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2015-10-16

OBS! tiden

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till
sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset,
måndagen den 26 oktober 2015 kl 09.30.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Sammanträdet inleds med information av förvaltningschef Dag
Forsström, säkerhetssamordnare Krister Lankinen och kommunchef
Svante Stomberg om flyktingsituationen

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-10-26

Stadskansliet:
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M
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SP

Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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FÖREDRAGNINGSLISTA
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2015-10-26

Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

Anhållan om verksamhetsbidrag från Borås
Nämndemannaförening.
(2015/KS0619 115-1)

(Bil)

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2015.
(2015/KS0251 101-1)

(Bil)

(Förslag: a–b till handlingarna)
Kc

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för yttrande om antagande av hemvärnsmän.
(6 oktober 2015, ärende 19-20/2015)
(2015/KS0054 164-1)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc

3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten.
(2015/KS0668 102-1)

(Bil)

Kc

4

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB.
(2015/KS0669 102-1)
(Bil)

Kc

5

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnden.
(2015/KS0670 002-1)

(Bil)

Fullmakt för stadsjurister
(2015/KS0671 002-1)

(Bil)

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
(2015/KS0672 002-1)

(Bil)

Attest- och utanordningsrätt 2016.
(2015/KS0673 002-1)

(Bil)

Kc
Kc
Kc

6
7
8
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Kc

Kc
Kc
Kc

9

10
11
12

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande
av lån m.m.
(2015/KS0674 002-1)

(Bil)

Anställning av kommunikationschef i Borås Stad.
(2015/KS0685 023-1)

(Bil)

Revidering av förbundsordning.
(2015/KS0659 106-1)

(Bil)

Avsägelse och fyllnadsval i kommunala uppdrag.
(2015/KS0073 102-1)

(Bil)

Kc

13

Uppföljning av direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i budget 2015 samt innestående budgetuppdrag.
(2015/KS0354 041-1)
(Bil)

PF

1

Revidering av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden
och Arbetslivsnämnden
(2015/KS0653 003-3)

(Bil)

Ny logotyp för Sandaredsbadet.
(2015/KS0652 008-1)

(Bil)

I
KU

1
1

Anmälningsärende:
a)

Centrala pensionärsrådets protokoll från sammanträdet den 16 september 2015.
(2015/KS0026 103-3)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

KU

KU

2

3

4

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående
äldreombudsman!
(2013/KS0540 739-3)

(Bil)

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett
elevombud i Borås Stad.
(2015/KS0362 611-3)

(Bil)

Ansökan om trygghetsboende i Dalsjöfors.
(2013/KS0408 730-3)

(Bil)
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KU

5

Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder.
(2015/KS0648 739-3)

(Bil)

KU

6

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C) och Sara-Degerman Carlsson (KD);
”Bra Kompis riktat även till äldre elever – för ett starkare värdegrundsarbete!”
(2011/KS0299 139-3)
(Bil)

M

1

Markanvisning för del av Norrmalm 1:1, Tokarpsberg.
(2013/KS0499 269-2)

E

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)
c)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2015-09-30.
(2015/KS0008 049-1)

(Bil)

Återbetalning av 2004 års premier för AGS-KL
(2015/KS00614 040-1)

(Bil)

Sjuhärads samordningsförbund, tertialrapport 2015.
2015/KS0613 107-1)
(Bil)

(Förslag: a–c till handlingarna)
E

E

2

3

Borås Stads budget för 2016.
(Publiceras senare på webben)
(2015/KS0069 041-1)

(Bil)

Anmälningsärende som behandlas i förslag till budget 2016
a)

Svar på initiativärende att införa en distributionscentral.
(2013/KS0628 050-2)

(Bil)

(Förslag a- till handlingarna)
E

4

Delårsrapport januari - augusti 2015 för nämnderna och de
kommunala bolagen
(2015/KS0620 042-1
2015/KS0603 042-1)

(Bil)
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E

E
E

5

6
7

Anslagframställan för ombyggnad av SoL-boendet, Badhusgatan 1, kv Kastanjen.
(2014/KS0368 287-3)
Ersättning till fristående skolor, förskoleklass, förskolor och
fritidshem 2016.
(2015/KS0604 611 3)
Regler för hyror för LSS-boenden
(2015/KS0315 206-3)

(Bil)

(Bil)
(Bil)

E

8

Revidering av förutsättningar och avtal angående Borås Arena.
(2003/KS0922 821-1)
(Bil)

E

9

AB Bostäder i Borås; Köp av aktier
(2015/KS0686 107-1)

(Bil)

AB Bostäder i Borås; Försäljning av fastigheter
(2015/KS0687 107-1)

(Bil)

Förslag till verksamhetsprogram och avtal för FoU Sjuhärad
Välfärd 2016-2019.
(2015/KS0572 730-3)

(Bil)

Internpris 2016 för vård- och omsorgsboende, kommungemensamma korttidsplatser och dagverksamhet för personer
med demenssjukdomar
(2015/KS0605 706-3)

(Bil)

Fördelning av riktade statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2016.
(2015/KS0662 047-3)

(Bil)

Svar på motion av Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia
Andersson (C); Lys upp banvallen.
(2014/KS0545 317-2)

(Bil)

Lokaler för hemsjukvården och träffpunktsverksamhet
på Dalsjövägen, Dalsjöfors, fastigheten Kerstinsgärde 1:84.
(2015/KS0586 282-3)

(Bil)

E
E

E

E

E

E
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11

12
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15
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SP

1

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegationsbeslut för Strandskyddsdispens.
(Beslut att bevilja strandskyddsdispenser i ärende: 2015/KS0339
407, 2015/KS0352 407, 2015/KS0353 407, 2015/KS0370
407 samt 2015/KS0406 407 under perioden 20150602–22)
(2015/KS0339 407-2 m.fl.)

(Förslag: a till handlingarna)
SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP
SP
SP

2

3

4

5

6

7

8
9
10

Svar på motion av Kjell Classon (S); Utveckling av Hässleholmen.
(2010/KS0204 219-1)

(Bil)

Svar på motion av Eike Jünke (M); Avfallhanteringen ska
vara en del av samhällsplaneringen!
(2014/KS0526 291-2)

(Bil)

Samrådsyttrande på detaljplan för del av Viared,
Viared 8:110 m.fl.
(2015/KS0216 214-2)

(Bil)

Yttrande över ansökan om planbesked för Centrum,
Saturnus 14.
(2015/KS0410 214-2)

(Bil)

Ansökan om planbesked för detaljplan för Druvefors,
Björnflokan 5 m.fl.
(2015/KS0429 214-2)

(Bil)

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för
Bergsäter, Åkermyntan 5.
(2015/KS0434 214-2)

(Bil)

Beslut om höstansökningar Medel för lokal utveckling 2015.
(2015/KS0108 106-1)

(Bil)

Samrådsyttrande om Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) 2017
(2015/KS0626 530-2)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Ny detaljplan för
del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.)
(2014/KS0644 214-2)
(Bil)

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

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

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten
Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden intill 2016 års utgång med
delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den av
nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.
Tom Andersson (MP)
Lena Palmén (S)
Kjell Classon (S)
Yvonne Persson (S)
Per Carlsson (S)
Ida Legnemark (V)
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
Patric Silfverklinga (SD)

2015-10-09
Datum

Malin Carlsson (S)
Mohamed Farah (S)
Erika Storme Martinger (S)
Lars-Åke Johansson (S)
Lennart Andreasson (V)
Anne Rapinoja (V)
Hanna Bernholdsson (MP)
Ulf Sjösten (M)
Oliver Öberg (M)
Anna Svalander (FP)
David Hårsmar (C)
Hans Gustavsson (KD)
Björn Qvarnström (SD)

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0668 102
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-10-09/GB

Programområde: 1

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås
Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs
till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2016 för Borås Stadshus AB.

2015-10-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0669 102
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-10-09/GB

Programområde: 1

Sida
1(1)
2015-10-26

Dnr 2015/KS0669 102

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Göran Björklund
Kommunfullmäktige

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för
Borås Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot
han utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2016 för Borås
Stadshus AB.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

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

Sida
1(1)
2015-10-26

Dnr 2015/KS0669 102

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Göran Björklund
Kommunfullmäktige

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för
Borås Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot
han utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2015 för Borås
Stadshus AB.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

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

Kc5

BESLUTSFÖRSLAG

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnden
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Befullmäktiga förvaltningschef Rune Henriksson, Lokalförsörjningsförvaltningen eller den han i sitt
ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan
inför hyres- och arrendenämnden för tiden intill 2016 års utgång.

2015-10-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0670 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-10-09/GB

Programområde: 1

Kc6

BESLUTSFÖRSLAG

Fullmakt för stadsjurister
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise MattusStreiby och Torbjörn Alfredsson eller den någon av dem sätter i sitt
ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och
bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.
Stadsjuristerna eller den de sätter i sitt ställe får också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende,
uppbära, motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna eller den de sätter i sitt ställe får utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2016 års utgång.

2015-10-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0671 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-10-09/GB

Programområde: 1

Kc7

BESLUTSFÖRSLAG

Kvittering av checkar och postväxlar m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunens på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess nämnder och styrelser utställda checkar,
postväxlar och postanvisningar tills vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2016 års utgång
ska kvitteras av
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Tom Andersson (MP)
finanschef Martin Jakobsson
redovisningschef Ronny Gabrielsson
finanssekreterare Carina Andell
ekonom Kerstin Jönsson
i samtliga fall med kontrasignation av
ekonom Saeid Najafi
ekonom Catharina Jacobson
assistent Jeanette Daag-Rezac

2015-10-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0672 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-10-09/GB

Programområde: 1

Kc8

BESLUTSFÖRSLAG

Attest- och utanordningsrätt 2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lämna nedanstående attesträtt för 2016:
För Stadskansliet
Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde.
Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.
För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde
Kommunalråden var för sig utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela
verksamhetsområde.

2015-10-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0673 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-10-09/GB

Programområde: 1

Kc9

BESLUTSFÖRSLAG

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån m.m.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Martin Jakobsson, budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två i förening underteckna handlingar för upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd av delegering i enlighet med av Kommunfullmäktige 2014 § 150 beslutade "Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern" för tiden intill 2016 års utgång.

2015-10-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0674 002
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-10-09/GB

Programområde: 1

Kc10

BESLUTSFÖRSLAG

Anställning av kommunikationschef i Borås Stad
Tjänsten som tillförordnad marknadsförings- och informationschef i Borås Stad upprätthålls sedan
våren 2011 av Marie Ingvarsson. Eftersom den ordinarie tjänsten nu är vakant föreslås att Marie Ingvarsson erbjuds tjänsten.
De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Marie Ingvarsson anställs som ny kommunikationschef i Borås Stad fr.o.m. 2015-11-01.

2015-10-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0685 023
Programområde: 1
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2015-10-13/Svante Stomberg

Kc11

BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av förbundsordning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Godkänna ändring i förbundsordningen i enlighet med förslag från Sjuhärads kommunalförbund.

