underhåll.
Enklast möjliga ersättningsprodukt utifrån patientens behov ska kunna erbjudas vid
avhjälpande underhåll.

26

Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla jourreparationer av personligt förskrivna sängar
och personlyftar utanför ordinarie arbetstid.

Förebyggande underhåll
27

Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de
kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande
krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder.

28

Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid förebyggande underhåll.

Sortiment
29

30
31

32

A-sortiment är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens
och/eller behov av snabb leverans. B-sortiment är produkter med en lägre
förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym.
Övrigt sortiment är de produkter som inte ryms inom A och B sortiment.
Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i avtalat sortiment för
förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-system med produkt- och
artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel som
tillbehör.
Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i
nationella hjälpmedelsdatabasen.
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Expertstöd och konsultation
33

Expertstöd kring produkter omfattar generell rådgivning, konsultation,
utbildning/information och anpassning/specialanpassning. Expertstödets kompetens ska
bestå av fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom samtliga produktområden.
Expertstödet ska ha ett konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare.

34

Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den
forskning/utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av
samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen bör delta i projekt och forskning inom
hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter.
Konsulent ska eftersträva enklast möjliga hjälpmedel som tillgodoser patientens behov.

35
36
37
38
39
40
41
42

Vid konsultation ska den kompetens som krävs ingå, t ex såväl hjälpmedelskonsulent som
tekniker.
Konsultation ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler, vårdgivarens lokaler eller i den
miljö där patienten vistas.
Hjälpmedelscentralen ska informera och utbilda förskrivare om aktuellt sortiment.
Samtliga förskrivare ska årligen erbjudas information/visning av produkter på ett sådant
sätt som överenskommes med Hjälpmedelsforum.
Förskrivare ska kunna boka en visning inom ett produktområde som en konsultation.
Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna då Hjälpmedelscentralen förändrar
hjälpmedelssortiment.
Hjälpmedelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av
fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar
och förskrivning av hjälpmedel.

43

Utbildningsinsatserna ska planeras och genomföras i samverkan med respektive
vårdgivare och/eller Hjälpmedelsforum.

44

Hjälpmedelscentralen ska lämna statistiksammanställningar i digital form efter
framställan eller minst fyra gånger per år, enligt plan för kvalitetsuppföljning.

45

Hjälpmedelscentralen ska mot självkostnad kunna lämna betalarspecifik statistik utöver
standardrapporter.

46

Fakturaunderlag i Excelformat samt standardrapporter ska finnas tillgängliga för
kostnadsansvariga i rapportgeneratorn Crystal Report.

47

Standardrapporter tas fram i samverkan mellan beredningsgrupp Avtal och
Hjälpmedelscentralen.

Statistik och Analys

Hantering av medicintekniska avvikelser
48

Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna.

Fakturering
49
50

Fakturering ska göras månadsvis.
Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system och vara i
Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest.
Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil och pappersunderlag. Samarbetsavtalet
ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handboken. Fakturor på hjälpmedel
som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.
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Bilaga A.2 Plan för kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
1. Patientsäkerhet
Patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs.
Med patientsäkerhet avses att minimera skador och risker vid användning av hjälpmedlen.
Patientsäkerhet avser även att levererat hjälpmedel överensstämmer med utprovning och
anpassning för att målet med förskrivningen uppnås.
Nyckeltal
Medicintekniska avvikelser:
 Antal
 Produktområde
 Produkt
 Jämförelse med föregående
kvartal
 Eventuell händelse orsakad av
åtgärd hos Hjälpmedelscentralen

Syfte
Undersöka följsamhet till
överenskommelse/instruktion
/rutin.

Rapportering var/hur
Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

Leveranskvalitet:
 Antal inkomna felrapporter
gällande patient- och
brukarsäkerhet
 Redovisas på 6-siffrig ISO-kod
 Hjälpmedelscentralen beskriver
vidtagna och/eller planerade
åtgärder

Förhindra upprepning av
negativa händelser.

Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.
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2. Leveranssäkerhet
Beställd produkt och/eller tjänst levereras inom avtalad tid till den av förskrivaren angivna platsen.
Nyckeltal
 Andel hjälpmedel som levererats
inom fastställd leveransram (AB) är 98 %.
Redovisas inklusive respektive
exklusive automatpåfyllnad.
Avvikelse gällande enskild
produkt redovisas.
 Antal förskrivna hjälpmedel per
6-siffrig ISO-kod.
Hjälpmedelscentralen redovisar
gruppvis för Kommun,
Primärvård, Sjukhus, Habilitering
& Hälsa.
 Andel akuta leveranser av
hjälpmedel inom A-sortiment
som utförts inom 24 timmar från
mottagen beställning ska vara
100 %.
Aktuella hjälpmedel redovisas på
6-siffrig ISO-kod.
Hjälpmedelscentralen redovisar
gruppvis för Kommun,
Primärvård, Sjukhus, Habilitering
& Hälsa.

Syfte
Säkerställa att patient får
behov av hjälpmedel
tillgodosett. Säkerställa att
utskrivning från sjukhus inte
försenas eller rehabilitering
fördröjs.

Rapportering var/hur
Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

Information om vilka
volymprodukterna är ger stöd
för att utveckla
produktanvisningarna i
Handbok för förskrivning av
personliga hjälpmedel.
För att säkerställa att patient
får akut behov av hjälpmedel
tillgodosett. Att utskrivning
från sjukhus inte försenas
eller rehabilitering försvåras.

Samarbetsorganisationen
halvårsvis.

Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.
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3. Tillgänglighet
Hjälpmedelscentralen ska anpassa telefon-, öppethållande- och mottagningstider för
konsultation/utprovning, anpassning/specialanpassning och service efter ställda krav. Förskrivande
enheter ska ha tillgång till lokala buffertförråd. Det ska finnas god fysisk och kognitiv tillgänglighet till
lokaler och verksamheten ska tillhandahålla information i anpassad form.
Nyckeltal
 Andel telefonsamtal till
kundtjänst som besvaras inom 5
minuter ska vara 80 %.


Andel konsultations/utprovningstider som erbjudits
inom 15 vardagar efter
mottagen beställning ska vara
100 %.



Antal utförda
specialanpassningar samt inom
vilka produktområden är de
gjorda.
Hjälpmedelscentralen redovisar
gruppvis för Kommun,
Primärvård, Sjukhus, Habilitering
& Hälsa.
Andel utförda underhåll,
fördelade på förebyggande,
avhjälpande, akuta och
jourreparationer som utförts
enligt avtalad tidsram samt vilka
hjälpmedel på 6-siffrig ISO-kod
det gäller.
Andel beställningar gjorda av
patient respektive förskrivare.





Syfte
Följer förskrivares krav på
tillgänglighet i syfte att inte
fördröja
rehabiliteringsprocessen.
Tillräckligt snabb tillgång till
hjälpmedel för att inte
fördröja
rehabiliteringsprocessen.

Rapportering var/hur
Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

Undersöka följsamhet till
överenskommelse/instruktion
/ rutin samt Handbok för
förskrivning av personliga
hjälpmedel.
Stöd för utveckling av
produktanvisningar i
Handboken.
Säkerställa patientens behov
av funktionellt fullgott
hjälpmedel.
Följa patientens grad av
delaktighet vid beställning av
underhåll.

Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.

Samarbetsorganisationen
halvårsvis.

Samarbetsorganisationen
kvartalsvis.
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BILAGA B
Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland

1. Bilaga B
Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av
personliga hjälpmedel i Västra Götaland
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den ekonomiska kalkylmodellen som medger
kontroll av självkostnaden. Dialog ska ske mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen om
prissättningen under avtalstiden. Modellen ska stödja innehållet i Handbok för förskrivning av
personliga hjälpmedel och uppmuntra till en rationell förskrivning, hög nyttjandegrad av hjälpmedel,
kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska kvalitetsbristkostnader.

Kalkylmodell
En kalkylmodell har utarbetats som inbegriper hela Hjälpmedelscentralens verksamhet fördelad på
fyra huvudområden: Produkt personliga hjälpmedel, Tjänst personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid
medicinsk behandling och Grundutrustning.

Modellens huvudområden beskriver även de delar som inte ingår i samarbetsavtalet, hjälpmedel vid
medicinsk behandling och grundutrustning, inkluderande relaterande produkter och tjänster. Detta
för att kunna få en helhetsbild och därmed få ett underlag för bedömning av Hjälpmedelscentralens
självkostnad.
För produkter personliga hjälpmedel, oavsett uthyrda eller försålda, tar modellen sin utgångspunkt i
Hjälpmedelscentralens inköpspris för produkten. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga
kostnader som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris till
vårdgivaren som uttrycks som funktionshyra eller försäljningspris.
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För tjänster tar kalkylmodellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de
aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris
till vårdgivaren som uttrycks som timpris eller fast pris.
Hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning behandlas väsentligen på samma sätt som
angivits för personliga hjälpmedel. För att kunna särredovisas i förhållande till samarbetsavtalet
förses transaktionerna inom detta område med särskild markering.
På varje beskrivet huvudområde eller på valfri nivå inom detta redovisas det ekonomiska resultatet
genom att ställa intäkter mot kostnader och därmed få fram ett nettoresultat.
Medel för utveckling inom ramen för samarbetsavtalet fastställs i samverkan mellan Ledningsrådet
för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen inför varje verksamhetsår i samband med budgetarbetet

Självkostnad och reglering av över- och underskott
Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive
huvudområde. Överskott/underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från
respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden. Samarbetsorganisationen för
hjälpmedel hanterar frågor om reglering av över- och underskott.
För att kunna tillämpa självkostnadsprincipen ska resultatet för huvudområdena i kalkylmodellen
vägas mot Hjälpmedelscentralens totala kostnader och intäkter. Detta innebär att
Hjälpmedelscentralen har en separat resultat- och balansräkning.

Prissättning och fakturering
Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Priserna kan även
justeras i samband med större upphandlingar. Ledningsrådet för hjälpmedel och
Hjälpmedelscentralen samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen följer upp och
initierar en utveckling av prissättning.
Köp av hjälpmedel
Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans.
Reklamationer
Hjälpmedelscentralen ersätter köphjälpmedel inom detta samarbetsavtal om varan är trasig eller
skadad vid leverans. Detta ingår i försäljningspriset.
Funktionshyra
I funktionshyra ingår kostnader för funktionsduglig produkt, logistik, montering/installation,
ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering, biträde vid
utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag och utrangering samt Hjälpmedelscentralens
administrativa kostnader.
Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel.
Funktionshyra framgår av vid var tid gällande prislista. För funktionshyra för hjälpmedel, angivet i
prislista som hyra, utgår en ersättning per dygn. Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från
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den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör
tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt via hämtorder i IT-systemet.
För hjälpmedel utanför ordinarie sortiment ska funktionshyra eller försäljningspris överenskommas
med vårdgivaren.
Övrig ersättning
För övriga tjänster som ingår i samarbetsavtalet gäller förutsättningarna i kalkylmodellen. Modellen
möjliggör för Ledningsrådet för hjälpmedel att avgöra debiteringsform.
Ersättning för förlorat eller onormalt slitage av hjälpmedel
Om patienten förlorat förskrivet hjälpmedel ska kostnader för detta svinn täckas av
Hjälpmedelscentralen för produkter som omfattas av funktionshyran. Vårdgivaren ska stå för
kostnaden för det svinn som överstiger 0,5 % av den totala kostnaden per år enligt kalkylmodellen
för respektive vårdgivare.
Om patienten hanterat förskrivet hjälpmedlet så att onormalt slitage uppkommit ersätter
vårdgivaren Hjälpmedelscentralen för hjälpmedelsutrustningen. Hjälpmedelscentralen bedömer i
samråd med vårdgivaren när onormalt slitage kan åberopas.
Fakturering
Fakturering görs månadsvis. Fakturaunderlag ska finnas tillgängligt för vårdgivaren att hämta ut från
IT-systemet och rapportgenerator.
Moms
Moms debiteras för varor och tjänster till vårdgivare som inte tillhör Västra Götalandsregionen.
Moms ska inte debiteras för hälso- och sjukvårdstjänster. Läs mer

Rapportering
Hjälpmedelscentralen rapporterar månadsvis ekonomiskt utfall enligt kalkylmodellens
huvudområden till samarbetsorganisationen. Avstämning och rapportering av självkostnad görs i
samarbetsorganisationen i samband med delårsbokslut och årsbokslut, i enlighet med årshjulet för
budget och uppföljning.
Dessutom har vårdgivarna möjlighet att vid behov ta ut rapporter ur IT-systemet för den egna
verksamheten.
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BILAGA C
Samarbetsorganisationen – Samarbete och styrning inom ramen för
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra
Götaland

Bilaga C
Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att ett hjälpmedel ska kunna följa
patienten i vårdprocessen. Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta
samarbetsavtal säkerställs i samarbetsorganisationen. Samarbetsorganisationen ska eftersträva att
alla vårdgivare oavsett driftsform medverkar i samarbetsorganisationen. Samarbetsavtalet ställer
krav på strukturerade arbetsformer på såväl politisk- som tjänstemannanivå. För att säkerställa detta
behövs tydliga uppdrag och befogenheter och effektiva handläggningsprocesser.