2015-10-20
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0659 106
Programområde: 1
Handläggare: Christer Johansson, tfn
Datum/avdelningschef: 2015-10-21/Svante Stomberg

Sida
1(1)
2015-10-26

Dnr 2015/KS0659

Handläggare: Christer Johansson
Kommunfullmäktige

Revidering av förbundsordning
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna ändring i förbundsordningen i enlighet med förslag från Sjuhärads kommunalförbund.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

20151005

Medlemskommunerna Boråsregionen,
Sjuhärads kommunalförbund

Revidering av förbundsordning
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade vid sitt
sammanträde 2015-09-18 att föreslå aktuella medlemskommuner att fastställa
Förbundsordningen för Boråsregionen- Sjuhärads kommunalförbund enligt förslag.
De förändringar som nu föranleder en revidering är att avtal med Falkenbergs kommun
om samarbete har upphört (§1), förtydligande om när ny valberedning ska utses (§3) samt
en förändring avseende genomförande av delårsbokslut (§11).
Nuvarande skrivning i kursiv text och förslag till ny skrivning i fet stil.
Ärendet överlämnas nu till medlemskommunerna för vidare handläggning och beslut.
Svar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2015-11-30.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
till förbundssekreterare Christina Klaar på följande adress:
info@borasregionen.se
alternativt
Christina Klaar
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2015-09-18

20151005

2. Förslag till ny förbundsordning

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2015-09-18
§ 64 Revidering av förbundsordning Boråsregionen – Sjuhärads
kommunalförbund
Förbundsordningen för Sjuhärads kommunalförbund antogs 1998 och har därefter
reviderats senast 2013-04-01. De förändringar som nu föranleder en revidering är att
avtal med Falkenbergs kommun om samarbete har upphört, förtydligande om när ny
valberedning ska utses samt en förändring avseende genomförande av delårsbokslut.
§ 1 Medlemmar, namn, säte och varaktighet
Gällande avtal om samarbete med andra kommuner föreslås en mer allmän skrivning
för att undvika att förbundsordning behöver förändras vid avtals in- och utgående.
§ 3 Organisation
Valberedning
I samband med tillsättande av ny valberedning inför nuvarande mandatperiod har det
framkommit att ett förtydligande bör göras om när ny valberedning ska utses.
Förslaget innebär att ny valberedning tillsätts så snart valresultat är klart.
§ 11 Budgetuppföljning och årsredovisning
Avseende delårsbokslut föreslås att det genomförs efter augusti i stället för som idag
efter juli. Bakgrunden till ändringsförslag är att förbundets redovisning ingår i Borås
Stads koncern och innebär en anpassning till övriga förbund och bolags tid för
genomförande av delårsbokslut.

Direktionen beslutar
att föreslå medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga,
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda att i enlighet med gällande förbundsordning § 18
om Ändring av förbundsordningen, fastställa Förbundsordning för Boråsregionen –
Sjuhärads kommunalförbund enligt Direktionens förslag.
att beslut från medlemskommunernas kommunfullmäktige ska vara Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund tillhanda senast 2015-11-30.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 23 september 2015 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar

Förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund
Godkänd av Kommunfullmäktige,
Bollebygds kommun
2013-01-31
Borås Stad
2013-02-21
Herrljunga kommun
2013-02-19
Marks kommun
2013-02-21
Svenljunga kommun
2013-02-11
Tranemo kommun
2013-02-04
Ulricehamns kommun
2013-03-25
Vårgårda kommun
2013-02-27
Gäller fr.o.m.
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Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser.

§ 1 Medlemmar namn, säte och varaktighet
Medlemmar i Sjuhärads kommunalförbund är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamns och Vårgårda kommuner.
Sjuhärads kommunalförbund och Varbergs kommun samt Falkenbergs kommun har kommit
överens om att samarbeta i ett antal gemensamma frågor. Avtal som reglerar samverkan
biläggs förbundsordningen.
Sjuhärads kommunalförbund har möjlighet att sluta avtal om samarbete med andra
kommuner efter beslut i Direktionen. Avtal som reglerar samverkan ska biläggas
förbundsordningen.
Sjuhärads kommunalförbund och Kommunalförbundet Skaraborg, Kommunalförbundet Fyrbodal och Göteborgsregionens kommunalförbund är medlemmar i Västsvenska Kommunförbundens Samorganisation (VästKom).
Förbundets namn är Sjuhärads kommunalförbund och har sitt säte i Borås. Förbundet använder sig av varumärket Boråsregionen i alla offentliga sammanhang. Förbundet är bildat för
obestämd tid.

§ 2 Ändamål
Förbundet ska aktivt tillvarata medlemskommunernas gemensamma intressen, bland annat
regionalt och nationellt. Förbundet ska vara en plattform för medlemmarnas sammanhållning
byggd på samsyn över kommun- och partigränser. Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundets verksamhetsområden upptas i fastställd budget och verksamhetsplan inför
varje år.
Ändamålen kan gälla:
1 Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och verksamheter.
2 Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta lämpligt.
3 Att tills vidare svara för drift av verksamheter som direktionen samfällt beslutar

§ 3 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som tillika är förbundsstyrelse.
Förbundsdirektion
Direktionen skall bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Borås stads fullmäktige väljer två
ledamöter och två ersättare. Övriga medlemskommuners fullmäktige väljer vardera en ledamot och en ersättare. Det skall eftersträvas att kommunledningarna representerar respektive
kommun. Förbundsdirektionen utser inom sig ordförande och vice ordföranden.Till direktionen kan annan kommun adjungeras med en ledamot och en ersättare.
Partier som ej är representerade i direktionen genom medlemskommunernas representation,
men i någon av medlemskommunernas fullmäktige, äger rätt att adjungeras då minst 3 % av
det sammantagna röstetalet i de 8 medlemskommunerna erhållits vid senaste kommunfullmäktigevalet eller då parti erhållit minst 12 % av röstetalet i en enskild kommun. Proportionalitet mellan partierna ska så långt möjligt eftersträvas av direktionen.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och andra arbetsformer.
Presidium
Direktionens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgör presidiet som leder
direktionens arbete och representerar förbundet utåt i de fall direktionen ej beslutat annat.
Valberedning
I kommunalförbundet skall finnas en valberedning med en ledamot från varje politiskt parti
som är representerat i något av medlemskommunernas fullmäktige efter senaste valet med 3
% av det sammantagna röstetalet i medlemskommunerna eller då parti erhållit minst 12 % av
röstetalet i en enskild kommun. Valberedningen skall bereda valärenden och ersättningsbestämmelser för förtroendevalda och revisorer.
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande. Under
mandatperioden bereder valberedningens ordförande och vice ordförande valärenden som
avser fyllnadsval.
Direktionen utser valberedning och dess ordförande respektive vice ordförande inför
kommande mandatperiod så snart valresultat är klart. Under mandatperioden bereder
valberedningens ordförande och vice ordförande valärenden som avser fyllnadsval.

§ 4 Revisorer
Förbundet skall revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Marks och Ulricehamns fullmäktige utser vardera en revisor samt en ersättare
för denne. Borås revisor är sammankallande. Dessutom kan övriga medlemskommuner om de
så önskar utse vardera en revisor och en ersättare för denne. Revisorer och revisionsersättare
utses för fyra år räknat från det året efter det då allmänna val till Kommunfullmäktige ägt
rum.
Revisionsberättelse och delårsrapport
Revisorerna skall senast före april månads utgång avge revisionsberättelse över verkställd
granskning till var och en av förbundsmedlemmarna. Revisorernas berättelse ska innehålla
uttalande i ansvarsfrågan och huruvida årsredovisningen kan fastställas. Kritik får upptas även
till följd av förhållanden som inte föranleder anmärkning.
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen efter utförd granskning.

§ 5 Initiativrätt
Ärenden i förbundsdirektionen får väckas av:
· Ledamot i förbundsdirektionen
· Förbundsmedlem genom Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelse

§ 6 Närvaro och yttranderätt
Förbundsdirektionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträde.

§ 7 Kungörelser och tillkännagivande
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden skall ske på medlemskommunernas officiella anslagstavlor.

§ 8 Finansiering av verksamheten
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas
genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna skall därvid fördelas mellan förbundets medlemmar i förhållande till invånarantalet i respektive medlemskommun. Härvid skall
användas invånarantalet den 1 juli före verksamhetsåret.
Förbundsdirektionen kan i budgetförslaget föreslå annan fördelningsgrund för del av förbundets verksamhet.

§ 9 Andel i förbundets tillgångar och skulder
Förbundets medlemmar har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till antalet invånare i respektive medlemskommun i relation till invånarantalet hos
samtliga medlemskommuner per den 1 november föregående år. Motsvarande kostnadsfördelning gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna medel att betala sina
skulder för verksamheten samt vid skifte av förbundets samlade tillgångar vid likvidation.

§ 10 Budgetprocess och ekonomisk styrning
Direktionen skall senast i juni året före nästa budgetår analysera erforderligt ekonomiskt ramutrymme och eventuella konsekvenser avseende avgiftsnivå. Förbundsdirektionen har att årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
Förbundsdirektionens förslag skall föreläggas förbundsmedlemmarna. Förslaget skall senast
under november godkännas av respektive medlemskommun.

§ 11 Budgetuppföljning och årsredovisning
Förbundsdirektionen skall i maj överlämna uppföljningsrapport per första tertialet och i september delårsrapport per juli, till medlemskommunerna avseende förbundets verksamhet.
Förbundsdirektionen skall i maj överlämna budgetuppföljning efter april och i
september delårsbokslut per augusti, till medlemskommunerna avseende förbundets
verksamhet.
Förbundsdirektionen skall senast den 30 mars ha upprättat förslag till årsredovisning för det
gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för godkännande och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

§ 12 Lån, borgen m m
Förbundet får inte ta upp lån, ingå i borgen eller andra ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande i samband med beslut om verksamhetsplan.

§ 13 Ersättning förtroendeuppdrag
Direktionen bestämmer om ersättning till förtroendevalda på förslag av valberedningen.

§ 14 Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet skall ansökan ske till förbundsdirektionen som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut.
Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner biträtt ansökan genom fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av medlemskommunerna.

§ 15 Utträde ur förbundet
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning skall ske senast den 1 juli
och uppsägningstiden är två år räknat från årsskiftet efter uppsägningen.
Vid utträde skall reglering av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundets och den
utträdande medlemmen bestämmas utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och
skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet.
Vid utträde skall de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som
föranleds av utträdet.
När en förbundsmedlem utträtt ur förbundet upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte annat har överenskommits mellan utträdande medlem och kvarvarande medlemmar.

§ 16 Likvidation av förbundet
Om slutlig ekonomisk uppgörelse mellan förbundet och den utträdande medlemmen inte uppnåtts, när uppsägningstiden i § 15 första stycket är till ända, så skall förbundet omedelbart
träda i likvidation.
Förbundet skall också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av förbundets samlade tillgångar skall den i § 9 angivna fördelningsgrunden gälla.
När förbundet trätt i likvidation skall dess egendom i den mån det behövs för likvidationen
förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt. Verksamheten får fortsätta den tid som behövs för en ändamålsviktig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator, skall den avge slutredovisning för sin
förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse, som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar samt eventuell fördelning av skulder.
Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmedlemmar är förbundet upplöst.

En förbundsmedlem, som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av
direktionen, får väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från
det slutredovisningen delgavs medlemmen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan väcks
mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare likvidationsåtgärd
skall likvidationen återupptas.
När likvidationsuppdraget är fullgjort skall direktionen besluta om vilken av medlemmarna
som skall ta över vården av de handlingar som tillhört förbundets arkiv.

§ 17 Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte
kan nå en frivillig uppgörelse skall tvisten lösas i allmän domstol.

§ 18 Ändring av förbundsordningen
Denna förbundsordning ändras genom samstämmiga beslut av varje medlems fullmäktige.
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Avsägelse och fyllnadsval i kommunala uppdrag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Jürgen Urbas (KD), Västra Parkängsgatan 9, 507 32 Brämhult entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Fairtrade City.
Lisa Berglund (KD), Bygatan 29B, 504 45 Borås väljs till ledamot i Fairtrade City t.o.m. den 31 december
2018.
Susanne Karlander (FP), Storegårdsgatan 14, 507 52 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen
för Coompanion – Kooperativ utv. Sjuhärad.
Heli Heino (FP), Parkgatan 16, 504 15 Borås väljs till ledamot i styrelsen för Coompanion – Kooperativ utv.
Sjuhärad t.o.m. den 31 december 2018.
2015-10-21
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0073 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 151016/GB

Programområde: 1
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Uppföljning av direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Redovisningen av utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven läggs
till handlingarna.
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Ulf Olsson
Kommunalråd
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Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd
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Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0354 041
Programområde: 1
Handläggare: Carl Morberg, tfn 033 – 35 84 29
Datum/avdelningschef: 2015-10-21/ Svante Stomberg

Sida
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Datum
2015-10-26

Dnr 2015/KS0354 041

Handläggare: Carl Morberg

Uppföljning av direktiv för Kommunstyrelsens
utredningsuppdrag i budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
I Budget 2015 för Borås Stad som beslutades i Kommunfullmäktige den 17 december
2014 § 164 finns det utredningsuppdrag som Kommunfullmäktige givet till Kommunstyrelsen. I samband med budgeten för 2015 har nya direktiv för dessa utredningsuppdrag skapats. I beslutet den 11 maj 2015 § 212 beslutade Kommunstyrelsen
att under oktober månad återrapportera hur långt uppdragen är genomförda.
Centrala facknämnder
Centrala facknämnder skall införas till årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna skall
avskaffas. Kommunstyrelsen uppdras att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Arbetet pågår utifrån att beslut ska tas i Kommunfullmäktige i mars 2016.
Införa utmaningsrätt
Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa utmaningsrätt i
lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016.
Inriktning är att utreda förutsättningarna och ta fram förslag på regelverk för utmaningsrätt inom
café- och restaurangverksamhet i Borås Stad. Planen är att ta fram ett förslag till regelverk under
hösten 2015, vilket beräknas bli klart i december 2015.
Samordning av de kommunala bostadsbolagens administration
Kommunstyrelsen ska i samverkan med de kommunala bostadsbolagen utreda en
ökad samordning av bolagens administration.
Processen pågår, bland annat har samtal med bolagen genomförts. Uppdraget avses bli klart under
2015.
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Omarbeta indikatorer och målvärden
För att minska den del av administrationen som inte ger upphov till mervärde för
kommuninvånarna ska indikatorerna revideras. Kommunstyrelsen uppdras att till
budgetarbetet för 2016 ha omarbetat indikatorerna och målvärdena.
Arbetet är påbörjat som en del i den ordinarie budgetprocessen.
Café- och restaurangverksamheter lämpligare drivas på entreprenad
Kommunstyrelsen ska utreda om olika kommunala café- och restaurangverksamheter
lämpligare kan drivas på entreprenad samt i så fall vidta åtgärder.
Uppdraget omfattas idag av utredningen att införa utmaningsrätt i lämpliga verksamheter, vilket
beräknas bli klart i december 2015.
Strategi för grön IT
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en strategi för grön IT som
innebär bland annat att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra
energi- och miljöprestanda. En utredning skall genomföras under året.
I samarbete med vår IT Leverantör ATEA jobbar vi med att ta fram ett kostnadsförslag för att
göra en GITaudit, (Grön IT genomlysning) av kommunens IT miljö. Resultatet av genomlysningen
analyseras sedan av TCO Development, som äger modellen GITaudit, vilket resulterar i att vi får en
nulägesbeskrivning. Utifrån denna beskrivning kan vi tillsammans med leverantören ta fram en
kortsiktig och en långsiktig handlingsplan. Nulägesbeskrivningen är kvantifierad, vilket gör det lätt
att jämföra oss med andra kommuner och eventuellt inleda olika samarbeten.
Drift av Stadsparksbadet
Kommunstyrelsen ska utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på
entreprenad.
Uppdraget kommer primärt att genomföras efter det att renoveringen av Stadsparksbadet är färdig.
Diskussion har inletts med Fritids- och folkhälsoförvaltningen om förutsättningarna.
Saltemads campingverksamhet
Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads campingverksamhet säljs alternativt
läggas ut på entreprenad under 2015. Marken ska ej säljas.
Arbetet pågår. En konsult är inkopplad som snart ska avge rapport inför kommande upphandling.
Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås
Stad
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas vilka
delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.
Arbetet pågår och politiska samtal ska inledas.

3

Hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna de insatser som krävs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby.
Frågan ägs i huvudsak av Miljö- och konsumentnämnden, men Stadskansliet har ett samordnande
ansvar. Uppdraget innebär att hela stadsdelen Norrby, inklusive de obebyggda delarna vid Magasinsgatan ska certifieras.
Ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt Viskan.
Enligt Naturvårdsverket behövs mer utredningar; dels ytterligare provtagningar/undersökningar i
Viskan; dels en sammanställning av det Borås vet om utsläppen via spill- och dagvattensystemen.
Naturvårdsverket trycker särskilt på att det måste visas att Viskan inte återförorenas efter en eventuell sanering. Ansvarsutredningen ligger fortfarande hos Naturvårdsverket för synpunkter. Ännu
oklart när Borås får tillgång till detta officiellt för att Kommunstyrelsen ska kunna framföra synpunkter.
Jämställdhetsintegrerad budget
Jämställdhetsintegrerad budget, det vill säga att resursfördelningen mellan kvinnor
och män synliggörs, införs under året.
Planen är att under hösten göra två eller tre pilotstudier inom en avgränsad verksamhet i staden,
exempelvis inom Kulturskolan eller utbetalade föreningsbidrag. Metoden blir att arbeta tillsammans
med berörda förvaltningar för att se hur resurserna inom just dessa verksamheter fördelas. Förhoppningen är att hitta en bra bild av hur arbetet att kartlägga resursfördelningen från ett jämställdhetsperspektiv på lämpligt sätt kan bedrivas och hur man kan gå vidare med arbetet i ett bredare perspektiv.
Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget
Kommunstyrelsen ska utreda samt föreslå en annan lokalisering av den busstrafik
som idag sker på Södra torget, i syfte att frigöra torget från busstrafiken.
Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik håller på att ta fram ”Utvecklingsplan
2025 för Stadstrafiken, med utblick mot 2035” som omfattar Borås och den busstrafik som ingår i
stadstrafiken. Ett mål är att definiera prioriterade stråk genom city för kollektivtrafiken.
De alternativ som nu studeras avser att förbättra situationen på och kring Södra torget för fotgängare
och cyklister samt effektivisera busstrafiken. Uppdraget genomförs med konsult under 2015.
Skolkort till samtliga skolungdomar
Under 2015 ska förutsättningarna för att införa skolkort till samtliga skolungdomar
utredas.
En utredning för att klargöra omfattningen, möjligheterna och förutsättningarna kommer att startas
under 2015.
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Götalandsbanans sträckning genom kommunen
Under 2015 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen.
Översiktsplan med fokus på järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya
bostads- och verksamhetsområden.
Under 2015 utreder Trafikverket sträckan Bollebygd- Borås , samråd skickas ut vintern 2016.
Borås Stad deltar i utredningsarbetet både tjänstemän och politiker.
Utreda ”framtidens kollektivtrafik"
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik”
och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och
infogad i en trafikstrategisk utredning.
I arbetet med att utreda Framtidens kollektivtrafik så har samverkan fördjupats och utvecklats
mellan Borås Stad, Västtrafik och trafikentreprenören. Stadskansliet arbetar tillsammans med
Västtrafik, bussentreprenören och Västra Götalandsregionen på att ta fram en Utvecklingsplan för
stadstrafiken i Borås. Arbetet fortsätter under 2015 med att utreda hur kollektivtrafiken ska passera genom centrum. Under 2014 har Stadskansliet fortsatt arbetet med att utreda förutsättningarna
för Bus Rapid Transit (BRT) i Borås, en typ av buss som kan sammanfattas "tänk spårvagn-kör
buss".
Vindbruksplan
Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I detta arbete ska tysta områden utredas.
En landskapsanalys har i augusti ännu inte påbörjats, men kommer att starta under 2015, vilken
kommer att bilda underlag till fortsatt arbete med vindbruksplan. Arbetet med att dokumentera de
största bullerkällorna och dess restriktioner är påbörjat.
Utveckla och driva införandet av ortsråd
Kommunstyrelsen ska samverka med stadsdelsnämnderna för att utveckla och driva
på införandet av så kallade ortsråd, där medborgarna i de olika kommundelarna på ett
organiserat sätt kan kommunicera med Borås Stad och föra fram för sitt område viktiga frågor. Landsbygdsutvecklingen förstärks genom ortsråden, som ligger väl i linje
med vision 2025 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.
Vid aprilmötet sammanställdes på en karta stadsdelsnämndernas engagemang i olika orter, bidrag i
pengar och/eller skapande av eller deltagande i engagemang på orterna. Det visade sig att det ser
väldigt olika ut. Ett nytt möte kommer att hållas i slutet av augusti och då förväntas Stadsdelsförvaltning Norr respektive Väster ha sonderat terrängen med tex Framtid Fristad och Sandareds
Intresseförening.
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Förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen
Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtätningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. I strategin ska bland annat ingå en konkretisering av vad som krävs för
att nå upp till visionens mål om tredubblat invånarantal i stadskärnan till 2025, vilka
gröna lungor som behöver värnas särskilt, en inventering av lufttomter samt förslag
på lokalisering av framtida höga hus.
I uppdraget avses ett tillägg till Översiktsplanen, men för att genomföra uppdraget effektivt avses
frågan hanteras som ett underlag till den nya översiktsplanen. Vid behov skulle detta underlag även
kunna tas som ett separat program där varje projekt redovisas. Arbetet genomförs genom att inventera centrum med närområden och identifiera platser som är lämpliga för ny-, om- eller tillbyggnad för
bostadsändamål. I detta arbete ska en ungefärlig avgränsning för vad som är Borås framtida centrum
tas fram, liksom en bedömning av vilka tillkommande funktioner som detta bör medföra (förskolor
etc). Uppdraget har påbörjats under våren 2015.
Översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna
En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt ersättningen
till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skolan och de fristående aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där ersättningen följer de enskilda eleverna.
Arbetet pågår, en utredningsgrupp är tillsatt tillsammans med friskolorna.
Markstrategiskt program
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utarbeta ett markstrategiskt program.
Borås Stad är en betydande markägare som behöver kunna erbjuda färdig tomtmark
för företag och institutioner som en naturlig och självklar del i kommunens näringslivspolitik. I programmet ska redovisas ambitioner och syn på kommunens markinnehav, markanvändning, markanvisningar och markpriser.
I det strategiska planarbetet identifieras områden för utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden. Markägoförhållanden inom dessa studeras och utgör underlag för beslut om fastighetsförvärv eller markbyten. Detta arbete sker i nära samarbete med bland annat Tekniska förvaltningens
Park- och Skogsavdelning. Vi har en betydande omvärldsbevakning av fastigheter som är till försäljning. Tillsammans med Park- och Skogsavdelningen görs en första bedömning om eventuellt fastighetsköp, markbyten och försäljningar. Riktlinjer för markanvisningar och principer för markvärdering kommer redovisas i ett markstrategisk program som bygger på försägbarhet och transparens
vilket kommer föras till Kommunfullmäktige under 2015..
Grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag
Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag ser
olika ut mellan våra stadsdelsnämnder.
Uppdraget är inaktuellt och kommer inte att genomföras. Det visade sig bli små skillnader mellan
stadsdelsnämnderna i förändring av elevantalen.
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Företagslots ”en dörr in”-princip i Borås Stads verksamheter
Kommunstyrelsen uppdras att etablera funktionen företagslots, med ”en dörr in”princip, i Borås Stads verksamheter.
Uppdraget behandlas i samband med en utredning som startar under hösten i samband med arbetet
kring Insikt. I utredningen deltar de verksamheter som berörs om KS inför företagslots. Idag finns en
fungerande "en dörr in funktion" som näringslivet kan höra av sig till hos oss. En dörr in till kommunen för företagare innebär att Näringslivsenheten slussar företagare till rätt instans i kommunen.
Borås varumärke som kreativ Mode och Textilstad
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga Borås varumärke som kreativ
Mode och Textilstad. Textile and Fashion Center, respektive Market Place är två viktiga redskap inom detta område. Business Region Borås är ett samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner startas upp och samordnas genom näringslivsenheten.
Uppdraget består av två delar. Dels varumärket som textil stad, där uppdraget är pågående genom
de aktiviteter som finns i vår verksamhetsplan. Näringslivsenheten deltar aktivt i arbetet kring
TFC, Marketplace och i arbetet kring "branding". Arbetet kan inte besvaras som färdigt utan
kommer att pågå länge (Borås 2025). Dels BRB remissen, där Kommunstyrelsen nyligen tog beslut
om att delta. Ett ärende ska skickas till Boråsregionen om samordning.
Näringslivsstrategi
En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att
skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå
bättre resultat i mätningar av företagsklimatet.
Förslaget ut på remiss under november månad. Beslut beräknas tas i Kommunstyrelsen jan/feb
2016.
Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala
villkor
Kommunstyrelsen uppdras att leda arbetet för att under 2015 genomföra förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor. I förbättringarna ska följande ingå: resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs, självkostnadsberäkningen görs om då den nuvarande inte är tillräckligt uppdaterad, ersättningssystemet ska uppnå kraven på konkurrensneutralitet, valsituationen i hemtjänsten ska stimulera aktiva, medvetna och självständiga val.
Delen som avser att resultatenheter för hemtjänsten i egen regi införs är överförd till organisationsutredningen.
Införande av en beställarenhet för kommunens samlade verksamheter
Kommunstyrelsen uppdras att utreda ett eventuellt införande av en beställarenhet för
kommunens samlade verksamheter där lagen om valfrihet tillämpas eller där verksamhet bedrivs på entreprenad
Frågan är hänvisad till organisationsöversynen som Kommunstyrelsen svarar för.
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Utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut
I arbetet med utveckling av budget, årsredovisning samt vision Borås 2025 får Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett hållbarhetsbokslut.
Under 2014 startade ett arbete med att utvärdera arbetet mot vision Borås 2025. De strategiska
målområden som finns i visionen har i samband med årsredovisningen för 2014 analyserats. Visionen bygger på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och under hösten kommer en utvärdering
göras om arbetet motsvarat behovet av den information som efterfrågas i ett separat hållbarhetsbokslut.
Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås
Stad
Kommunstyrelsen ska under 2015 bjuda in fristående förskoleaktörer till Borås Stad
för att öka valfriheten, ge möjligheter till olika pedagogiska inriktningar samt för att
delta i den utbyggnad av förskolan som behövs.
Kvalitet och utveckling har träffat representanter från ett antal fristående förskolor i maj månad. De
som inte hade möjlighet att vara med i maj har bjudits in till möte i september. Ett antal fristående
aktörer som finns i Västsverige kommer att kontaktas brevledes, med erbjudande om att träffa
representanter för Borås Stad om intresse finns för att starta fristående förskola i Borås.
Avskaffandet av delade turer: effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa
Avskaffandet av de delade turerna som är ett pilotprojekt i Stadsdel Norr ska utvärderas och faktorer som effektivitet, konsekvenser för brukarna, kostnader samt personalens hälsa ska särskilt belysas. De delade turerna får avskaffas inom ram. Inga särskilda medel avsätts.
Kommunstyrelsen har fått en redovisning i augusti om Stadsdelsnämnden Norrs arbete, kompletterande underlag ska tas fram från stadsdelsnämnderna Öster och Väster. Information från kommuner som avskaffat delade turer kommer att inhämtas.
”Ett gott liv var dag”
I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”, vilket innebär en grundlig genomgång av vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015 skall ett antal
förslag till förändringar som skall leda till förbättringar presenteras.
Beslut i berörda nämnder i augusti 2015.
Kommunstyrelsen beslut:
Redovisningen av utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven läggs till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2015-05-11