Politisk samarbetsorganisation
Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)
Det övergripande politiska ansvaret för Hjälpmedelsfrågorna åvilar SRO som leder och utvecklar
samverkan inom hjälpmedelsområdet i Västra Götaland på uppdrag av Västra Götalandsregionen och
Västra Götalands kommuner.
SRO är ett organ för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor varav
hjälpmedel är ett område. SRO fastställer uppdragshandling till den politiska beredningen för
hjälpmedelsfrågor.
För kommunerna i Västra Götaland ingår ordförande från de fyra kommunalförbunden. Västra
Götalandsregionen representeras av ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsen samt Hälsooch sjukvårdsstyrelsen.

Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor
Den politiska beredningsgruppen har representanter från kommunalförbunden och Västra
Götalandsregionen för inflytande i hjälpmedelsverksamhetens utvecklings- uppföljnings- och
kvalitetsfrågor. Gruppen ska på uppdrag av SRO följa och utveckla samarbetet inom
hjälpmedelsområdet i Västra Götaland. Beredningen är förslagsställare till SRO i frågor gällande
hjälpmedel.
Uppdrag:








Strategisk utveckling av samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner.
Fastställa uppdraget till servicenämnden för hjälpmedelsförsörjning avseende kvalitet,
ekonomiska förutsättningar, ersättningsmodell och servicenivåer och samverka i
utvecklingsfrågor.
Säkra att strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system tas omhand inom ramen
för Styrgrupp IT i Väst (SITIV).
Följa upp samarbetet och lämna förslag om fortsatta samverkansformer mellan Västra
Götalandsregionen och länets kommuner inom hjälpmedelsområdet.
Ta ställning till principiella förändringar av Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Ta ställning till principiella frågor rörande tolkning och tillämpning av Handbok för
förskrivning av personliga hjälpmedel.
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Sammansättning:
Representanter
Ordförande
Vice ordförande
Kommunerna i VG
VGR

Antal

5
5

Utses av
Kommunerna i VG
VGR
Kommunalförbunden och
Göteborgs stad
2 Hälso- och
sjukvårdsstyrelsen,
1 Ägarutskottet,
1 Hälso- och
sjukvårdsnämnderna
1 Servicenämnden

Tjänstemännens samarbetsorganisation
Ledningsgrupp för samverkan VGR/VGK Välfärd (LiSA-gruppen)
LiSA-gruppen utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. Gruppen
har i uppdrag att samordna det länsgemensamma samverkansarbetet med ett uttalat syfte att skapa
effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat anslag. LiSA-gruppen fastställer uppdragshandlingen
till Ledningsrådet för hjälpmedel.

Ledningsrådet för hjälpmedel
Uppdraget omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel.
Ledningsrådet för hjälpmedel är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och
Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Ledningsrådet för
hjälpmedel fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupperna, Hjälpmedelsforum och
samordningsfunktionen.
Medlemmarna ska ha mandat att fastställa rekommendationer för vårdgivarna samt bereda frågor
till den politiska samverkansorganisationen.
Ordförande och vice ordförande utses av Västra Götalands kommuner (VGK) respektive Västra
Götalandsregionen (VGR) och utgör presidium. Ordförandeskapet under avtalsperioden ligger på
kommunerna och vice ordförande på VGR. Presidiet har ansvar för att stödja samordningsfunktionen
i det operativa arbetet.
Uppdrag:




Hantera och prioritera frågeställningar utifrån hjälpmedelsområdet.
Ansvara för att tolka, utveckla och följa upp samarbetsavtalet för försörjning av personliga
hjälpmedel, inom vårdgivarnas verksamheter och med Hjälpmedelscentralen.
Ge uppdrag till och utse ordförande i de tre permanenta beredningsgrupperna. Vid behov
skapa särskilda arbetsgrupper för tillfällig beredning.
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Säkerställa användandet av IT-stöd i hjälpmedelsprocessen.
Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet.
Hantera principiella och strategiska frågor gällande Handbok för förskrivning av personliga
hjälpmedel.

Sammansättning:
Representanter
Ordförande
Vice ordförande

Antal
1
1

Kommuner inom VG

5

VGR

5

Utses av
Kommunerna genom VästKom
VGR genom Koncernstaben för
Hälso-och sjukvård
Kommunalförbunden-och
Göteborgs stad
VGR genom Koncernledningen
för Hälso- och sjukvård

Hjälpmedelscentralen deltar vid fast punkt vid varje möte. Samordningsfunktionen deltar som
sekreterare.
Arbetsformer
Ledningsrådet för hjälpmedel möts sex gånger per år. Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid
behov. Beredning av ärenden till Ledningsrådet för hjälpmedel görs av beredningsgrupperna
och/eller samordningsfunktionen. Ledningsrådet för hjälpmedel för mötesanteckningar.

Beredningsgrupper
Beredningsgrupperna får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel.
Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram
förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
Det finns tre fasta beredningsgrupper;
Beredningsgrupp Handbok & Sortiment. Ansvarar för beredning, uppföljning och revidering av
riktlinjer och produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.
Sortimentsarbete i samverkan med Hjälpmedelscentralen.
Beredningsgrupp Avtal & Utveckling. Ansvarar för beredning, uppföljning och utveckling av
samarbetsavtalet. Uppdraget omfattar beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar
och utvecklingsuppdrag.
Beredningsgrupp IT-stöd. Hantera frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen
av IT-stödet.
Gemensamt uppdrag
 Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och
beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.
 Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning.
 Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen.
 Följa och bidra till utveckling inom området.
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Involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor.

Sammansättning
De fasta beredningsgrupperna består av representanter för de 49 kommunerna och Västra
Götalandsregionens förvaltningar.
Representanter
Kommuner

Antal
5

VGR

5

Hjälpmedelscentralen

1

Utses av
Kommunalförbunden och
Göteborgs stad genom
VästKom
VGR genom Koncernledning
Hälso-och sjukvård
Regionservice

Samordningsfunktionen deltar i samtliga beredningsgrupper.
Arbetsformer
Beredningsgrupperna möts utifrån behov, sex till åtta gånger/år. Ledningsrådet för hjälpmedel utser
ordförande. Mötesanteckningar ska föras och rapportering görs till Ledningsrådet för hjälpmedel.
Rekommendationer och beslutsunderlag dokumenteras

Hjälpmedelsforum
Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och
försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en
likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland.
Uppdrag






Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet.
Utgöra ett forum för förankring av det gemensamma arbetet inom hjälpmedelsområdet.
Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av rekommendationer från
beredningsgrupper och Ledningsrådet för hjälpmedel.
Föra in relevanta frågor som aktualiserats i respektive organisation.
Sprida information och förankra de frågor som hanterats i Hjälpmedelsforum.

Sammansättning
Hjälpmedelsforum består av representanter från de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionens
förvaltningar och Hjälpmedelscentralen. Vid särskilda behov kan representationen ändras,
exempelvis kan en stor kommun erbjudas två platser. Ledningsrådet för hjälpmedel beslutar om
förändring.

Representanter
Kommuner
VGR:
Primärvård, offentlig

Antal
49
5

4

Primärvård, privata utförare
Primärvårdens
hjälpmedelsenhet
Habilitering & Hälsa
Länssjukvård
Hjälpmedelscentralen

5
1
2
8
1

Arbetsformer
Hjälpmedelforum möts fyra till sex gånger/år. Samordningsfunktionen är ordförande och
sekreterare. Mötesanteckningar ska föras.

Samordningsfunktion
Utvecklingsledarnas uppdrag som samordningsfunktion är att samordna hjälpmedelsfrågor på
uppdrag av huvudmännen genom Ledningsrådet för hjälpmedel. Samordningsfunktionen organiseras
inom Västra Götalandsregionens Koncernstab Hälso- och sjukvård.
Uppgifter













Samordna agenda och vara sekreterare vid ledningsråd för hjälpmedel.
Rapportera till Ledningsråd för hjälpmedel från beredningsgrupperna.
Bevaka och föreslå strategiska/taktiska frågor avseende förskrivning och försörjning till
Ledningsrådet för hjälpmedel.
Samordna och planera beredningsgruppernas arbete som ordförande eller tillsammans med
ordförande
Samordna beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och produktanvisningar i
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel
Vara ordförande och sekreterare och ansvara för dagordningen i Hjälpmedelsforum.
Sammanställa uppföljningsrapporter och rapportera resultat till samverkansorganisationen.
Samarbeta med vårdgivare, hjälpmedelscentral, brukarorganisationer, sektorsråd och
Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter.
Samarbeta med Hjälpmedelscentralen i löpande frågor.
Företräda vårdgivarna vid samarbete med Hjälpmedelscentralen.
Informera om övergripande frågor via www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg och nyhetsbrev. Vid
behov upprätta kommunikationsplan.
Vara redaktör och informationsansvarig för www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg
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Samarbetsorganisation för hjälpmedel från 2015-10-01
Det övergripande politiska ansvaret för samarbetsfrågor åvilar Samrådsorganet (SRO)
som leder och utveckla samverkan inom hjälpmedelsområdet i Västra Götaland på
uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.

SRO
-

strategisk utveckling
samverkan
Handboken
Beställning
Principer
Utvärdering

Politisk Beredningsgrupp
Uppdrag i enlighet med
Samarbetsavtalet

-

Samordningsfunktionen

LiSA-gruppen

Beredning
Koordinering
Uppdrag
Utvärdering

Ledningsrådet för hjälpmedel
Beredningsgrupp
Handbok och
sortiment

Servicenämnden

Beredningsgrupp
Avtal och
utveckling

Beredningsgrupp
IT-stöd

-

- Enligt uppdrag driva
och utveckla
hjälpmedelsförsörjningen
till VGR och VGK

Regionservice

Avtalsvård
Uppföljning
Tolkning
Utveckling
Prioritering

Samarbete i försörjningsfrågor

Hjälpmedelsforum

Hjälpmedelscentralen

BILAGA D
Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen
för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra
Götaland

Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland
Områden

Aktivitet

Ansvar

Uppdragshandlingar utifrån samarbetsavtalet
 Mandat/Roll
 Arbetsform och struktur
 Hjälpmedelscentralens medverkan

Utforma
uppdragshandlingar

Representanter
 Hjälpmedelsforum
 Beredningsgrupper
 Ledningsrådet för hjälpmedel
 Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor

Nomineringsprocess
utifrån ovan beslutade
uppdragshandlingar

Samordningsfunktionen
 Uppdrag/Roll
 Dimensionering
 Ekonomiskt stöd/controlling

Utforma
uppdragsbeskrivning

Samordningsfunktionen,
VästKom och
Regionkansliet.
Ställningstagande i LiSAgruppen/SRO,
Ledningsrådet för
hjälpmedel
Samordningsfunktionen,
VästKom och
Regionkansliet.
Ställningstagande i LISAgruppen/SRO,
Ledningsrådet för
hjälpmedel
VästKom och
Regionkansliet.
Ställningstagande i
Ledningsrådet för
hjälpmedel