§ 212
2015/KS0354 041
Direktiv för Kommunstyrelsens utredningsuppdrag i Budget 2015
samt innestående budgetuppdrag
I Budget 2015 för Borås Stad som beslutades i Kommunfullmäktige den 17
december 2014 § 164 finns det utredningsuppdrag som Kommunfullmäktige givet
till Kommunstyrelsen. I samband med budgeten för 2015 har nya direktiv för dessa
utredningsuppdrag skapats
Förslag och yrkanden
Kommunalrådet Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag
enligt direktiven.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar dessutom att Kommunstyrelsen beslutar:
Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor
I enlighet med uppdraget blir första delen att uppdatera självkostnadsberäkningen
för kommunens egen produktion, startar omgående bland annat med hjälp av de
handlingar som togs fram när Konkurrensverket undersökte prissättningen.
Ekonomistyrning svarar för arbetet. Parallellt med detta inleds arbetet av Kvalitet
och Utveckling för att förbättra själva valprocessen.
Införande av resultatenheter behandlas av den kommande organisationsutredningen och utgår sålunda ur detta uppdrag.
När självkostnadsutredningen är klar ses ersättningssystemet över i syfte att uppnå
kraven på konkurrensneutralitet, för vilket nämnda avdelningar svarar tillsammans.
I utredningen om ersättningssystemets konkurrensneutralitet ingår också
presentera vilka funktioner inom hemtjänsten som finns i LOV:en. Förslag
presenteras i fjärde kvartalet 2015.
Att under oktober månad återrapportera hur långt uppdragen är genomförda, se
bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons yrkanden.
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (FP) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven.
I oktober ska återrapportering ske till Kommunstyrelsen för att se i vilken
omfattning uppdragen har verkställts, se bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till Morgan
Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja
besvarad. Votering begärs.

2015-05-11

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Marie Fridén (M), Per
Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom
Andersson (MP), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Patric
Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Morgan Hjalmarsson (FP) och
Kerstin Hermansson (C).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4 på förslag av kommunalrådet Ulf
Olsson (S):
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven.
Förbättringar av valfriheten inom hemtjänsten samt tillse konkurrensneutrala villkor.
I enlighet med uppdraget blir första delen att uppdatera självkostnadsberäkningen för kommunens
egen produktion, startar omgående bland annat med hjälp av de handlingar som togs fram när
Konkurrensverket undersökte prissättningen. Ekonomistyrning svarar för arbetet. Parallellt med
detta inleds arbetet av Kvalitet och Utveckling för att förbättra själva valprocessen.
Införande av resultatenheter behandlas av den kommande organisationsutredningen och utgår
sålunda ur detta uppdrag.
När självkostnadsutredningen är klar ses ersättningssystemet över i syfte att uppnå kraven på
konkurrensneutralitet, för vilket nämnda avdelningar svarar tillsammans. I utredningen om
ersättningssystemets konkurrensneutralitet ingår också presentera vilka funktioner inom hemtjänsten
som finns i LOV:en. Förslag presenteras i fjärde kvartalet 2015.
Att under oktober månad återrapportera hur långt uppdragen är genomförda.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP),
Falco Güldenpfennig (KD) och Patric Silverklinga (SD) till förmån för Morgan
Hjalmarssons yrkande.

2

2015-05-11

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Ulf Olsson (S)

Annette Carlson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2 juni 2015

Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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Bilaga till Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-11, § 212
Kc 4

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

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

Kc 4

Alternativt beslutsförslag

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

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

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

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

För Centerpartiet

Morgan Hjalmarsson

Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna

Falco Güldenpfennig

Kc 4
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

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

Centrala facknämnder

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

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

Samordning av de kommunala bostadsbolagens administration

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

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

Ingår i ordinarie budgetprocess. Arbetet är påbörjat.

Café- och restaurangverksamheter lämpligare drivas på
entreprenad

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

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

Drift av Stadsparksbadet

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

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

Avveckla mark- och entreprenadverksamheten som erbjuds annan
än Borås Stad
Kommunstyrelsen uppdras att utreda Servicekontoret i syfte att avveckla mark- och
entreprenadverksamheten som erbjuds annan än Borås Stad. I övrigt ska belysas
vilka delar av verksamheten som kan utföras av annan aktör.

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

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

Ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt
Viskan
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande
förutsättningar för ledning, styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt
Viskan.
Länsstyrelsen i Västra Götalands miljöskyddsenhet kommer att träffa Naturvårdsverket i maj
månad och prata om förorenade områden och då ingår diskussion om läget kring behov av sanering
av Viskan.

Därefter kommer Borås Stads Miljöförvaltning att kontakta Länsstyrelsen i juni månad för att se
hur samtalen gått och återrapporteras till Kommunstyrelsen.

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

Lokalisering av den busstrafik som idag sker på Södra torget

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

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

Götalandsbanans sträckning genom kommunen

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

Utreda ”framtidens kollektivtrafik"
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik”
och att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och
infogad i en trafikstrategisk utredning.

I arbetet med att utreda Framtidens kollektivtrafik så har samverkan fördjupats och utvecklats
mellan Borås Stad, Västtrafik och trafikentreprenören. Stadskansliet arbetar tillsammans med
Västtrafik, bussentreprenören och Västra Götalandsregionen på att ta fram en Utvecklingsplan för
stadstrafiken i Borås. Arbetet fortsätter under 2015 med att utreda hur kollektivtrafiken ska
passera genom centrum.
Under 2014 har Stadskansliet fortsatt arbetet med att utreda förutsättningarna för Bus Rapid
Transit (BRT) i Borås, en typ av buss som kan sammanfattas "tänk spårvagn-kör buss".

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

Utveckla och driva införandet av ortsråd

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

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

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

Markstrategiskt program

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

Riktlinjer för markanvisningar och principer för markvärdering kommer redovisas i ett
markstrategisk program som bygger på försägbarhet och transparens vilket kommer föras till
Kommunfullmäktige under 2015.

Grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag
Kommunstyrelsen har ett högt prioriterat uppdrag att se över hur grundskolans
anpassningskostnader till förändrat elevunderlag ska hanteras framöver, då det idag
ser olika ut mellan våra stadsdelsnämnder.
Uppdraget har funnits några år och en utredning är gjord som visar att i motsats till vad som var
väntat blev det små skillnader mellan stadsdelsnämnderna. Under 2015 kommer uppdraget
avslutas.

Företagslots ”en dörr in”-princip i Borås Stads verksamheter

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

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

Näringslivsstrategi
En näringslivsstrategi ska tas fram under 2015. Strategin ska syfta till att förenkla
byråkratin för näringslivet, att minska kommunens konkurrens med näringslivet, att
skapa förutsättningar för ett förbättrat näringslivsklimat samt att Borås ska uppnå
bättre resultat i mätningar av företagsklimatet.
Förslag finns klart, detta är redovisat och diskuterat i näringslivssamrådet, politiken har beslutat
om remiss och förslaget är nu på väg ut till remisslämnarna. Remissen är klar efter sommaren.
Beräknat beslut i Kommunstyrelsen är i nov/dec 2015

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

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

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

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

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

”Ett gott liv var dag”

I juni 2014 startade ett projekt, ”Ett gott liv var dag”, vilket innebär en grundlig
genomgång av vård- och omsorgsverksamheterna i Borås Stad. I juni 2015 skall ett
antal förslag till förändringar som skall leda till förbättringar presenteras.
Förslag till handlingsplan kommer att skickas ut på remiss under maj månad. Beslut av
handlingsplan planeras i berörda nämnder under augusti månad.

Kommunstyrelsens beslut:
Genomföra utredningsuppdragen för budget 2015 samt innestående budgetuppdrag enligt direktiven.
I oktober ska återrapportering ske till Kommunstyrelsen för att se i vilken omfattning uppdragen
har verkställts.
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Revidering av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden och Arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

-

Arbetslivsnämnden hanterar följande fonder; Borås kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons donationsfond, Finn
Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation,
från och med 1 januari 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden hanterar Borås Stad Samfond III
Fastställa reviderat reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden
Fastställa reviderat reglemente för Arbetslivsnämnden
Gällande reglementen upphör att gälla
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Revidering av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden och Arbetslivsnämnden
Ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden hanterar sedan 2010/2011 och den dåvarande organisationsförändringen de sociala donationsfonderna.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår nu efter samråd och tillstyrkan från Arbetslivsnämnden att samtliga sociala donationsfonder utom Borås Stad Samfond III istället hanteras av Arbetslivsnämnden och att nämndernas reglementen revideras.
Överväganden
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att donationsfonderna skiljer sig från de
traditionella föreningsbidragen, på så sätt att de är till för att ge ett ekonomiskt bidrag
till privatpersoner bosatta i Borås.
Det gäller dock inte Samfond III som riktar sig till till barn- och ungdomsverksamhet
och föreningslivet.
Arbetslivsförvaltningen har den kompetens som behövs för att handlägga de sociala
donationsfonderna. Merparten av ansökningarna kommer från personer med låg eller
ingen inkomst och ansökningarna handlar om bidrag till glasögon, tandvård, kläder,
skor mm. Arbetslivsförvaltningen har god kunskap om den situation många av de
sökande befinner sig i och nämnden har sedan tidigare ansvaret för försörjningsstöd,
ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.
I bifogade reglementen redovisas ny text i rött och borttagen text är överstruken.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

-

Arbetslivsnämnden hanterar följande fonder; Borås kommunstyrelses samfond A, Borås
kommuns sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard
Björnssons donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt
Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016.
Fritids- och folkhälsonämnden hanterar Borås Stad Samfond III
Fastställa reviderat reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden
Fastställa reviderat reglemente för Arbetslivsnämnden
Gällande reglementen uppgör att gälla
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Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden

380:1

Reglemente för Borås Stads fritids- och
folkhälsonämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20,
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.
Gäller fr o m 2015-08-20
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.

§ 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.

Kommunal författningssamling för Borås 2015

Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden

380:1

Reglemente för Borås Stads fritids- och
folkhälsonämnd
Antaget av Kommunfullmäktige,
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.
Gäller fr o m
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 social donationsfond Borås Samfond III

Kommunal författningssamling för Borås 2015

Reglemente för Arbetslivsnämnden

710:1

Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20,
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.
Gäller fr o m 2015-08-20
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.
§ 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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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

utdelning ur social donationsfonder, Borås kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns sociala
samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons donationsfond, Finn
Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och Charlotta Palmqvists donation,
från och med 1 januari 2016.
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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BESLUTSFÖRSLAG

Ny logotyp för Sandaredsbadet
Borås Stads grafiska regler ger möjlighet för vissa verksamheter att använda egna logotyper. Sådana
logotyper ska godkännas av Kommunstyrelsen. Sandaredsbadet är en av dessa verksamheter. Sandaredsbadet har nu i tagit fram en ny logotyp som ska ersätta den gamla i samband med att badet återinvigs efter två års renovering.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen lägger med godkännande beskrivningen av logotyp för Sandaredsbadet till handlingarna.

2015-10-08
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0652 008
Handläggare: Marie Ingvarsson, tfn 0768-887118
Datum/avdelningschef: 2015-10-06/MI

Programområde: 1

Sandareds
badet
Sandareds
badet
Sandareds
badet
Sandareds
badet
Sandareds
badet

65 mm

25 mm

nuvarande logo

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

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås

2015-10-05
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2015-10-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0540
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: Ingegerd Eriksson/2015-10-05

Sida
1(3)
2015-10-26

Dnr 2013/KS0540

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (FP): Inrätta en
fristående äldreombudsman!
Patric Cerny FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-21 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta en äldreombudsman enligt motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr som
alla avstyrker motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker och
Kommunala funktionshinderrådet som avstår från yttrande.

Remissvaren i sammanfattning:
Stadsdelsnämnd Väster
Nämnden avstyrker motionen.
Att inrätta en fristående äldreombudsman är förslaget i en motion som
Stadsdelsnämnden Väster fått yttra sig över. Äldreombudsmannen föreslås vara en
opartisk instans som bl.a. ska kunna ta emot synpunkter, guida äldre till rätt instans
och föreslå förbättringar för verksamheten.
De uppdrag och arbetsuppgifter som en äldreombudsman enligt motionen skulle ha
anses vara tillgodosedda inom Borås Stad. Flertalet av uppdragen har
äldreinformatören i sina arbetsuppgifter och det finns rutiner och strukturer som
säkrar de arbetsuppgifter som inte direkt ligger inom äldreinformatörens område
såsom exempelvis synpunktshanteringen. Den kommungemensamma mötesplatsen i
Simonsland kommer även att skapa bättre förutsättningar för att få information, råd
och stöd. Förvaltningen föreslår därför nämnden att avstyrka motionen.
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Åke Ekvad
(KD) och Andreas Bäckman (SD) reserverar sig till förmån för Kerstin Hermanssons
(C) förslag.
Stadsdelsnämnd Öster
Nämnder avstyrker motionen och anser att intentionerna i motionen ar goda men
anser att de funktioner som efterfrågas redan finns i Borås Stad. De tjänstemän som
arbetar med information och stöd till kommunens innevånare flyttar nu till den nya
kommungemensamma träffpunkten. Där får de en ökad möjlighet att nå ut till de
som behöver deras hjälp. Många föreningar kommer att ha verksamhet på träffpunkten och det blir goda förutsättningar för nätverk och samarbete. En viktig fördel är att
träffpunkten vänder sig till både äldre och till personer med funktionsnedsättningar.
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På så sätt kan man dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter.
En av de funktioner som tillhandahålls av Borås Stad är en äldreinformatör som varje
dag kan nås via ”Seniorguiden”. De äldre och deras närstående kan ta kontakt via
telefon alla vardagar. Funktionen ar gemensam for Borås Stad och är opartisk och för
de äldres talan. Seniorguiden stödjer de äldre och deras närstående i frågor som handlar om äldreomsorgen såsom vård, omsorg och service. Funktionen informerar, tar
emot frågor och synpunkter samt vägleder vidare till rätt person i förekommande fall.
Därutöver finns funktionen TÖS, Tillsynsansvarig över Social omsorg, som bevakar
den äldres intressen och vid behov utreder avvikelser och eventuella misstankar om
missförhållanden inom äldreomsorgen. Funktionen har ansvar för att rutinen för fel
och brister efterlevs i Borås Stad.
Enligt Stadsdelsnämnden Öster kommer arbete med att nå, informera och stödja
kommunens innevånare att utvecklas i och med flytten till träffpunkten och nya möjligheter att arbeta kommer att finnas.
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansgruppen i
Östers förslag.
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen: ”Inrätta en
fristående äldreombudsman”. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen om en
fristående äldreombudsman. Nämnden menar att det behöver finnas olika kanaler för
information, vägledning och även för att kunna framföra synpunkter och få
verksamheten granskad. Det finns dock flera olika funktioner som påminner om
Äldreombudsman såsom Äldreinformatör, TÖS (Tillsyn Över Socialtjänsten), MAS
(Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) och MAR (Medicinskt Ansvarig för
Rehabilitering). Utöver detta finns synpynktshanteringssystemet och de öppna
mötesplatserna som ger liknande stöd. Skäl att inrätta en särskild äldreombudsman
saknas därför.
Alliansen och Sverigedemokraterna i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till förmån för ett tillstyrkande av motionen.
Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Monica Johansson (C) Birgit Wahlgren
(FP) och Leif Häggblom (SD).
Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget
Övervägande
Kommunstyrelsen anser att det som efterfrågas i motionen redan finns och delar flera
av de synpunkter som kommit fram i remissvaren. T ex har äldreinformatören redan i
dag de arbetsuppgifter som efterfrågas och det finns rutiner och strukturer för t ex. en
systematisk synpunktshantering, digitalt men också genom att skriva eller ringa och
förmedla de klagomål eller synpunkter man har.

3

Den nya kommungemensamma mötesplatsen i Simonsland kommer även att skapa
bättre förutsättningar för att få information, råd och stöd.
Kommunstyrelsen vill också lyfta fram den tillsyn som redan finns; MAS (Medicinskt
Ansvarig Sköterska), MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering) samt funktionen
TÖS (Tillsynsansvarig Över Social omsorg), och som bevakar den äldres intressen
och vid behov utreder avvikelser och eventuella misstankar om missförhållanden
inom äldreomsorgen. Funktionen har ansvar för att rutinen för fel och brister
efterlevs i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

Motion

2013-08-22

Inrätta en fristående äldreombudsman!