Kommunikation och information

Aktivitet

Ansvar

Kommunikationsplan

Samordningsfunktionen

”Frågor och svar” på hemsidan inför starten av
samarbetsavtalet

Utforma
kommunikationsplan
Ta fram form och
publicera

Finansiell samverkan

Aktivitet

Ansvar

Hjälpmedelscentralen egen resultatenhet

Göra
Hjälpmedelscentralen
till egen resultatenhet
Konkretisera och
genomföra
Konkretisera och
genomföra

Regionservice

Samarbetsorganisationen

Kalkylmodellen
Årshjul för budget, uppföljning och
resultathantering

Samordningsfunktionen

Samordningsfunktionen
och Regionservice
Samordningsfunktionen
och Regionservice.
Ställningstagande i
Ledningsrådet för
hjälpmedel/LiSAgruppen
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Prismodell

Färdigställa och
genomföra

Rapporter
 Ekonomiskt utfall enligt kalkylmodell
 Självkostnader
 Definiera standardrapporter

Färdigställa

Samordningsfunktionen
och Regionservice.
Ställningstagande i
Ledningsrådet för
hjälpmedel
Samordningsfunktionen
och Regionservice

Tjänstespecifikation

Aktivitet

Ansvar

50 moment beskriver arbetssättet

Konkretisera
beskrivningar av
momenten

Samordningsfunktionen
och Hjälpmedelscentralen.
Beredningsgrupp Avtal

Kvalitetsuppföljning

Aktivitet

Ansvar

Standardrapporter enligt Bilaga A.2

Definiera

Samordningsfunktionen
och Hjälpmedelscentralen

Grundutrustning

Aktivitet

Ansvar

Hantering av grundutrustning

Säkerställa att
nuvarande lösning
kvarstår
Uppdragshandling för
ett långsiktigt
omhändertagande av
frågan

Hjälpmedelscentralen

Långsiktig hantering

VästKom/Regionkansliet

Hjälpmedel för medicinsk behandling Aktivitet

Ansvar

Hantering av hjälpmedel för medicinsk
behandling
Långsiktig hantering

Säkerställa att
nuvarande lösning
kvarstår
Uppdragshandling för
ett långsiktigt
omhändertagande av
frågan

Område Läkemedel och
Hjälpmedel och
Hjälpmedelscentralen
Område Läkemedel och
Hjälpmedel och
Hjälpmedelscentralen

IT

Aktivitet

Ansvar

Förvaltningsorganisation för IT-stöd

Etablera
Regionkansliet,
förvaltningsorganisation VästKom, GITS, LiSAUtforma
grupppen och SITIV
uppdragshandling

Det nya samarbetsavtalet ska möjliggöra en gemensam succesiv utveckling av
hjälpmedelsområdet. I arbetet med detta samarbetsavtal har ett antal framtida
utvecklingsfrågor identifierats. Dessa frågor finns förtecknade hos samordningsfunktionen.
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Förkortningslista
SRO
(Politiska samrådsorganet mellan VästKom
och Västra Götalandsregionen)

LiSA-gruppen
(Ledningsgrupp för samverkan Västra
Götalandsregionen/Västra Götalands
kommuner - välfärd)
VästKom
(Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation)

SITIV
(Styrgrupp IT i väst)
GITS
(Gemensam IT samordningsfunktion)

Ett organ för övergripande politisk samverkan
för gemensamma välfärdsfrågor varav
hjälpmedel är ett område.
Ansvarar för att leda och utveckla samverkan i
Västra Götaland på uppdrag av Västra
Götalandsregionen och Västra Götalands
kommuner
Utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor,
varav hjälpmedel är ett område. Har som
uppdrag att samordna den länsgemensamma
samverkan med ett uttalat syfte att skapa
effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat
anslag
Sammanslutning som arbetar på uppdrag av de
fyra kommunalförbunden i Västra Götaland:
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund,
Fyrbodals kommunalförbund,
Göteborgsregionens kommunalförbund samt
Skaraborgs kommunalförbund
Styrgrupp för gemensamma IT frågor som rör
Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen
Arbetar med verksamhetsutveckling med stöd
av IT på uppdrag av Västra Götalandsregionen
och Västra Götalands kommuner
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KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Remiss av betänkande För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal har tagit del av betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tycker det är positivt att betänkandet lyfter fram fokus på öppna vårdformer i stället för slutna(sid 161-165)
speciellt med vård- och omsorg om äldre. Att blivande läkare får mer träning i att bedöma och handlägga äldre patienter
med komplex sjuklighet.

29-5-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0348 770
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-05-26/Ingegerd Eriksson

Sida
1(1)

REMISSYTTRANDE
2015-06-15
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Tfn 033 35 71 65

Dnr 2015/KS0348
Ert Dnr U2013/1724/UH

Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över betänkandet
För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning,
(SOU 2013:15)
I anledning av remiss daterad den 1april 2015 avseende rubricerade betänkande inkommer Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i beredningen av ärendet har
yttrande inhämtas från Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig
rehabiliteringspersonal.

Sammanfattning
Borås Stad tycker det är positivt att betänkandet lyfter fram fokus på öppna vårdformer i stället för slutna(sid 161-165) speciellt med vård- och omsorg om äldre. Att
blivande läkare får mer träning i att bedöma och handlägga äldre patienter med komplex sjuklighet.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

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

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Remiss: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal ( MAR) och Tillsynsansvarig över social omsorg (TÖS) har tagit del av betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen och anser att det finns mycket positivt i betänkandet. De framför ett antal synpunkter som
Borås Stad bör uppmärksamma i remissyttrandet. En gemensam process har genomförts med kommuner och Västra Götalandsregionen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogat remissyttrande.

4-6-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0343
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-06-02/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)

REMISSYTTRANDE
2015-06-15
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Dnr 2015/KS0343
Ert Dnr 2015/1650/FS

Social departementet
Enheten för folkhälsa och sjukvård
103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över Trygg och
effektiv utskrivning från sluten vård - betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen (SOU 2015:20)
I anledning av remiss daterad den 24 mars 2015 avseende rubricerade betänkande
inkommer Borås Stad med följande yttrande. Som ett led i beredningen av ärendet har
yttrande inhämtas från Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig
rehabiliteringspersonal, (MAR) och Tillsynsansvarig över Social omsorg (TÖS). En
gemensam process har genomförts med kommuner och Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning
Borås Stad ställer sig i huvudsak positiv till utredningens förslag, dock med följande
kommentarer och synpunkter. Förslaget ställer en hel del nya krav på organisationen
såväl i kommunen som i primärvård och sluten vården. Borås Stad vill särskilt
uppmärksamma att betänkandet omfattar alla områden, även psykiatrin, som kan leda
till negativa konsekvenser för den enskilde.
Det är positivt med målsättningen att det är den enskildes perspektiv som ska styra
och inte organisationens. Positivt med översynen är att det blir fokus på tre parter för
samverkan runt den enskilde (kommun, slutenvård, öppenvård/primärvård) och att
primärvården kommer att ges ett större ansvar då de har till uppgift att utse en fast
vårdkontakt. Det kommer sannolikt att leda till bättre kontinuitet och en mer
långsiktig planering för den enskilde. Däremot behövs ett klargörande hur
planeringens ska gå till om patienten väljer att avstå från att ha en fast vårdkontakt.
Förslaget om en förändrad planeringsprocess kommer att ställa krav på alla
huvudmän runt den enskilde. Det kan vara svårt för läkaren att redan inom 24 timmar
via inskrivningsmeddelande avgöra tiden för utskrivning. Inskrivningsmeddelandet
ska tas emot och en fast vårdkontakt utses med ansvar att samla alla runt den enskilde
för en trygg och effektiv utskrivning (primärvårdens ansvar). Betänkandet ställer
större krav på organisationens olika delar som att ta emot den enskilde, planera och
bedriva en god omsorg när de enskilde kommer tillbaka till kommunen med kortare
ledtid och en eventuell planering i hemmet (om den inte gjorts innan hemgång från
slutenvården). Det ställer också krav på att det finns någon i kommunen som kan
ombesörja att det finns personalresurser tillgängliga utanför kontorstid.

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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Betänkandet ställer krav på att rutiner och överenskommelser finns mellan alla parter
och att dessa är utformade så att vårdkedjan hålls intakt.
Inför förändringen behöver alla parter/huvudmän få hjälp och stöd i
Närvårdssamverkan med att hitta nya sätt för samverkan som ska ligga till grund för
den överenskommelse som behöver tas fram inom varje närvårdsområde.
Borås Stad vill särskilt uppmärksamma att det blir en stor förändring inom psykiatrin
att gå från 30 dagar till tre dagar, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den
enskilde, då insatser ska planeras och verkställas på så kort tid. Bedöma och planera
insatser för personer med psykisk ohälsa på så kort tid kan innebära svårigheter då det
kan krävas flera dagar för att säkra upp rätt bemanning.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

2015-05-26

Gemensamma formuleringar i yttrande kring SoU 2015:20
”Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården”
Bakgrund
Västra Götalandsregionen (VGR) har ställt fråga till kommunerna i länet via VästKom (VGK)
om möjligheterna att lämna ett gemensamt remissyttrande på ovan nämnda betänkande.
VGR och VGK:s uppfattning är att huvudmännen i stora stycken har en samsyn och det vore
en styrka om länet gemensamt kunde stå eniga i återkopplingen till regeringskansliet.
På Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK (LiSA-gruppen) den 18 maj lyftes frågan om
gemensamt yttrande. Även om det finns fördelar med ett helt gemensamt yttrande är det
inte möjligt med tanke på den korta tid som till buds. Ställningstagandet från LiSA-gruppen
blev istället att VästKom och Koncernkontoret ska koordinera svaren från länens
kommuner och VGR eftersom det vore en styrka för länet om samtliga som lämnar
remissyttrande kunde lämna likalydande formuleringar där man delar uppfattning.
Diskussioner har förts med remisskommunerna Skövde (och indirekt Falköping), Borås,
Munkedal, Göteborg och Kungälv som samtliga är positiva till att dela med sig av sitt
material samt ta del av gemensamma formuleringar.
Utifrån betänkandets rubriker har VästKom och Koncernkontoret satt samman
nedanstående formuleringar och rekommenderar med detta de huvudmän som instämmer
i sakfrågan att använda likalydande formulering i det egna remissvaret.
I den mån kommun X väljer att använda någon/några av dessa punkterna nedan, vore det
önskvärt om man i sitt remissvar/mejl/följebrev särskilt noterar att en gemensam process
genomförts tillsammans med kommuner och Västra Götalandsregionen.
Nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – lagen om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
• Kommun X delar i stort utredningens beskrivning av de problem som finns i dagens
process för utskrivning från slutenvård och ser stora möjligheter med den föreslagna
lagstiftningen. Utifrån en förväntan om att huvudmännen kommer överens finns
möjlighet att skapa organisation och arbetssätt som utgår från olika patientgruppers
behov.
En förändrad planeringsprocess
• Kommun X anser att det behövs ett klargörande avseende hur planeringen ska gå till
om patienten väljer att avstå från att ha en fast vårdkontakt.
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Krav på att huvudmännen ska komma överens om samverkan kring utskrivningsklara
• Kommun X ser positivt på den samverkan och det samarbete som är nödvändigt för
patientens bästa.
• Kommun X anser att det är positivt att den fasta vårdkontakten i
öppenvård/primärvård får en mer framträdande roll i processen. Det blir en
utmaning för primärvården/öppenvården att möta den föreslagna lagstiftningens
krav.
• Kommun X anser att det krävs en mycket väl planerad utskrivning särskilt för
patienter med nedsatt autonomi, försämrad kognitiv förmåga eller bristande
verklighetsförankring. Detsamma gäller för patienter i behov av omfattande och
samordnade insatser.
Lagstiftningen innehåller en ”back-up-lösning” om huvudmännen inte kommer överens
•

Kommun X ser positivt på att alla patienter behandlas likvärdigt, oavsett om man
behandlats inom somatisk vård eller psykiatri. Detta underlättar arbetet med att
sätta fokus på patientens funktion och vård/omsorgsbehov istället för att det
fokusera på patientens diagnos. Att likställa alla specialiteter är ett mycket
välkommet förslag även om back-up förslaget kommer bli utmanande att leva upp
till.