Att åldras och bli hjälpbehövande ska inte innebära en förlust av värdighet, välbefinnande och
självbestämmande. Vården och omsorgen av våra äldre måste alltid fungera. Om den inte gör
det, ska det finnas välutvecklade rutiner och instanser som fångar upp och säkerställer
kvaliteten.
För att säkerställa en hög kvalitet och god vård och omsorg av äldre behövs en fristående
kommunal äldreombudsman som kan ta emot och följa upp anmälningar och klagomål och
förmedla dessa till dem de berör, samt uppmärksamma brister och föreslå förbättringar. ÄO
ska vara en opartisk instans som för de äldres talan. Funktionen ska inte vara bunden till en
stadsdel.
Äldreombudsmannen ska stödja de äldre i frågor som handlar om äldreomsorgen.
Äldreombudsmannen ska ha överblick över hela den kommunala äldreomsorgen, och ta emot
frågor, synpunkter och klagomål, och hjälpa den äldre att gå vidare i sitt ärende, där den äldre
eller dess anhöriga inte vill eller kan vända sig till sin stadsdelsförvaltning. Hen ska också
hjälpa till med information och vägledning till rätt person/instans. Om den äldre har svårt att
uttrycka sig i tal eller skrift ska ÄO kunna göra hembesök. Äldreombudsmannen ska agera
inom all verksamhet inom äldreomsorgen, t.ex särskilda boendeformer, hemtjänst och
biståndshandläggning. ÄO ska också informera och bygga nätverk med pensionärs- och
anhörigföreningar, samt med Borås olika minoriteter och invandrarföreningar.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta:
- Inrätta en äldreombudsman enligt motionens intentioner.
Patric Cerny
Folkpartiet liberalerna

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför
ett elevombud i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås

2015-10-05
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2015-10-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0362
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2015-10-05/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2015-10-26

Dnr 2015/KS0362

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Inför ett elevombud i Borås Stad
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16
lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta ett elevombud i Borås Stad med uppgift att;
-

utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja kränkandebehandling
kartlägga missförhållanden
vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå uppstått

Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker och föreslår
Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans inom
kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker genom att föreslå att frågan utreds vidare.
Ungdomsrådet tillstyrker.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att det är en mycket angeläget att, så långt det överhuvudtaget
är möjligt, förebygga att elever utsätts för kränkande behandling. Skollagen och andra
författningar som reglerar skolans ansvar inom detta område är mycket tydliga i vad
som åligger kommunen och den enskilda skolan. Skolverket har gett ut stödmaterial
som hjälp och vägledning i arbetet och kommunens skolor arbetar också systematiskt
för att kartlägga, åtgärda och förebygga att elever utsätts för kränkande behandling
Det stöd och kartläggning som föreslås i motionen åligger därmed både nationella
myndigheter och den enskilda kommunen. Kommunstyrelsen anser att det är osäkert
vilken ytterligare effekt ett lokalt elevombud skulle få. Det är därmed rimligt att frågan
utreds och att inrättandet av ett eventuellt elevombud får behandlas i någon av de
kommande årens budget.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion till Kommunfullmäktige

2015-04-16

Inför ett elevombud i Borås Stad
Att gå i skolan, trivas och få tillfälle till utveckling och lärande ska vara en självklar rättighet i
Borås Stad. Tyvärr utsätts barn i skolmiljön alltför ofta för kränkningar som en vuxen aldrig
skulle acceptera. Det kan handla om allt från nedsättande tillmälen till fysiskt våld och
trakasserier.
Ingen ska behöva utsättas för mobbning, diskriminering eller kränkande behandling.
Nolltolerans ska gälla. Om det ändå inträffar, ska de inblandade få stöd och hjälp. Skolan ska
vara en levande social gemenskap i vilken lusten att lära och möjligheten att lyckas kan växa.
Det bästa sättet att motverka mobbing och trakasserier är att se till att de aldrig uppstår.
Därför vill Kristdemokraterna inrätta ett barn- och elevombud som utifrån skollagen ger råd
och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande behandling och är
ett odelat stöd för barnen. Ingen elev i Borås Stads skolor ska behöva stå inför den maktlöshet
det innebär när skolans hjälp inte är tillräcklig. Därför ska ombudet även finnas tillgängligt för
barn och föräldrar som känner att de av någon anledning inte kan vända sig till den egna
skolan för att lösa de problem som finns. Ombudet ska även kartlägga skolornas anmälningar
om missförhållanden.
Skolan är en arbetsplats där kravet på en god arbetsmiljö är minst lika viktigt som på andra
arbetsplatser. Trakasserier hör inte hemma där.
Vi förslår Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Stadsdelsnämnden Norr att inrätta ett
kommunövergripande barn- och elevombud för årskurs F-9 med uppgift att:
-

utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja kränkande
behandling
kartlägga missförhållanden
vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå uppstått

Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-08

1 (4)

2015/SDNV0118

Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-35 36 70

Yttrande över motionen ”Inför ett elevombud i Borås
Stad”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Avstyrka motionen.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till
lämplig instans inom kommunen för att närmare belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser.
3. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska
inrätta ett lokalt barn- och elevombud som ska ge råd och anvisningar till
skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande behandling.
Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden och finnas
tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen
Väster framhåller att arbetet på skolorna mot kränkande behandling är
systematiskt och välfungerande samt att kompetensen hos personalen är
god. Inom organisationen finns stödfunktioner till skolorna i detta arbete
och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är systematiskt.
Det finns inte ett behov av att inrätta ett lokalt elevombud som ska arbeta
med råd, anvisningar och kartläggning av missförhållande.
Stadsdelsförvaltningen Väster ser dock att det kan finnas ett behov av ett
fristående stöd till elever som blivit utsatta och deras vårdnadshavare.
Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att frågan vidare utreds för att visa
hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad skulle se ut utifrån de
förutsättningar som finns. Belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser samt
om det är möjligt att inrätta denna nya roll utifrån nuvarande ekonomiska
ramar.

TJÄNSTESKRIVELSE
2015-09-08

2 (4)

2015/SDNV0118

Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-35 36 70

Yttrandet i sin helhet
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska
inrätta ett barn- och elevombud som utifrån skollagen ska ge råd och
anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande
behandling. Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden och
finnas tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare som känner att de
av någon anledning inte kan vända sig till den egna skolan för att lösa de
problem som finns.
Barnombudsmannens (BO) har nyligen publicerat fördjupningsarbetet
Välkommen till verkligheten - barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och
trakasserier i skolan (2015). I fördjupningsarbetet beskriver BO att de barn
som inte kan, vill eller vågar söka stöd på den egna skolan måste få
möjlighet att kunna vända sig till en oberoende instans på nära håll. Detta
framhålls som särskilt viktigt i de fall där barn blivit kränkta av vuxna på
skolan. BO föreslår därför att alla kommuner och enskilda huvudmän ska
inrätta ett lokalt barn- och elevombud dit barn kan vända sig direkt.
Det finns lokala elevombud i flera kommuner i Sverige. Norrköpings
kommun inrättade denna tjänst för drygt ett år sedan. Det lokala barn- och
elevombudet i Norrköping verkar inom förskolan, grundskolan och
gymnasiet. Hen har i uppgift att arbeta med att förbättra skolornas rutiner
och arbete med diskriminering och kränkande behandling samt att utveckla
värdegrundsarbetet på skolorna. Dessutom fungerar hen som stöd till barn
och vårdnadshavare. I telefonsamtal och e-postkorrespondens med Mats
Olsson, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun, samt med det lokala
barn- och elevombudet Stephan Andersson ges en positiv beskrivning av
deras val att inrätta denna tjänst. Mats Olsson beskriver att effekterna under
det första året varit att antalet anmälningar till huvudman mer än
fördubblats och han bedömer att denna ökning visar på en större
medvetenhet och förståelse i verksamheterna. Barn- och elevombudet har
stöttat familjer i cirka 35 ärenden. Mats Olsson betonar vikten av att
elevombudet har en oberoende ställning.
Stadsdelsförvaltningen Västers skolor har ett väl fungerande
likabehandlingsarbete mot diskriminering och kränkningar. Arbetet är
förebyggande, främjande och åtgärdande. Det finns rutiner, system och en
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Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-35 36 70

organisation för detta arbete och när elever upplever att de har blivit
kränkta tas det på allvar. Personal som uppmärksammat att en elev blivit
utsatt skriver en incidentrapporter som lämnas till rektor och elevhälsoteam
för utredning. Enligt rutinen anmäls detta också till huvudman. Samtliga
skolor upprättar årligen en plan mot diskriminering och likabehandling som
grundar sig i elevernas situation på varje enskild skola.
I motionen föreslås att elevombudsmannen ska arbeta med att ge råd och
anvisningar till skolor samt att kartlägga missförhållanden. Dessa funktioner
anser Stadsdelsförvaltningen Väster redan finns inom organisationen.
Rektorer och elevhälsoteamet har en god kompetens inom detta område.
De får också stöd och hjälp med utvecklingsarbete av områdeschef,
planeringsledare samt personal på utvecklingsenheten. Dessa funktioner
stöttar också rektor på olika sätt i arbetet med att kartlägga
missförhållanden. Skolverket har gett ut allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, dessa allmänna råd fungerar
också som ett stöd för skolorna i deras arbete.
I klimatenkäten som genomförs årligen uppger ca 94 % av eleverna i åk 4-9
i Stadsdelsförvaltningen Västers skolor att de känner sig trygga i skolan. I en
nationell jämförelse är detta ett bra resultat. Samtidigt är det ca 6 % procent
av våra elever som svarar att påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”
stämmer dåligt eller att det inte stämmer alls. Kränkningar förekommer och
arbetet mot kränkande behandling och diskriminering måste alltid vara
prioriterat och aktuellt på skolorna. Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer
att det inte finns ett behov av att inrätta ett lokalt elevombud med uppgiften
att ge råd och anvisningar eller att kartlägga missförhållanden. Förvaltningen
anser dock att vi idag inte fullt ut ger barn och vårdnadshavare det stöd i
form av en oberoende instans till utsatta elever och deras föräldrar som
efterfrågas i motionen och av BO. Inrättandet av ett lokalt elevombud
skulle kunna bidra till ett förbättrat stöd för utsatta barn och deras
vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att frågan vidare
utreds för att visa hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad
skulle se ut utifrån de lokala förutsättningar som finns. Belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser samt om det är möjligt att inrätta denna nya
roll utifrån nuvarande ekonomiska ramar.
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Samverkan
Ärendet har ej samverkats.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-09-28
§ 142

2015/SDNV0118

Yttrande över motionen "Inför elevombud i Borås Stad"
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska inrätta ett lokalt
barn- och elevombud som ska ge råd och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte
att stävja kränkande behandling. Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden
och finnas tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster
framhåller att arbetet på skolorna mot kränkande behandling är systematiskt och
välfungerande samt att kompetensen hos personalen är god. Inom organisationen finns
stödfunktioner till skolorna i detta arbete och arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling är systematiskt. Det finns inte ett behov av att inrätta ett lokalt elevombud som
ska arbeta med råd, anvisningar och kartläggning av missförhållande.
Stadsdelsförvaltningen Väster ser dock att det kan finnas ett behov av ett fristående stöd till
elever som blivit utsatta och deras vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår
att frågan vidare utreds för att visa hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad
skulle se ut utifrån de förutsättningar som finns. Den utredningen skulle då belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser samt om det är möjligt att inrätta denna nya roll utifrån
nuvarande ekonomiska ramar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
- Tillstyrka motionen.
- Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
- Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Per Carlssons (S) förslag:
- Avstyrka motionen.
- Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
- Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Per Carlssons (S) förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Per Carlssons (S) förslag.
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Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Anna-Karin Gunnarsson (MP),
Leif Johansson (S), Marie Sandberg (S), Per Carlsson (S) och Mikael Karlsson (S). Röstar
nej gör Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Andreas
Bäckman (SD) och Anna-Clara Stenström (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej
beslutar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Per Carlssons (S) förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Avstyrka motionen.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
3. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Andreas Bäckman
(SD) och Anna-Clara Stenström (M) reserverar sig i förmån till Kerstin Hermanssons
förslag till beslut.

Vid protokollet
Kristina Janze
2015-09-29

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Lennart Andreasson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 september 2015.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze
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Sammanträdesdatum 2015-09-22
2015/SDNO0055
Handläggare
Gülsen Özdenkos

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Inför elevombud i Borås Stad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen ”Inför elevombud i Borås Stad”.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster konstaterar att elevombud redan finns på statlig nivå.
Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen har idag de uppgifter som motionären
efterlyser. Det är statens uppgift att se till att skolor följer skollagen och andra förordningar.
Stadsdelsnämnden Öster stödjer uppfattningen att alla typer av missförhållanden som
mobbing, trakasserier och kränkande behandling måste åtgärdas och kartläggas. Det är även
viktigt att ge stöd till de som utsatts för detta. Nämnden anser också att det finns ett värde i
att ansvaret ligger utanför den egna organisationen och i statlig regi för att råd och
anvisningar, kartläggningar och stöd funktionerna ska vara objektiva i förhållande till
kommunerna.
Ärendet
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska ge Stadsdelsnämnden Norr i uppdrag att
inrätta ett kommunövergripande barn- och elevombud för årskurs 7-9. Syftet är att motverka
mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Barn- och elevombudet ska utifrån
skollagen ge råd och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande
behandling, samt vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation uppstått.
Ombudet ska finnas tillgängligt för barn och föräldrar som känner att de av någon anledning
inte kan vända sig till den egna skolan för att lösa de problem som finns. I ombudets
uppdrag ska det även ingå att kartlägga skolornas anmälningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjösten (M) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen.
Ida Legnemark (V) föreslår att nämnden ska avstyrka motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar i
enlighet med Ida Legnemarks förslag.
Omröstning begärs.
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Sammanträdesdatum 2015-09-22
2015/SDNO0055
Handläggare
Gülsen Özdenkos

Följande omröstningsordning fastställs:
Ja innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Ida Legnemarks (V) förslag.
Nej innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Ulf Sjöstens (M) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Ida Legnemark (V), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara
(S), Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaouia (S) och Bo-Göran Gunnarsson (MP). Vid
omröstningen röstas nej av Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP),
Lars Lyborg (KD) och Björn Qvarnström (SD). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej
beslutar Stadsdelsnämnden Öster att avstyrka motionen.
Reservationer
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Sjöstens (M)förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

Sida
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REMISSVAR
Borås Stads Ungdomsråd

Datum 2015-08-28

Diarienummer

Handläggare: Eva-Maria Sandin
Vik. Ungdomsstrateg, 033-35 82 02

Kommunstyrelsen

Motion: Inför ett elevombud i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0362

Ungdomsrådets beslut
Ungdomsrådet beslutar att tillstyrka motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Ungdomsrådet tycker att kommunen ska kämpa för att nå en ”noll-nivå” när det gäller antalet fall av mobbning och kränkningar. Förslaget att införa ett elevombud är bra
och därför värt att testa. Det kan vara ett steg i rätt riktning. Fördelarna med ett elevombud är att arbetet kan samordnas mellan skolorna och att skolorna kan få stöd
genom till exempel utbildningar. För att utfallet ska bli positivt tycker Ungdomsrådet
att ett elevombud måste våga sätta press på skolorna när det gäller att motverka
mobbning och kränkningar, samt ha befogenheten att göra det. Dessutom är det viktigt ett elevombud kartlägger mer än de redan kända missförhållandena eftersom
mobbing och kränkande behandling kan vara svårt att upptäcka. Om ett elevombud
införs är det viktigt att utvärderingar görs innan införandet och en tid efter, för att se
om arbetet har gett ett positivt resultat.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall få
mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i.
Ungdomsrådet vill kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot
vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet anser att man alltid ska kämpa för en ”noll-nivå” när det gäller mobbning och kränkande behandling och att ett elevombud skulle kunna vara ett steg i rätt
riktning. Fördelarna med att ha ett elevombud är att det skulle vara lättare att samordna arbetet för att motverka mobbning och kränkande behandling mellan skolorna
och att kunna sätta press på skolorna att jobba mer med dessa frågor. Ett elevombud
skulle också kunna stödja skolorna i deras arbete genom till exempel utbildningar.
Ungdomsrådet tycker att det är viktigt att ett elevombud inte bara kartlägger kända
missförhållanden utan också gräver djupare och försöker hitta sådant som sker i det
dolda. Detta för att mobbning och kränkande behandling kan vara svårt att upptäcka.

2

Om ett elevombud införs är det viktigt att en utvärdering görs efter en viss period, för
att se om det lett till någon positiv förändring. Det vore bra om en enkätstudie kan
genomföras både före, och ett tag efter, införandet så att resultaten kan jämföras.
De risker som Ungdomsrådet ser med införandet av ett elevombud är att det kan vara
svårt att skapa kontakt med, och samordna arbetet mellan, alla skolor. Ungdomsrådet
vill poängtera att tanken med att införa ett elevombud är väldigt bra och att det är
viktigt att rätt typ av person har tjänsten. Ett elevombud ska vara en person som kan
hålla kontakt med alla skolor, vågar sätta press på skolorna och som har befogenhet
att göra det.
I övrigt vill Ungdomsrådet kommentera på en av de inledande meningarna i motionstexten: ”Tyvärr utsätts barn i skolmiljön alltför ofta för kränkningar som en vuxen
aldrig skulle acceptera”. Även om Ungdomsrådet tror sig förstå hur textförfattaren
menar så tycker rådet att formuleringen är konstig och vill påpeka att kränkningar och
mobbning också förekommer bland vuxna.

Borås Stads Ungdomsråd
Linus Björnqvist
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Eva-Maria Sandin
Vik. Ungdomsstrateg
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Svar på remiss: Motion, ”Inför ett
elevombud i Borås Stad”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0362

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ”Inför ett elevombud i Borås
Stad” genom att föreslå att frågan utreds vidare. Svaret översänds till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I en motion daterad 2015-04-16 föreslår Falco Guldenpfennig,
Kristdemokraterna, att Kommunfullmäktige uppdrar åt Stadsdelsnämnden
Norr att inrätta ett kommunövergripande barn- och elevombud för
årskurserna F–9 med uppgift att:
• utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja
kränkande behandling.
• kartlägga missförhållanden.
• vara stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå
uppstått.
Det råder ingen brist på information om ansvar när det gäller kränkande
behandling eller anvisningar om hur skolorna kan arbete mot mobbning,
kränkningar eller diskriminering. Trots det förekommer kränkningar på
skolorna och den avgörande frågan är om ett elevombud kan bidra till att
förhindra förekomsten av kränkningar.
Kontakter med Norrköping som haft barn- och elevombud under ett år
visar att frågan inte är helt okomplicerad och att innehållet i en tjänst som
barn- och elevombud kan diskuteras.
Stadsdelsnämnden Norr anser att skolorna i stadsdelen har goda kunskaper
om mobbning och kränkande behandling och att skolorna arbetar
systematiskt med frågan, såväl i förebyggande syfte som i enskilda
elevärenden, men konstaterar samtidigt att mobbning och kränkningar
förekommer i en utsträckning som inte är acceptabel.
Med hänvisning till ovanstående anser Stadsdelsnämnden Norr att frågan
om elevombud bör utredas ytterligare.
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Nämndens yttrande i sin helhet
Den senast genomförda klimatundersökningen visar att ungefär 94 % av
eleverna i årskurserna 4-9 känner sig trygga i skolan. 94 % är ett bra resultat
men det innebär samtidigt att 280 elever av de sammanlagt 4 600 elever som
besvarat klimatundersökningen upplever att påståendet ”Jag känner mig
trygg i skolan” stämmer dåligt eller inte stämmer alls.
Skolverket har tagit fram allmänna råd för arbete mot diskriminering och
kränkande behandling med anvisningar till huvudmän, rektorer och övrig
personal om hur de bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling och
för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling. De
allmänna råden grundar sig på skollagen, diskrimineringslagen och
läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Skolorna har även tillgång till stödmaterial från
Diskrimineringsombudsmannen som tillsammans med Barn- och
elevombudet vid Skolinspektionen tagit fram ett verktyg som stödjer det
systematiska likabehandlingsarbetet på skolorna.
För att skolorna skall lyckas förebygga och åtgärda mobbning och
kränkningar krävs ett systematiskt arbete med en kombination av olika
insatser där personal, elever och föräldrar är involverade. Samtliga skolor
upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling som
baseras på en kartläggning av elevernas situation på respektive skola och
som utvärderas och justeras kontinuerligt.
Rektor på en skola är, så snart hen får kännedom om att en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling, skyldig att anmäla det till
huvudmannen som i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förkommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Barnombudsmannen (BO) har granskat hur de mänskliga rättigheterna
respekteras för barn och unga som upplever kränkningar och trakasserier i
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skolan. Med utgångspunkt i granskningen kan BO konstatera att arbetet mot
kränkningar i skolan måste ha ett tydligare fokus på barnets perspektiv och
rättigheter.
En av de förändringar i lagstiftningen som BO vill se är:
• Skyldighet att inrätta lokala oberoende barn- och elevombud dit
barn kan vända sig.
Det råder ingen brist på information om ansvar när det gäller kränkande
behandling eller anvisningar om hur skolorna kan arbeta mot mobbning,
kränkningar eller diskriminering. Trots det förekommer kränkningar på
skolorna och den avgörande frågan är om ett elevombud kan bidra till att
förhindra förekomsten av kränkningar.
Om Borås Stad skall införa ett elevombud bör uppdragets fokus ligga på att
vara stöd för barn och familjer då en kränkande situation har uppstått. I så
fall blir elevombudet en företrädare för barnet som är helt fristående från
skolan vilket kan ha ett stort värde eftersom kommunikationen mellan
skolans företrädare och familjen kan bli väldigt ansträngd i samband med
kränkningar, mobbning eller diskriminering.
Dock bör det, om det blir aktuellt, ingå i uppdraget att kontinuerligt
rapportera de ärenden elevombudet varit inblandad i, vilka initiativ som
tagits, vilka åtgärder som genomförts och vad det lett fram till.
Ett eventuellt elevombud bör inte tillhöra skolans organisation utan vara
fristående från skolan och därmed organiserad under annan nämnd eller
styrelse.
Kontakter med Norrköping som haft barn- och elevombud under ett år
visar att frågan inte är helt okomplicerad och att innehållet i en tjänst som
barn- och elevombud kan diskuteras.
Stadsdelsnämnden Norr anser att skolorna i stadsdelen har goda kunskaper
om mobbning och kränkande behandling och arbetar systematiskt med
frågan såväl i förebyggande syfte som i enskilda elevärende men konstaterar
samtidigt att mobbning och kränkningar förekommer i en utsträckning som
inte är acceptabel.
Med hänvisning till ovanstående anser Stadsdelsnämnden Norr att frågan
om elevombud bör utredas ytterligare.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Inrättande av ett elevombud innebär en kostnad motsvarande c:a 500 tkr
och den kostnaden måste ställas i relation till värdet av de insatser ett
elevombud kan utföra, vilka effekter de får och om det skiljer sig från det
arbete med elever som upplever sig blivit utsatta för kränkande behandling
som sker på skolorna idag.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Se ovanstående yttrande.
Likabehandling

Se ovanstående yttrande.

Omvärldsperspektiv
Se ovanstående yttrande.