Det kommunala betalningsansvaret villkoras - landstingen måste ha utfört vissa centrala
uppgifter
•

Kommun X anser att det inte framkommit i utredningen hur utskrivningsplaneringen
ska utformas samt att det behöver tydliggöras när öppenvården övertar det
medicinska ansvaret, är det vid utskrivningen eller när SIP är upprättad?

Kontakta någon av oss nedanstående vid ev. frågor.

Pär Levander

Tobias Nilsson

par.levander@vastkom.se

tobias.nilsson@vgregion.se

VästKom

Västra Götalandsregionen

2015-05-26

OBS! Arbetsmaterial
Synpunkter på betänkandet SoU 2015:20 ”Trygg och effektiv utskrivning från
slutenvård”
Borås Stad har fått möjligheter att lämna synpunkter på ”Trygg och effektiv utskrivning från
sluten vård” ett betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen.
Sammanfattning av synpunkter:
Borås Stad anser att det finns mycket positivt i betänkandet men också en hel del som ställer helt
nya krav på organisationen såväl i kommunen som i primärvård och sluten vården. Borås Stad
vill särskilt uppmärksamma att betänkandet omfattar alla områden, även psykiatrin, som kan leda
till negativa konsekvenser för den enskilde.
Synpunkter i sin helhet:
Det är positivt med målsättningen att det är den enskildes perspektiv som ska styra och inte
organisationens. Positivt med översynen är att det blir fokus på tre parter för samverkan runt den
enskilde (kommun, slutenvård, öppenvård/primärvård) och att primärvården kommer att ges ett
större ansvar då de har till uppgift att utse en fast vårdkontakt. Det kommer sannolikt att leda till
bättre kontinuitet och en mer långsiktig planering för den enskilde. Däremot behövs ett
klargörande hur planeringens ska gå till om patienten väljer att avstå från att ha en fast
vårdkontakt.
Förslaget om en förändrad planeringsprocess kommer att ställa krav på alla huvudmän runt den
enskilde. Det kan vara svårt för läkaren att redan inom 24 timmar via inskrivningsmeddelande
avgöra tiden för utskrivning. Inskrivningsmeddelandet ska tas emot och en fast vårdkontakt utses
med ansvar att samla alla runt den enskilde för en trygg och effektiv utskrivning (primärvårdens
ansvar). Betänkandet ställer större krav på organisationens olika delar som att ta emot den
enskilde, planera och bedriva en god omsorg när de enskilde kommer tillbaka till kommunen med
kortare ledtid och en eventuell planering i hemmet (om den inte gjorts innan hemgång från
slutenvården). Det ställer också krav på att det finns någon i kommunen som kan ombesörja att
det finns personalresurser tillgängliga utanför kontorstid.
Betänkandet ställer krav på att rutiner och överenskommelser finns mellan alla parter och att
dessa är utformade så att vårdkedjan hålls intakt.
Inför förändringen behöver alla parter/huvudmän få hjälp och stöd i Närvårdssamverkan med att
hitta nya sätt för samverkan som ska ligga till grund för den överenskommelse som behöver tas
fram inom varje närvårdsområde.
Borås Stad vill särskilt uppmärksamma att det blir en stor förändring inom psykiatrin att gå från
30 dagar till tre dagar, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den enskilde, då insatser ska
planeras och verkställas på så kort tid. Bedöma och planera insatser för personer med psykisk
ohälsa på så kort tid kan innebära svårigheter då det kan krävas flera dagar för att säkra upp rätt
bemanning.

KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Avskaffandet av delade turer: effektivitet, konsekvenser
för brukarna, kostnader samt personalens hälsa (Budgetuppdrag 2015)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Redovisningen läggs till handlingarna.
Stadskansliet får i uppdrag att ta fram ytterligare underlag inför beslut om det fortsatta arbetet med att ta bort delade
turer inom vård- och omsorg.

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0178
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 357165
Datum/avdelningschef: 20150610/IE

Programområde: 3

Sida
1(5)

PM
2015-06-10

Dnr 2015/KS0178

Stadskansliet
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Avskaffandet av delade turer: effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa (Budgetuppdrag 2015)
Bakgrund
Våren 2013 beslutade Kommunstyrelsen att alla Borås Stads tillsvidareanställningar
ska vara heltidsanställningar. Projektet ”Heltid för alla” som avslutades i augusti 2014
har gett nya insikter, visat vad vi gör bra och vad som behöver förbättras, samt vikten
av god kvalitet för brukare och en god arbetsmiljö för alla anställda. Ett sätt var att
lära mer om att bemanna våra verksamheter rätt. Projektet innefattade också att avskaffa delade turer, detta kunde dock ej genomföras inom heltidsprojektet. Det visade
sig att borttagande av delade turer kräver mer kunskap, erfarenhet, delaktig och tid än
vad som bedömts. Tiden för genomförandet av att ta bort delade turer har förlängts
och denna del av heltidsprojektet lyftes över till projektet ”Ett gott liv var dag”.
Stadsdelnämnden Norr var först ut med att gå in i ett genomförande av att ta bort de
delade turerna. Ganska omgående konstateras att avskaffandet kommer att innebära
kostnadsökningar. Det är svårt att prognostisera hur stora dessa ökningar blir innan
organisationen prövats inom ett större verksamhetsområde och en längre tid. Av
denna anledning beslutade Kommunfullmäktige i juni 2014 att Stadsdelsnämnden
Norr ska fortsätta sitt påbörjade arbete med att ta bort delade turer och varje månad
redovisa de ekonomiska effekterna av att de delade turerna avskaffas.
Övriga nämnder ska arbeta vidare med optimal bemanning men avvakta med genomförandet tills dess att slutsatser kan dras av de ekonomiska effekterna för Stadsdelsnämnden Norr. Undantag är hemtjänsten i Dalsjöfors samt åtta gruppbostäder inom
funktionshinderverksamheten som redan har startat.
Arbetsgruppen som fanns i projektet ”Heltid för alla” har fortsatt sitt arbete i projektet ”Ett gott liv var dag”. En verksamhetsuppföljning ska ske parallellt med den
ekonomiska uppföljning för de enheter som är i ett genomförande att ta bort delade
turer. Arbetsgruppen har tagit fram ca 20 mätetal som följs varje månad, bl a sjukfrånvaro i %, timanställda, helgtjänstgöring hur ofta och hur långa arbetspass, resurspass, snittarbetstid, utförd tid.

Resultatredovisning
Avvecklandet av delade turer är en kvalitetsfråga. När de delade turerna i äldreomsorgen avvecklas så innebär det i praktiken en höjning av kvalitéten i mötet med våra
äldre.
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Avvecklandet av delade turer handlar om kommunens attraktivitet som arbetsgivare.
Attraktiviteten i yrket ökar när de delade turerna avvecklas och förutsättningarna att
vara kvar i yrket därmed förbättras.
Stadsdelsförvaltningarna flaggade under 2014 för en kostnadsökning på cirka 40 miljoner vid ett genomförande av avskaffandet av delade turer. Vi kan se av nedanstående redovisning att stadsdel Norr idag redovisar ett underskott på 8 miljoner för ett
ta bort delade turer.
Åtta gruppbostäder inom funktionshinderverksamheten startade i oktober 2014 ett
arbete med se över möjligheterna att korta arbetspassen över 10 timmar. Arbetet har
pågått till och med februari 2015. Två av gruppbostäderna har inom budgetram klarat
att korta sina arbetspass. Nu arbetar Sociala omsorgsnämnden med en konsekvensanalys avseende verksamhet och ekonomi innan man tar nästa steg.
Resultatet som nedan redovisas är från äldreomsorgen i stadsdel Norr.

Effektivitet
Enheterna har kommit olika långt i sitt tankesätt och mognad i förändringsarbetet
beroende på när förändringsarbetet startade. Rekrytering av nya enhetschefer har påverkat förändringsarbetets genomförande och chefernas olika förutsättningar för att
driva förändringsarbetet har påverkat resultatet. Förändringsarbetet kräver en tydlig
styrning och chefer som engagerat och lojalt följer uppdraget. Alla måste följa de beslut som gäller. Det innebär många möten ute i personalgrupper där chefer tydligt
visar målbilden för hur förändringen ska ge kvalitet för brukare men även en tydlig
målbild för hur medarbetarnas arbetssituation ska förbättras. Chefer kan behöver stöd
i detta uppdrag på olika sätt.
Användandet av timanställda har i äldreomsorgen på Norr minskat från 36,21 årsarbetare (åa) i januari 2014 till 9,39 i april 2015. 2014 minskades totalt 13,14 åa och
2015, tom april har en minskningen av 12,57åa skett. Den stora minskningen 2015
beror sannolikt på införandet av IT-verktyget Tes- planering och verksamhetens uppdrag att genomföra förändringen med borttagande av delade turer inom ram.

Alla arbetsplatser arbetar nu ett helgpass varje vecka i snitt, när projektet startade såg
det olika ut på de olika enheterna. Detta är en av anledningarna till att kostnadsök-
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ningarna för att genomföra ett borttagande av delade turer skiljer sig mellan enheterna.
Antalet outnyttjade resurspass(arbetspass som medarbetare är tillgänglig för arbete på
egen eller annan enhet) har under projektperioden minskat efterhand, detta beror på
att man säljer pass till andra enheter men också att enheterna hittat rätt nivå för antalet resurspass på den egna enheten.
Antal arbetspass för deltidsanställda har blivit fler under schemaperioden. Detta är
naturligt då verksamheten har behov av flera personer per dag framförallt på helgdagar än tidigare i samband med avskaffandet av delade turer.
Hemtjänst: Antal arbetspass på helgdagar varierar nu från månad till månad i flera
grupper. Detta visar att grupperna bemannar utifrån behov. Detta ger förutsättningar
för att lägga resurspass även på helger vilket ännu inte är genomfört.
Hemtjänsten har över hela stadsdelen gått från att planerarna fanns ute i varje enskild
hemtjänstgrupp till att sitta gemensamt, central planering. Den 3 november 2014 startade hemtjänsten på Norr med IT-verktyget Tes-planering och central planering som
tog över all hemtjänstplanering i stadsdelen. I februari 2015 flyttade verksamhetens
bemanningspool till samma lokal som central planering för att ytterligare underlätta
för enhetscheferna i samband med rekrytering av vikarier och för att kunna effektivisera gemensamma resurser. Central planering kvalitetssäkrar brukarnas insatser även
när verksamheterna står i förändring och vid chefsbyten. Gemensamma strategier,
tydliga uppdrag har förbättrat, förändrat och effektiviserat planeringen i hemtjänsten.
Detta har inneburit att brukartidsmåttet (den tid medarbetaren är hos brukaren av sin
totala arbetstid) har sjunkit vilket beror på att verksamheten inte har följsamhet till
beställd tid, varje hemtjänstgrupp måste anpassa personalresurserna. Det lägre brukartidsmåttet beror också på att i samband med att central planering har genomförts
finns det nu behov av ett gruppombud i varje hemtjänstgrupp som har ca 45 minuters
administrativ tid varje vardag, det handlar då om att säkerställa i arbetsgruppen att alla
vet vilket schema som gäller för dagen efter det att frånvaro åtgärdats.
Vård- och omsorgsboende: Här finns inte samma möjligheter att inventera behov
med hjälp av planeringsverktyget TES som hemtjänsten har, här inventeras behovet
utifrån genomförandeplanen som finns för varje boende och ger en bra överblick
över det faktiska behovet på enheten.
Man kan se att den grundbemanning som togs in under våren 2014 när arbetet med
att avskaffa delade turer startade nu börjar minska. Antalet timanställda samt köpta
timmar av pool minskar också. På vård- och omsorgsboenden kommer arbetspassen
på natten att kortas. Detta innebär att medarbetare på natten får arbeta fler arbetspass
per månad och att de timmarna som tas bort täcks av den förhöjda grundbemanningen som finns dag och kvällstid. Detta ökar verksamhetens effektivitet och minskar
kostnaderna.

Konsekvenser för brukare
Vård – och omsorgsboende: Med förhöjd grundbemanningen har antalet timanställda minskat. Detta innebär färre personer som boende möter då ordinarie personal
ersätter varandra vid frånvaro. Den förhöjda grundbemanningen har gett förutsättningar att förbättra rutiner och jobba med genomförandeplanerna, vilka säkrar att
brukaren får sitt faktiska behov tillgodosett. Borttagandet av delade turer på helgdagar
innebär kortare arbetspass för medarbetare och fler personer i tjänst. Detta medför
att aktiviteter numera kan genomföras på helgerna.
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Hemtjänst: Förhöjd grundbemanning innebär en ökad kontinuitet i personalgruppen. Detta ger trygghet för brukaren, det är fler ordinarie personal som kommer vid
frånvaro. Den enskildes tillstånd och behov av förändrade insatser uppmärksammas
på annat sätt än tidigare med en ökad kontinuitet i personalgruppen.
Personalens hälsa

Sjukfrånvaron ökar varje månad under hösten 2014. Under de fyra första månaderna
2015 har läget stabiliserats. Samma tendenser kan ses i de två övriga stadsdelarna så
man kan inte dra någon slutsats att det är förändringsarbetet optimerad bemanning
eller borttagandet av delade turer som ligger till grund för denna ökning.
Vård- och omsorgsboende: För vissa enheter har avskaffandet av delade turer inneburit fler helgpass över en schemaperiod vilket från medarbetarnas sida inte upplevs
som något positivt. De kortare arbetspassen på helgerna är dock positivt, medarbetare
upplever sig inte lika trötta efter helgpassen. Det är idag en bättre samverkan mellan
medarbetare på samma enhet eftersom man arbetar på flera avdelningar än tidigare,
vilket leder till ökad delaktig i verksamhetens faktiska behov. Med verksamhetanpassade scheman kan man som enskild medarbetare påverka sitt arbetsschema.
Hemtjänst: För vissa enheter det har avskaffandet av delade turer inneburit fler
helgpass över en schemaperiod vilket inte upplevs som något positivt från medarbetare. De kortare arbetspassen på helgerna är dock positivt, medarbetare upplever sig
inte lika trötta efter helgpassen. Det finns möjlighet att påverka sitt schema. Kontinuiteten i arbetsgruppen ger förutsättningar för att fördela arbetsuppgifter över fler kollegor. I några grupper sjunker frånvaron under 2015.
Chefer i hemtjänsten upplever att de har fått en bättre arbetsmiljö, belastningen har
minskat sen bemanning och planering togs över av central planering. De behöver inte
lägga tid på att rekrytera personal utan kan koncentrera sig på verksamhetsuppdraget.
De har en daglig avstämning med planeraren för att stämma av bemanning och behov.

Kostnader
Stadsdelnämnd Norr påbörjade under 2014 sitt arbete med att ändra arbetstider så att
de delade turerna elimineras. Detta har nu prövats sedan hösten 2014 och i nuläget så
är merkostnaden för Stadsdelsnämnd Norr ca 8 mnkr. Utifrån denna nivå så kan
kostnaden beräknas till 25 -30 mnkr för hela Borås Stads äldreomsorg. I denna beräk-
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ning ingår inte Sociala omsorgnämndens ökade kostnader för borttagande av delade
turer samt införande av heltidstjänster vilket enligt beräkningar motsvarar ca 20 mnkr.
I rapporteringarna till Kommunfullmäktige har Stadsdelsnämnd Norr i delårsrapport
2 2014 prognosticerats en kostnadsökning på helår med ca 9,2 mnkr och i delårsrapport 1 2015 är den prognostiserade kostnadsökningen på helår beräknad till ca 8,0
mnkr. Detta innebär att det tar tid innan genomförandet är i eller i närheten av ekonomisk balans.
I Budget 2015 framgår att de eventuella ökade kostnaderna för borttagandet av de s.k.
delade turerna skall rymmas inom befintlig budgetram.

Sammanfattande bedömning
Innan beslut tas om det fortsatta arbetet med att ta bort delade turer behöver en verksamhets- och ekonomisk analys genomföras inom äldreomsorgen i de två övriga
stadsdelarna. Stadskansliet och stadsdelsförvaltningarna bör ta gemensamt ansvar för
detta.
Det finns ett antal kommuner som fattat liknande beslut som Borås Stad när det gäller att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen. Stadskansliet tar fram jämförande
uppgifter från dessa.
För att nå en likställighet i kommunen är det en fördel att förvaltningarna som har
ansvar för vård- och omsorg gemensamt fattar beslut i vissa verksamhetsfrågor dels
för att förhindra osund intern rekrytering, dels för en tydlig verksamhetsstyrning.

M 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

M2

BESLUTSFÖRSLAG

Flytt av ledning på fastigheten Hulta 4:1 med anledning
av försäljning.
Detaljplanen för del av Hulta, Hulta 4:1 med flera antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 18 maj.
Detaljplanen ger möjlighet för Hennes & Mauritz att utöka sin verksamhet. Borås Stad äger marken
och för att kunna sälja denna måste en vattenledning flyttas. Kostnaden för flytten har, av Borås Energi
& Miljö, uppskattats till cirka 220 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Flytta ledningen till en kostnad av cirka 220 000 kronor.

2015-06-03
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0446 253
Programområde: 2
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2015-06-02/ Elisabeth Eickhoff

M3

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av ca. 10 000 kvm av Viared 5:1, Vevgatan
Ett köpeavtal har upprättats med Lagoterra Holding AB om försäljning av ca. 10 900 m2 av Viared 5:1.
Området ligger utmed Vevgatan på Viared. På platsen ska Centiro, som har kontor intill, utöka sin
verksamhet
Bolaget tillträder området 31 augusti 2015 och ska då betala köpeskillingen 2 943 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avtalet med Lagoterra Holding AB godkänns.

2015-06-03
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-03
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0445 253
Programområde: 2
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2015-06-02 / Elisabeth Eickhoff

KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr.: 212000-1561

Köpare:

Lagoterra Holding AB
Box 950
501 10 Borås

Org. Nr: 556740-6466

Fastighet:

Säljaren överlåter till köparen den del av Viared 5:1 i Borås kommun
som markerats på bifogad karta (bilaga 1). Arealen för området uppgår
till ca.10 900 m².

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Tvåmiljonerniohundrafyrtiotretusen/2 943 000/kronor
Om områdets area, vid kommande fastighetsbildning, avviker från
angiven cirka area ska köpeskillingen korrigeras med 270 kr/m².

Tillträdesdag:

Tillträde sker den dag fastighetsbildningen har vunnit laga kraft.
Säljaren medger att köparen får tillträda fastigheten fysiskt 2015-08-31

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast 2015-08-31

Bygglov:

Köparen ska senast 18 månader efter Kommunstyrelsens beslut om
godkännande av avtalet ansöka om bygglov. Bygglovs– och
planavgiften betalas av köparen.

Byggnadsskyldighet:

Köparen ska senast 24 månader efter Kommunstyrelsens beslut om
godkännande av avtalet ha börjat bebygga området.
Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld förrän
grundkonstruktionerna till huvudbyggnaden (bottenplatta eller dylikt)
är färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparen förrän detta skett och bevis
därom tecknats på båda avtalsexemplaren av tjänsteman på
Stadskansliet, Markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld: Datum_________________
_______________________________________________
Stadskansliet/Markavdelningen

Fastighetsbildning:

Säljaren ansöker om avstyckning. Utöver köpeskillingen kommer
fastighetsbildningskostnaden för avstyckningen att vidarefaktureras
köparen.

Köpebrev/Lagfart

Sedan köpeskilling till fullo erlagts och byggnadsskyldigheten uppfyllts
utfärdar säljaren köpebrev. Lagfart får sökas först när köpebrev
utfärdats. Köparen betalar lagfartskostnaden.
Området överlåtes fritt från penninginteckningar.

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och
nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda punkter i detta avtal.

Servitut eller dyl för
underjordiska
ledningar:

Det område som enligt gällande detaljplan markerats som u-område
ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Området har
upplåtits med servitut för Borås Energi och Miljö AB för vatten,
spillvatten och dagvattenledningar (se bilaga 2). Köparen är införstådd
med detta servitut och ska medverka till att servitutet fortsätter att gälla
efter fastighetsbildning utan ytterligare ersättning.

Fjärrvärme o dyl.:

Köparen har möjlighet att ansluta blivande bebyggelse på fastigheten
till Kommunens fjärrvärmenät. Separat avtal om detta ska då träffas
mellan köparen och Borås Energi och Miljö AB.

Vatten och avlopp
mm:

Tillkommande anslutningsavgifter för vatten och avlopp betalas av
köparen enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället.
Dagvatten ska omhändertas lokalt på sätt som godkänns vid
bygglovsprövningen.

Detaljplan:

Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och
noga informerat sig om de villkor som gäller beträffande utnyttjande av
det överlåtna området.

Utgifter och
inkomster:

Säljaren ska fram till och med tillträdesdagen betala samtliga kostnader
för det överlåtna området. Efter tillträdesdagen betalas kostnaderna för
området av köparen. Motsvarande gäller för eventuella intäkter.

Områdets skick:

Köparen har innan tillträdet haft möjlighet att undersöka och besiktiga
det överlåtna området. Säljaren har förklarat att det inte finns några
utfästelser över markens beskaffenhet utan att det helt ankommer på
köparen att vidtaga de mark– och grundundersökningar köparen finner
erforderliga för att säkerställa möjligheterna att utföra de bygg– och
anläggningsåtgärder som köparen önskar och erhåller tillstånd för.
Köparen har förklarat sig införstådd med detta.
Köparen godtar det skick området befinner sig i vid tillträdet och
avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av
fel och brister i det överlåtna området.

Giltighet: Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1) avtalet godkänns av Kommunstyrelsen i Borås Stad
2) köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa villkor inte uppfylls ska
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2015- -

Borås 2015- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Lagoterra Holding AB

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Niklas Hedin

________________________

________________________

Bevittnas:

Bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen

2015-03-12

Skala = 1:2000

Mellan Borås Stad, som ägare till fastigheten Borås Viared 5:1, nedan kallad Kommunen, genom
dess Kommunstyrelse och Borås Energi och Miljö AB, 556527-5590, Box 1713, 501 17 BORÅS,
som ägare till fastigheten Borås Elektra 4 nedan kallad Bolaget träffas följande

SERVITUTSAVTAL
1. Kommunen ger Bolaget servitut innebärande rätt att
a)

på del av fastigheten Viared 5:1 underhålla, förnya och för all framtid bibehålla
vatten- och spillvattenledningar med tillhörande anordningar. Ledningarna ligger
inom området som är markerat med gult på bifogad karta.

b)

på del av fastigheten Viared 5:1 anlägga, underhålla, förnya och för all framtid
bibehålla dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Ledningarna ska ligga
inom området som är markerat med gult på bifogad karta.

c)

efter meddelande till Kommunen, obehindrat vinna tillträde till fastigheten, för att
utföra de under a och b angivna arbetena, med skyldighet för Bolaget att efter
vidtagna åtgärder återställa marken i förutvarande skick.

2. Kommunen ger Bolaget rätt att med Elektra 4 som härskande fastighet för vatten-, spillvatten
och dagvattenledningarna i Viared 5:1 skriva in de under 1a, 1b, och 1c angivna rättigheterna.
3. Eventuella skador som uppkommer på del av fastigheten Viared 5:1 vid arbeten ska i
förekommande fall åtgärdas eller ersättas av Bolaget.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Kommunen och Bolaget tagit var sitt exemplar.
Borås 2015-

Borås 2015-

Borås Stad,
Kommunstyrelsen

Borås Energi och Miljö AB

________________________
Edward Isaksson

________________________
Gunnar Peters

T.f. Markchef

V.D

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

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

E3

BESLUTSFÖRSLAG

Budgetramar för år 2016
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Ekonomiska ramar 2016
Stadskansliet
Stadsrevisionen
Borås Stads nämnder

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 15 juni 2015 fastställt förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med kommunens Budget 2016. Nedan redovisas principer för budgetramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som
underlag för Kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen 2014 en verksamhet som i de flesta fall
funnit sin form efter omorganisationen 2011. De ekonomiska resultaten på nämndnivå, med få
budgetavvikelser, har under senare år varierat men har kunnat inrymmas i kommunens samlade
stabila ekonomi.
Verksamheter i ekonomisk balans blir kommande år ännu viktigare då SKL spår ekonomiska
påfrestningar för kommunerna. Främst påkallar den demografiska utvecklingen behov av
kraftigt ökade resurser. Vikten av en planerad verksamhet i linje med de ekonomiska ramarna
framstår som allt viktigare

Förbättrad planeringsmodell
I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i
början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella
ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i
ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir
inaktuell från start och omarbetningar krävs.
Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti
och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt
som möjligt invänta de ekonomiska prognoserna för nästa år, för att få en så realistisk
budgetdiskussion som möjligt.
Kommunstyrelsen anser, liksom tidigare, att nämnderna i samband med de preliminära ramarna
i juni får ett tillräckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten.
Förberedelser och anpassning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att
inte förändringseffekter dröjer till långt in på det nya året.
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Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också att präglas av den pågående
utvecklingen av målområdena med dess indikatorer i Borås Vision 2025 och den diskussion om
måluppfyllelse som årsredovisningarna under våren bör innehålla.

Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad
För Borås Stads del kunde man 2012 konstatera att utvecklingen inneburit en rejäl återhämtning
utifrån de stora budgetavvikelser som fanns 2011. Den nya organisationen hade satt sig och
visat resultat i linje med kommunfullmäktiges budget. Sedan dess har budgetföljsamheten i
vissa delar försämrats men kompenserats av tillfälliga poster och en god ekonomi i övrigt.
Borås har en vana att under lågkonjunkturer klara sig relativt väl genom att dra ned eller
anpassa kostnaderna samt vidtaga andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad
förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR
har nämnderna i budgetprocessen kunnat tillföras extra resurser.
Delårsrapporten per april 2015 prognostiserar ett årsresultat för kommunen som helhet på +81
mnkr, mot budgeterade +110 mnkr. Då är ej budgeterade AFA-medel inräknade i resultatet.
Nämnderas budgetföljsamhet har försvagats något även med hänsyn tagit till disponering av
ackumulerade resultat.
Det ekonomiska läget känns även med hänsyn till ovan relativt stabilt. Utvecklingen av
skatteintäkterna, generellt sett en god ekonomisk kontroll i nämnderna, den nya
resultatutjämningsreserven och buffertar gör att förutsättningarna för 2016 synes rimliga.
Ett hot på sikt är som tidigare nämnts kraven inbyggt i den demografiska utvecklingen.
Ramarna för 2016 har lagts på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett tillräckligt
stort resultat. Det är alldeles nödvändigt att budgeten har ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Finansiella mål för Borås
Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och
skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som
övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och
bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret
innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat+avskrivningar
skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar)
Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom
de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella målet på 2 % står fast men skall ses
över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat accepterats
men målsättningen över tiden ligger på en resultatnivå på lägst 2%. Med hänsyn till den
ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre period har de finansiella
resultatmålen under några år fått stå tillbaka för att i så stor utsträckning som möjligt värna
verksamheterna.
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Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR och avvecklade den
tidigare Stabiliseringsfonden. Syftet med RUR är att utjämna resurserna mellan åren i syfte att
ge verksamheterna stabilare planeringsförutsättningar. I bokslut 2014 avsattes ytterligare 49
mnkr och vid ingången av 2015 uppgår Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. Huvudsyftet
är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när konjunkturen är
svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige har antagit
Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell som säger att om den årliga
skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnittsnitt är lägre kan reserven
utnyttjas. I arbetet med budget 2015 bedömdes inte att skatteunderlaget skulle bli lägre än
genomsnittet varför det inte var aktuellt att utnyttja RUR. I den senaste prognosen för 2015
kvarstår denna bedömning. För 2016 bedöms skatteunderlaget ligga 1,2 % över genomsnittet de
tio senaste åren varför det inte blir aktuellt att ta RUR i anspråk detta år heller. Det finansiella
resultatet får uppnås med skatteunderlaget som främsta grund.
Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett
resultat på +92 mnkr för 2016. Detta är under det finansiella målet och innebär ett resultat som
uppgår till 1,6 % av skatteintäkterna. Resultatet får anses vara acceptabelt i ett ekonomiskt
osäkert läge i vår omvärld men utifrån en generellt stark ekonomisk ställning i staden.
För resten av planperioden 2017-2018 ser skatteunderlagsutvecklingen relativt god ut med
realmässiga ökningar. Den ekonomiska utvecklingen förväntas bidra till att vi når våra
finansiella mål under planperioden. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella planen för
perioden 2016-2018 ut enligt nedan:

Prog. 2015 2016

2017

2018

Ökning av verksamhetens
nettokostnader, %
-därav nämnder

4,5
2,3

3,9
2,8

3,7

3,4

Resultatandel av skatteintäkter, %
Årets resultat, mnkr

1,5
81

1,8
92

1,9
103

2,0
119

Budgetförutsättningar 2016-2018 ur ett makroperspektiv
Den kommunala ekonomins utveckling och förutsättningar beror till största delen på utvecklingen av skatteunderlaget. Den reala delen dvs konsumtionsutrymmet beror på hur mycket
sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda arbetstimmar ökar skattebasen och
därmed en real tillväxt av skatteunderlaget.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL redovisar i sin senaste rapport att Svensk ekonomi
avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är goda.
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Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3
procent både i år och nästa år. Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturell balans.
För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket
är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.
Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden
förbättras. Prisutvecklingen är i år fortsatt svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på
olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. I mitten av nästa år når inflationen enligt
KPIX (KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent.
Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för
pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas det
reala skatteunderlaget öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas
den reala tillväxten bli ännu högre, 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark
sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.
Prognosen de kommande åren är en gradvis dämpning av ökningstakten av BNP-tillväxten pga
lägre antal arbetade timmar vilket beror på ekonomin då förväntas befinna sig i konjunkturell
balans.

Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring

2013

2014

2015

2016 2017 2018

BNP

1,3

2,3

3,2

3,3

2,4

1,8

Sysselsättning

0,3

1,8

1,2

1,0

0,4

0,3

Öppen arbetslöshet

8,0

7,9

7,5

6,9

6,6

6,6

KPIX

0,5

0,2

0,4

1,4

1,7

1,8

Skatteunderlag
exkl regelförändringar
Skatter och generella
statsbidrag Borås

3,6

3,6

4,5

5,2

4,3

4,2

3,3

2,9

3,8

3,7

3,8

3,6

För 2016 ökar skatteunderlaget med 5,2 % vilket är högre än genomsnittet de senaste åren.
Trots det finns det inte något större utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens
budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar
eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli relativt god under
perioden 2017-2018. Även i reala termer växer skatteunderlaget då som en effekt av
sysselsättningsökningen.
För Borås del inkluderat även de generella statsbidragen och fastighetsskatten beräknas den
genomsnittliga ökningstakten bli 3,7 % under 2016-2018. Nivån är lägre än skatteunderlaget
p.g.a. att de generella statsbidragen är nominellt oförändrade över planperioden.
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Ramuppräkning 2016
Generellt
Resultatet för 2016 är budgeterat till 92 mnkr. Denna resultatnivå utgår från den av Fullmäktige
antagna Budget 2015 med avdrag för tillfälliga kommunbidrag 2015 plus förändringar av
Kommunbidragen hittills under året som skall kvarstå 2016 eller genom andra beslut. Utifrån
denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med:

-Löner; 2,0%
-Övriga kostnader; 1,3%

-Volymförändringar;

Stadsdelsnämnderna kompenseras/avräknas med 75 %
för Grundskola och 100% för Barnomsorg och
Äldreomsorg
Utbildningsnämnden kompenseras/avräknas med 50 %
för Gymnasieskolan.

Resursfördelningsmodell
I syfte att ge Stadsdelnämnderna bättre planeringsförutsättningar inför det kommande
budgetåret kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos 2016 vid
fördelning av Kommunbidrag till den del av Stadsdelsnämndernas verksamhet som ges via
resursfördelningsmodellen. I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod. Tidigare
användes en exakt avläsning av befolkningen vid en given tidpunkt strax innan budgetåret.
Stadsdelsnämnderna får nu liksom övriga nämnder på ett tidigare stadium en god uppfattning
om vilka ekonomiska resurser man har att röra sig med nästkommande år. Kompensationen för
volymförändringen inom Grundskolan föreslås höjas från 50 % till 75 % vilket innebär ökade
resurser med ca 8 mnkr för SDN sammantaget.
Tillkommande poster
Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa
avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2016. Dessa poster budgeteras som en central
reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade
kommunbidrag.
Nämndvisa reserver/buffertar
Under ca 10 år har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag
avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga
för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga
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verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2016 gäller att nämnderna inom sitt
kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert.
Övrigt
Totalt innebär ramarna för 2016 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 2,7 %
jämfört med budgeten för 2015. När den slutliga budgeten tas i november kommer ökningen att
bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till nämnderna.
Investeringsbudgeten
Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 400 mnkr årligen, vilket är en
jämförelsevis hög nivå. Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras.
Kapitalkostnader
Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt
färdigställda t.o.m. 2014. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av
investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2015 års
beräknade investeringar.

Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2016
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen har ett antal indikatorer
tagits fram. Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna
indikatorer, skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller
under det ”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt
styr- och ledningssystem Stratsys. Inför budget 2016 har en genomgång av samtliga
Kommunfullmäktiges indikatorer skett, vilket har utmynnat i att några indikatorer kommer att
tas bort samt att några tillkommer. Se bilaga där förändringarna är markerade med grått.

Budgetförslagens utformning
Blanketter
Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS.
Tider
Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 23 Augusti
Beslut i Kommunstyrelsen
26 Oktober
Beslut i Kommunfullmäktige
19 November
Övrigt
Budgetförslagen skall inlämnas i 15 exemplar, hålade, samt ett budgetförslag elektroniskt och
exakt lika som det som skickas i pappersform till Kommunstyrelsens diarium.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Christer Johansson

2015-06-08
RESULTATRÄKNING - Ramar 2016
Mnkr
Bokslut
2014

Budget
2015

1349,5
-6309,0
-4 959,5

1 378,4
-6 545,6
-5 167,2

-190,4

-202,0

-5 149,9

-5 369,2

Skatteintäkter

4128,9

4328,2

4 561,8

4 758,0 4 957,8

Generella statsbidrag och utjämning

1093,3

1116,0

1 084,9

1 103,1 1 114,3

Finansnetto

27,1

35,0

24,0

24,0

24,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO

99,4

110,0

92,4

103,0

119,3

Realisationsvinster fastigheter och mark

57,4
156,8

110,0

92,4

103,0

119,3

Ökning skatte- och bidragsintäkter

2,9%

4,3%

3,7%

3,8%

3,6%

Ökning verksamhetens nettokostnader
-därav nämnderna

4,5%
3,2%

4,3%
1,1%

3,9%
2,8%

3,7%

3,4%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Hela kommunsektorn

3,0
2,3

2,0
1,8

1,6
1,1

1,8

2,0

Finansiellt mål 2-3%

Nettoinvesteringar

431

400

381

414

455

Nivå vid 80% egenfinansiering

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

ÅRETS RESULTAT

Budget
2016

Plan
2017

Plan
2018

1 419,8 1 462,3 1 506,2
-6 786,1 -7 016,5 -7 238,1
-5 366,3 -5 554,2 -5 731,9
-212,0

-227,9

-245,0

-5 578,3 -5 782,1 -5 976,9

NYCKELTAL
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Budget 2016 - Preliminära ramar
Tkr
Nämnd
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-kommunledning Stadskansliet
-kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
-lokalförvaltning
-övrigt
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning skog parker mm
-persontransporter
Miljö och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
SDN Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
SDN modellen
Summa

K-bidrag 2015

Korr 2015

Uppräkning

Ram 2016

11 350
4 350

500
100

70 250
102 250
1 000
5 600

1 200
2 200
0
100

11 850
4 450
0
71 450
104 450
1 000
5 700

0
27 200

0
400

146 900
37 650
0
25 400

-1 500

2 500
500
0
500

0
27 600
0
147 900
38 150
0
25 900

143 200
59 300
21 000
140 400
469 100
215 500
678 850

-480

-1 701

3 930
2 350
400
2 300
9 900
3 400
11 600

146 650
61 650
21 700
143 000
479 800
218 900
688 750

44 550
926 800

-800
1 900

800

44 550

27 050
1 147 450

500

27 550

2 600

48 800
1 020 550
3 094 800

-330
2 200
6 700

900

49 350

104 400

3 205 900

5 374 500

3 289

148 480

5 526 250

300
300
800

Ökning nämnder mot K-bidrag 2015 inkl centralt avsatt

3,6%

Ökning nämnder mot K-bidrag 2015

2,8%

Ökning SDN modellen mot K-bidrag 2015

3,6%

Budget 2016
förslag Kommunfullmäktiges indikatorer
Förändringar jämfört med 2015 är markerade med grått.
Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Verksamhet

Människor möts i
Borås

Antal genomförda
medborgardialoger.

Med medborgardialog avses när förtroendevalda tagit
initiativ till och medverkar vid en dialog med medborgare
som sker enligt handboken för medborgardialog.

Behålla
Ny definition ej klar
KF beredningsgrupp föreslår definition

Alla

Personer som en
hemtjänsttagare möter, antal/14
dagar (medelvärde).

Medelvärde, antal olika personer som en hemtjänsttagare
möter under en 14-dagars period. Gäller de personer 65
eller äldre, med två besök eller fler per dag. Trygghetslarm
och matdistribution räknas ej. Mätningen avser tiden 07.0022.00. Hemsjukvårdspersonal medräknas ej. Vid
dubbelbemanning räknas båda personerna med.

Behålla

Äldreomsorg

Andel personer i äldreboende
med aktuell genomförandeplan,
ej äldre än sex månader, %.

Mål för insatser ska finnas nedskrivna i en plan, liksom hur
och när planerade insatser ska genomföras för att tillgodose
dina behov.
Uppgiften visar hur stor andel av personerna som varit
delaktiga i planeringen av hur omsorgen ska genomföras.
Planeringen dokumenteras i en så kallad
genomförandeplan". Här räknas endast aktuella planer. De
ska inte vara äldre än sex månader.
Indikatorn avser personer som är 65 år och äldre med
verkställda beslut om boende enligt SoL, i permanent särskilt
boende och korttidsboende/korttidsvård

Behålla
Enligt lagen ska alla ha aktuell
genomförandeplan. Blir
verksamhetsmått när målvärde 100% är
uppnått

Äldreomsorg

Antal lägenheter som är
trygghetsbostäder.

Trygghetsbostäder överbryggar glappet mellan det ordinära
boendet och vård- och omsorgsboendet.
Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder, där
en person i hushållet är 70 år eller äldre. Boendet har
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation. Det finns en aktivitetssamordnare som kan stödja
de boende. Den boende hyr lägenheten av fastighetsägaren.
Trygghetsbostäder är inte biståndsprövat.

Behålla

Äldreomsorg

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Verksamhet

Människor möts i
Borås

Andel hemtjänsttagare som
uppger att hemtjänstpersonalen
alltid eller oftast tar hänsyn till
den äldres egna åsikter och
önskemål, %.

Täljare: Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt
boende med hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen
alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål.
Nämnare: Samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i
ordinärt boende med hemtjänst som besvarat
undersökningen av äldres uppfattning. ”Vet ej/Ingen åsikt” är
exkluderade ur nämnaren.

Förslag ny indikator 2016
Kommer från brukarundersökningen
Andel positiva svar

Äldreomsorg

Andel hemtjänsttagare som
uppger att det känns mycket
tryggt att bo hemma med stöd
från hemtjänsten, %.

Täljare: Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som
uppgett att de kände sig mycket trygga med att bo kvar
hemma med stöd från hemtjänsten.
Nämnare: Samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i
ordinärt boende med hemtjänst som besvarat
undersökningen av äldres uppfattning. ”Vet ej/Ingen åsikt” är
exkluderade ur nämnaren.

Förslag ny indikator 2016
Kommer från brukarundersökningen
Andel positiva svar

Äldreomsorg

Andel kulturutbud för barn och
unga, %.

Kulturverksamheternas utbud för barn och unga ska i
omfattning minst motsvara den andel som åldrarna 0-15 år
utgör av kommunens befolkning.

Indikatorn blir verksamhetsmått
Ny formulering: Andel kulturaktiviteter för
barn och unga, %.

Kultur

Antal besökare på Textilmuseet.

Alla besökare räknas med hjälp av räknare.

Behålla

Kultur

Antal gästnätter i Borås.

SCB statistik - Antal belagda bäddar
Avser kommersiella gästnätter på hotell, camping och
stugbyar.

Behålla
Indikator på attraktiv stad

Turism

Andel säker och
tryggcertifierade föreningar, %.

Måttet mäts genom ett certifieringssystem, där de godkända
föreningarna blir certifierade som Säker och Trygg förening.
Certifieringen sker en gång om året, i november månad.
Andel säker och tryggcertifierade föreningar redovisas
genom att antal certifierade föreningar divideras med det
totala antalet föreningar som får föreningsbidrag.

Indikatorn blir verksamhetsmått

Fritid

Antal arrangemang för
ungdomar och unga vuxna på
Brygghuset.

Måttet mäts efter slutfört arrangemang.

Indikatorn blir verksamhetsmått

Fritid

Barn på förskola där barnen
deltar vid planering av
förskolans (veckans) aktiviteter,
andel i %.

Antal barn som går på förskola där barnen efter förutsättning
och vilja deltar i (veckans) planering av förskolans aktiviteter,
dividerat med totalt antal barn på förskola i
kommunen. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Indikatorn blir verksamhetsmått
RKA-mått, finns i Kolada

Förskola

Vi tar gemensamt
ansvar för barn och
unga

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Verksamhet

Vi tar gemensamt
ansvar för barn och
unga

Andel föräldrar som känner sig
trygga när de lämnar sitt barn på
förskolan, %.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel föräldrar som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala

Behålla

Förskola

Andel elever i åk 9 som är
behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %.

Andel elever som är behöriga till yrkesprogram- dvs lägsta
nivå

Behålla

Grundskola

Andel elever i åk 9 med minst
godkänt i alla ämnen, %.

Andel av samtliga elever med minst betyget E i alla ämnen.

Behålla

Grundskola

Genomsnittligt meritvärde i
årskurs 9 (max är 340 poäng).

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 17
bästa betygen i elevens slutbetyg (A=20 B=17,5 C=15
D=12,5 E=10 F=0). Det möjliga maxvärdet för varje enskild
elev är 340 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas
för de elever som fått betyg i minst ett ämne. Elevernas
sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått
betyg i minst ett ämne enligt det mål- och
kunskapsrelaterade betygssystemet.

Behålla

Grundskola

Andel elever som upplever att
elevrådets, eller liknande
inflytandeforum, arbete tas på
allvar av grundskolan, åk 4-9, %.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel elever som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala.

Ta bort

Grundskola

Andel elever i grundskolan som
upplever att lärarna i min skola
tar hänsyn till elevernas åsikter,
%.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel elever som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala.

Förslag ny indikator 2016

Grundskola

Andel elever som känner sig
trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel elever som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala.

Behålla

Grundskola

Andel elever i åk 5 som upplever
att läraren förväntar sig att de
ska nå målen i alla ämnen, %.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel elever som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala.

Behålla

Grundskola

Andel elever i åk 8 som upplever
att läraren förväntar sig att de
ska nå målen i alla ämnen, %.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel elever som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala.

Behålla

Grundskola

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Verksamhet

Vi tar gemensamt
ansvar för barn och
unga

Andel elever i åk 8 som uppger
att de har en vuxen i sin närhet
som det kan prata förtroligt
med, %.

Indikatorn mäts årligen i Borås Stads skolenkät
(Välfärdsbokslutet) som går ut till samtliga elever i årskurs 8.

Ta bort

Grundskola

Genomsnittlig betygspoäng i
gymnasieskolan (max är 20
poäng).

Elever på studieförberedande programs sammanlagda
betygspoäng. (Kursens poäng multiplicerat med vikt för
betyg (IG=0, G=10, VG=15, MVG=20). Endast betygsatta
kurser är medräknade.), dividerat med poängsumman för
respektive nationellt program. Avser elever folkbokförda i
kommunen. Uppgiften avser läsår. Endast betygsatta kurser
är medräknade. Fr.o.m. år 2010 beräknas den
genomsnittliga betygspoängen endast på kurser som ingår i
det fullständiga programmet. Om eleven har läst fler kurser,
inom ramen för utökat program, påverkar detta inte
betygspoängen. Källa: SCB och Skolverket.

Behålla

Gymnasieskola

Andel elever med
grundläggande behörighet till
universitet och högskola, %.

Andel av eleverna på studieförberedande program
folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg med
grundläggande behörighet till universitet och högskola.
Grundläggande behörighet har den som i slutbetyg från
nationellt program, specialutformat program eller utbildning
vid fristående skola erhållit betyget Godkänt på kurser som
omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs
för fullständigt program. Fr.o.m. år 2010 måste slutbetyget
omfatta 2 500 kurspoäng vilket medför att elever med
reducerat program inte kan få slutbetyg. Det krävs även att
eleven har lägst betyget Godkänt i kurserna svenska A och B
(alt. motsvarande kurser i svenska som andraspråk),
matematik A samt engelska A. Källa: SCB och Skolverket.

Behålla

Gymnasieskola

Andel elever som upplever att
elevrådets, eller liknande
inflytandeforum, arbete tas på
allvar av gymnasieskolan, %.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel elever som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala.

Ta bort

Gymnasieskola

Andel elever i gymnasieskolan
som upplever att lärarna i min
skola tar hänsyn till elevernas
åsikter, %.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel elever som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala.

Förslag ny indikator 2016

Gymnasieskola

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Verksamhet

Vi tar gemensamt
ansvar för barn och
unga

Andel elever som känner sig
trygga i gymnasieskolan, %.

Borås Stads skolklimatundersökning. Andel elever som
angett de två högsta värdena på en 4-gradig skala.

Behålla

Gymnasieskola

Andel barn och unga som inte
lever i hushåll med
försörjningsstöd, %.

Andel barn och unga 0-18 år, som inte lever i hushåll med
försörjningsstöd.

Behålla

Individ- och
familjeomsorg

Barn och unga, 6-20 år, som
tillhör någon förening, antal
medlemskap.

Måttet mäts genom inrapportering av antalet medlemmar i
åldern 6-20 år. Medlemsantalet ligger till grund för de
föreningsbidrag som utbetalas.

Indikatorn blir verksamhetsmått
Fritid- och folkhälsa önskar att indikatorn
blir ett verksamhetsmått 2015.

Fritid

Tillgång till mark för företagande,
m2.

Kommunen ska ha planberedskap för att möta utvecklingen
och efterfrågan på mark för verksamheter. Kommunen ska
ha ett lager med minst 250 000 kvm verksamhetsmark i
antagna detaljplaner. Indikatorn ska visa hur mycket det
finns vid mättillfället och ge en indikation på om kommunen
behöver ta fram nya planer för att säkerställa målet om 250
000 kvm verksamhetsmark.

Behålla
Analysen av indikatorn ska innehålla
uppgifter om hur stor efterfrågan på
industrimark är.

Näringsliv

Borås Stads näringslivsklimat ranking enligt Svenskt näringsliv.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det
lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet från en
företagarenkät och officiell statistik.
Runt 70 000 företagare får varje år svara på enkäten om
företagsklimatet i sina respektive kommuner. Företagen är
både stora och små, representerar olika branscher och väljs
slumpmässigt ut från Statistiska Centralbyråns
företagsregister. Dessutom får politiker i samtliga kommuner
också svara på enkäten.

Behålla

Näringsliv

Företagsklimat enl. öppna
jämförelser (Insikt) - Totalt, NKI

Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning,
enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning
av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa:
SKL.
Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal
invånare i åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande
avses personer med löneinkomst av anställning under
november månad, och personer med inkomst av aktiv
näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Förslag ny indikator 2016

Näringsliv

Behålla

Näringsliv

Företagandet växer
genom samverkan

Sysselsättningsgrad (20-64
år), %.

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Verksamhet

Företagandet växer
genom samverkan

Antal nya arbetstillfällen vid
företagsetableringar, ny- och
ometableringar.

Nya arbetstillfällen
Vid etablering anger företaget antal anställda

Ta bort, ej möjligt att mäta

Näringsliv

Behålla

Individ och
familjeomsorg

Antal hushåll som får
försörjningsstöd i mer än tio
månader under kalenderåret.

Livskraftig stadskärna

Antal personer med
arbetsmarknadsanställningar.

Personer som arbetar på Arbetslivsförvaltningen och som
har ett statsbidrag från Arbetsförmedlingen

Behålla, ny indikator 2015

Arbetsmarknadsinsatser

Antal personer i en
hemlöshetssituation som får
eget förstahandskontrakt med
hjälp av socialtjänsten.

De personer som omfattas av indikatorn är de som:
- går från social andrahandskontrakt till boende med eget
kontrakt
- går från övergångslägenhet till eget kontrakt
- går från social psyk. kontrakt till eget kontrakt
- får eget kontrakt enligt metoden bostad först

Behålla

Individ och
familjeomsorg

Förtätning av stadskärnan, antal
nyinflyttade till centrum.

Genom att kommunen har planberedskap och ska ta fram
detaljplaner för minst 100 lägenheter per år i centrum
möjliggör vi för 200 nya boende i centrum varje år.

Behålla

Samhällsplanering

Antal nya bostäder i detaljplan i
stadskärnan.

Kommunen ska ha planberedskap för att möta utvecklingen
och efterfrågan på bostäder i de centrala delarna av Borås.
Borås 2025 tar höjd för att antalet boende i stadskärnan ska
tredubblas till 2025. Det innebär att kommunen ska ta fram
detaljplaner för minst 100 lägenheter varje år. Det innebär
också att kommunen bör entusiasmera och stimulera
fastighetsägare till att vara delaktiga i utvecklingen av
stadskärnan.

Behålla

Samhällsplanering

Andel hyresrätter vid
markanvisning för bostäder, %.

Vid markanvisning för bostadsändamål ska minst en
tredjedel reserveras för hyresrätter.

Ta bort

Samhällsplanering

Antal nyproducerade bostäder i
Borås tätort

Mäts årligen via SCB statistik på församlingsnivå.
Med tätort avses här församlingarna: Caroli, Gustav Adolf,
Brämhult.
Statistik för 2014 är tillgänglig i maj 2015.

Förslag ny indikator 2016

Samhällsplanering

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Livskraftig stadskärna

Andel av ansökningarna om
bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut
senast 8 veckor efter
ansökan, %.

Medborgares
initiativkraft gör
landsbygden levande

Definition

Kommentar

Verksamhet

Behålla

Samhällsbyggnad

Handelsindex – attraktiv handel.

Handelsindex är ett mått som visar relationen mellan vad
invånarna i kommunen konsumerar och vad butikerna på
orten faktiskt omsätter. Är index 100 är konsumtionen och
omsättningen likställda. Ett index under 100 betyder att
butikerna omsätter mindre än vad invånarna konsumerar
och att handeln sker på annan plats, utanför
kommungränsen. Är index över 100, så omsätter butikerna
mer än vad invånarna konsumerar och kommunen har ett
handelsinflöde. Handelsindex i Sveriges kommuner tas
årligen fram av Handelns Utredningsinstitut (HUI).
Resultatet presenteras under hösten följande år.

Behålla

Näringsliv

Antal föreningar från
landsbygden som sökt och fått
bidrag för Lokal utveckling.

Bidraget delas ut av Kommunstyrelsen eller dess delegation
för ändmålet.

Ta bort

Samhällsplanering

Andel hushåll och företag som
har tillgång till bredband om
minst 100Mbit/s, %.

2009 beslutade regeringen om en bredbandsstrategi för
Sverige för att tydliggöra politikens inriktning.
Bredbandsstrategin syftar till att möjliggöra för marknaden
att åstadkomma följande täckningsgrad för bredband: År
2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s

Behålla

IT-strategi

Antal nyproducerade bostäder
utanför Borås tätort

Mäts årligen via SCB statistik på församlingsnivå.
Här räknas nyproducerade bostäder i samtliga församlingar i
kommunen med undantag av församlingarna Caroli, Gustav
Adolf och Brämhult.
Statistik för 2014 är tillgänglig i maj 2015.

Förslag ny indikator 2016

Samhällsplanering

Antal nya bostäder i detaljplan
utanför stadskärnan.

Kommunen ska ha planberedskap för att möta utvecklingen
och efterfrågan på 500 bostäder utanför stadskärnan.

Förslag ny indikator 2016

Samhällsplanering

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Verksamhet

Goda resvanor och
attraktiva
kommunikationer

Kollektivtrafiken ska bli mer
attraktiv och
kollektivtrafikresandet ska öka
varje år, ökning/år i %.

Statistik på antal resor med kollektivtrafiken fås en gång per
år från Västra Götalandsregionen. För att få fram den
procentuella förändringen av antal resor räknas antal resor
på de buss- och tåglinjer där kommunen, Borås ingår. De
resor som görs med tåg och buss, både stadstrafik och
regionalt, tas med i beräkningen. Sedan jämförs utfallet med
föregående periods värde.

Behålla

Samhällsplanering

Antal cyklister som passerar
kommunens cykelbarometrar.

Mäts via detektor i marken vid Stadens fyra cykelbarometrar

Behålla

Trafik och gator

Tillgängliga cykelstråk, km.

Antal km cykelväg i Borås Stad

Behålla

Trafik och gator

Andel personfordon och
servicefordon under 3,5 ton i
Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

Enligt Borås Stads "Riktlinjer för resor" ska kommunen i
första hand välja miljöfordon enligt regeringens definition.
Bland dessa prioriteras de som drivs helt eller delvis av
förnybara bränslen. Kommunen ska främst välja
biogasfordon och därefter annat miljöfordon. Om man inte
valt ett miljöfordon trots att det finns att tillgå på marknaden
ska valet alltid motiveras och redovisas i samband med den
årliga redovisningen av det interna miljöarbetet till
Kommunstyrelsen.
Regeringens definition av miljöfordon: En miljöbil drivs av
miljöbränslen som el, etanol, biogas eller andra förnybara
drivmedel. En bil som drivs av bensin eller diesel kan också
vara miljöbil om bränsleförbrukningen är snål. För att avgöra
om en sådan bil är miljöbil görs en särskild beräkning. (Tag
bilens tjänstevikt i kilo minus 1372. Summan kan förstås bli
både minus eller plus. Multiplicera med 0,0457. Lägg sedan
till 95. Om tillverkarens siffra för CO2-utsläppet ligger under
detta så är bilen en miljöbil.)

Behålla

Serviceförvaltningen

Andel personfordon i Borås
Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

Behålla, Ny indikator 2015

Serviceförvaltningen

Antal bilar i bilpool - tillgängliga
för allmänheten.

Ta bort

Ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt

Andel ekologiska livsmedel, %.

Mäts genom att dividera inköpta ekologiska livsmedel, kr (
konto 5510 och fritt 1921och fritt 1923 i Agresso) med totalt
inköpta livsmedel, kr ( konto 5510 i Agresso)

Behålla

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Verksamhet

Ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt

Total energianvändning för
uppvärmning av kommunens
fastigheter, kWh/kvadratmeter.

Ange uppgifter i kWh per kvadratmeter. Siffror inhämtas från
Lokalförsörjningens svar i rapporten avseende
energiförbrukning bostäder.

Behålla

Fastigheter

Andel förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor som har
utmärkelsen Grön Flagg eller
annat certifierat
miljöledningssystem, %.

Andel skolor och förskolor anslutna till Grön Flagg i Sverige.
Annat certifierat miljöledningssystem kan vara Skola för
hållbar utveckling eller Miljödiplomering.

Ta bort – finns som miljömål

Antal arbetsplatser inom Borås
Stad som serverar Fairtrademärkta produkter.

Borås är en Fairtrade City
Fairtrade City är en diplomering till kommuner som
engagerar sig för etisk konsumtion. Det innebär att
kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling,
ett aktivt informationsarbete samt utbud av Fairtradeprodukter i butiker, på kaféer, restauranger och
arbetsplatser. Samtliga politiska partier i kommunen är
överens om att Borås skall vara en Fairtrade City. För att vi
ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City krävs ett
gemensamt engagemang mellan kommun och näringsliv så
att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ökar varje år.
Ytterligare kriterier innebär bland annat att: Fler aktörer inom
näringslivet erbjuder Fairtrade-märkta produkter Fler
arbetsplatser i Borås väljer Fairtrade till fikat Det lokala
informationsarbetet fortgår genom att höja kunskapen och
medvetenheten kring etisk konsumtion bland kommunens
invånare.

Ta bort – finns som miljömål
Fr om 2015-03-01 kommer allt kaffe att
vara Fairtrade enl. nytt livsmedelsavtal.
Indikatorn är uppfylld

Energiproduktion från solenergi,
MWh

Indikatorn mäts 1 gång per år och mäts i MWh. Uppgifter
inhämtas från Lokalförsörjningsförvaltningen och de
kommunala bolagen.

Förslag ny indikator 2016 – finns som
miljömål

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

Sjukfrånvaron redovisas som total sjukfrånvarotid i relation
till den sammanlagda ordinarie arbetstiden för all personal.
Uppföljningen sker genom att den senaste 12månadersperioden redovisas och analyseras.

Behålla

Ekonomi och egen
organisation

Fastigheter

Målområden

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Definition

Kommentar

Ekonomi och egen
organisation

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

Arbetad tid för timavlönade under perioden exkl. anställda
enligt BEA och PAN.
Uppföljningen sker genom att den senaste 12månadersperioden redovisas och analyseras. Redovisas
som årsarbeten genom att dividera arbetade timmar med
1700.

Behålla

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro,
andel i %.

Antal tillsvidare- och visstidsanställda, inklusive helt lediga
som ej varit frånvarande på grund av sjukdom. Uppföljningen
sker genom att den senaste 12-månadersperioden redovisas
och analyseras.
Hälsa redovisas som antal anställda utan sjukfrånvaro i
relation till totalt antal anställda (beräknat som medeltalet av
antalet anställda under den senaste 12-månadsperioden).

Behålla

Verksamhet

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Fristadbostäder AB, ansökan om utökad limit på
koncernkontot
Fristadbostäder har inkommit med ansökan om utökad kreditlimit med 8 miljoner kronor, för färdigställande av pågående projekt.
Kommunstyrelsen beslutar normalt om bolagens finansiering i samband med godkännande av bolagets
budget, men då bolaget nu finner att befintlig budgeterad limit för 2015 inte räcker behöver ett nytt
beslut om limit fattas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att nyinvesteringen på Åsbovägen blir 8 miljoner dyrare än kalkylen
vilket tillsammans med bolagets ansträngda resultat de senaste åren påfrestar kassaflödet och gör lånebehovet större. Bolaget ges den nödvändiga rörelsekrediten och en fördjupad analys av bolagets finansieringsbehov sker i samband med budgetarbetet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kreditlimiten för Fristadbostäder AB ökas med 8 000 000 till 176 000 000r.
2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-06-02
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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X Nej
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