Facklig samverkan
Synpunkter har inhämtats från LSG, skola i Stadsdelsförvaltningen Norr
2015-08-10 samt från kommungemensamt LSG 2015-08-28 och ärendet har
därefter samverkats 2015-09-07.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-09-21.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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KU 4

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om trygghetsboende i Dalsjöfors
Borås Stad har en ambition att i sitt bostadsutbud kunna erbjuda trygghetsbostäder till personer där en i
hushållet är 70 år eller äldre.
AB Toarpshus har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsbostäder vid Badhusvägen 28 A-P i
Dalsjöfors. Fastigheten består av 16 lägenheter.
Stadsdelsnämnden Öster rekommenderar att ansökan beviljas. I denna nybyggda fastighet är det inte
aktuellt med vare sig gemensamhetslokal eller aktivitetssamordnare då dessa lägenheter ligger i anslutning till vård- och omsorgsboendet Dalsjövägen 25. Här finns både restaurang och en öppen dagverksamhet. Av denna anledning görs också avsteg från att trygghetsboendet ska bestå av minst 20 lägenheter. De 16 lägenheterna är nu certifierade enligt Borås Stads Bokvämtkoncept.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna trygghetsbostäder vid Badhusvägen 28 A-P.
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Kommunalråd
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Ja

x Nej

Kommentar:
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Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-10-14/Ingegerd Eriksson

BESLUT

1 (2)

Sammanträdesdatum 2013-05-16
2013/SDNO0063
Handläggare
Inger Krefors

Kommunstyrelsen

Ansökan om trygghetsboende i Dalsjöfors
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att ställa sig positiv till trygghetsboende på Badhusvägen
28 A-P och Kerstinsväg 2 i Dalsjöfors enligt ansökan från AB Toarpshus och översänder
densamma till Kommunstyrelsen.
Nämndens yttrande
AB Toarpshus har lämnat in en ansökan om att driva trygghetsboende på Badhusvägen 28
A-P och Kerstinsväg 2 i Dalsjöfors.
Huskropparna på de två adresserna ligger i anslutning till varandra på samma område som
vård- och omsorgsboendet Dalsjövägen 25 där det finns restaurang och gemensamma
aktivitetslokaler. De tänkta trygghetsbostäderna omfattar 16 lägenheter på Badhusvägen 28
A-P och 19 lägenheter på Kerstinsväg 2. Stadsdelsnämnden Öster är positiv till ansökan då
efterfrågan på trygghetsbostäder bedöms som stor.
Ett eventuellt beslut påverkar inte Stadsdelsnämnden Östers kostnader då nämnden redan
idag bekostar gemensamhetslokal för aktiviteter samt aktivitetssamordnare. AB Toarpshus
har ansökt om bidrag för gemensam lokal för aktiviteter. Stadsdelsnämnden Öster ser inte
att bidraget kan beviljas då AB Toarpshus inte har några kostnader för
aktivitetsverksamheten med tillhörande lokaler. Ansvaret och kostnaden för
gemensamhetslokalen föreslås regleras i ett separat avtal mellan Stadsdelsnämnden Öster
och AB Toarpshus.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Anna Christensen
Ordförande

Rita Johansson
Stadsdelschef

BESLUT
Sammanträdesdatum 2013-05-16
2013/SDNO0063
Handläggare
Inger Krefors

BILAGA: Ansökan om trygghetsboende från Toarpshus AB
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KU 5

BESLUTSFÖRSLAG

Omdaning av vård- och omsorgsboende till trygghetsbostäder
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom den inriktning som Stadsdelsnämnden Öster föreslagit för ”Omdaning av vård och
omsorgsboende till trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Öster, utifrån sitt kommungemensamma ansvar för äldreomsorg uppmanas att ta fram ett slutligt
förslag till Kommunfullmäktige. Detta ska ske i samverkan med övriga berörda nämnder och styrelser, i första hand AB
Bostäder, Sandhultsbostäder och Toarpshus, stadsdelsnämnder och Lokalförsörjningsnämnden.
Under beredningstiden införs ett intagningsstopp på dessa vård- och omsorgsboenden från den 27 oktober 2015.
Intagningsstoppet gäller det antal platser som ska omdanas. Det är ingen tomtidsersättning för dessa platser.
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Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej
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PM
2015-10-14

Dnr 2015/KS0648

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson

Omdaning av vård- och omsorgsboende till
trygghetsbostäder
Med anledning av efterfrågan på trygghetsbostäder och att det finns tomma platser på
vård- och omsorgsboenden har Stadsdelsnämnden Öster tagit fram ett förslag på enheter som kan omdanas till trygghetsbostäder.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att Kommunfullmäktige avvecklar vård- och omsorgsboendena Margaretagatan 5 och Klintesväng 10 samt fem lägenheter på
Furuvägen 1 och sex lägenheter på Dalsjövägen 25F i syfte att omdana dem till trygghetsbostäder. Totalt handlar det om 55 lägenheter som föreslås omdanas.
Kommunstyrelsen har samma grundinställning som Stadsdelsnämnden Öster att ett
antal vård- och omsorgsplatser ska minskas till förmån för fler trygghetsbostäder.
Kommunstyrelsen tar inte nu ställning till om just dessa boenden är mest lämpliga att
omdanas till trygghetsbostäder, detta måste stadsdelsnämnden Öster vidare utreda.
I första hand måste en dialog föras med berörda fastighetsägare, AB Bostäder,
AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus samt Lokalförsörjningsnämnden som ansvarar för nuvarande hyresavtal med berörda fastighetsägare.
Under beredningstiden införs ett intagningsstopp på de vård- och omsorgsboenden
som föreslås ska omdanas till trygghetsbostäder. Intagningsstoppet gäller det antal
platser som ska omdanas. Det är ingen tomtidsersättning för dessa platser.
Detta är en bra lösning då det ger förutsättningar för att det finns ett antal lediga
trygghetslägenheter att flytta in i när beslut är fattat.
Det är viktigt att de boende på aktuella enheter ges information om den pågående
processen.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Kerstin Hermansson (C) och Sara Degerman-Carlsson
(KD); ”Bra Kompis riktat även till äldre elever - för ett
starkare värdegrundsarbete!”
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
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Avdelning: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin tfn 35 82 02
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman-Carlsson (KD); ”Bra Kompis
riktat även till äldre elever - för ett starkare
värdegrundsarbete!”
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och
Sara Degerman- Carlsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2011-03-29 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att Bra Kompis arbetet riktat till äldre elever återupptas
- att en styrgrupp bildas för Bra Kompis- arbetet och får i uppdrag att presentera en
utbildningsplan
- att Borås Stads ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Utbildningsnämnden och
Ungdomsrådet. Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden tillstyrker
motionen. Ungdomsrådet tillstyrker motionen med tillägg att arbetet inte skall se
ut som tidigare utan nya modeller ska tas fram samt att Ungdomsrådet önskar
ingå i styrgruppen för arbetet.
För sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga. Remissvar i helhet finns
tillgängliga på Stadskansliet, Kvalitet och utveckling.
I nämndernas svar framgår tydligt att värdegrundsarbetet mot de äldre eleverna
bör återupptas och stärkas. Utifrån nämndernas svar kan antas att med äldre
elever avses elever i grundskolans år 7-9 samt gymnasieelever. Det är viktigt att
hitta modeller för arbetet som ökar spridningen för värdegrundsarbetet till alla
barn och elever. I nämndernas svar framhålls vikten av samverkan mellan olika
aktörer för att säkra ett bra värdegrundsarbete.
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Avdelning: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin tfn 35 82 02
Kommunstyrelsen anser att det är viktigt att värdegrundsarbete bedrivs i Borås
Stad. En naturlig arena för värdegrundsarbetet är skolan, där kan alla barn och
ungdomar kan nås. Kommunstyrelsen menar vidare att resorna till Auschwitz är
ett etablerat arbetssätt för värdegrundsarbete och att dessa därför ska
återupprättas. För att säkra en bättre spridning av upplevelserna och den
kunskap eleverna får med sig ifrån resorna till Auschwitz, krävs det att skolorna
genomför utbildningsinsatser efter resornas genomförande.
I budgeten för 2016 föreslås att 500 000 kronor avsätts för att utveckla
värdegrundsarbetet riktat till äldre elever. En del i arbetet är att genomföra
resorna till Auschwitz. När det gäller resorna till Auschwitz förutsätter
Kommunstyrelsen att villkoren för medföljande personal utgår ifrån gällande
avtal.
Stadsdelsnämnden Norr får, utifrån sitt kommungemensamma skoluppdrag,
ansvar för att organisera och följa upp värdegrundsarbetet och resorna i
samverkan med berörda nämnder och Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

MOTION

Bra Kompis riktat även till äldre elever - för ett starkare värdegrundsarbete!
I Borås Stad bedrivs ett Bra Kompis-arbete. Tidigare innehöll värdegrundsarbetet även en del som
riktade sig till äldre elever. Arbetet utgick från Förintelsen, nazistisk och nynazistisk människosyn etc.
Dessa utgångspunkter och att överblicka tidsdimensionerna – det förflutna, nuet och framtiden –
skapade insikt i nazismens gärningar och senare händelser i historien. Vi tänker bl a på folkmord i forna
Sovjetunionen, Kambodja och i f d Jugoslavien.
Arbetet innehöll värderingsövningar och diskussioner. Bland annat diskuterades offerrollen,
förövarperspektivet och åskådarrollen. Syftet med dessa diskussioner var att visa att det inte alltid är lätt
att ta ställning och göra kopplingar till dagens problem. Målet för hela arbetet var självklart att
motverka främlingsfientlighet och rasism.
Tanken var att eleverna sedan blev en resurs på gymnasiet, en sorts ambassadörer för mänskliga
rättigheter. Denna resurs skulle öka ju fler årskullar som började på gymnasiet.
I slutet av förra året publicerade Forum för Levande Historia sin attitydundersökning "Den
mångtydiga intoleransen". I undersökningen deltog 4 674 elever från 154 gymnasieskolor.
Resultaten var skrämmande. Cirka en femtedel av eleverna har en negativ attityd till judar,
muslimer, invandrare och homosexuella. Inställningen gentemot homosexuella har förbättrats sedan
den senaste undersökningen, medan attityder mot judar har försämrats.
Den undersökningen understryker att det är hög tid för Borås att återuppta Bra Kompis-arbetet riktat
till äldre elever. Självklart behöver det inte vara exakt som förut, även om konceptet var väl
utarbetat och visade sig fungera.
Vi yrkar
•
•
•

att Bra Kompis-arbetet riktat till äldre elever återupptas
att en styrgrupp bildas för Bra Kompis-arbetet och får i uppdrag att presentera en
utbildningsplan
att Borås Stads ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen.

Borås 2011-03-29
Annette Carlson (M)

Morgan Hjalmarsson (FP)

Kerstin Hermansson (C)

Sara Degerman Carlsson (KD)

REMISSAMMANSTÄLLNING
2011-01-23

2011/KS0299

Kvalitet och utveckling
Sakiba Ekic
Tfn. 033-35 82 02

Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning
(Nämndernas yttrande i helhet finns tillgängligt på Stadskansliet, Kvalitet och
utveckling)
Stadsdelsnämnden Norr
SDN Norr anser att alla insatser som motverkar främlingsfientlighet och rasism är
positiva och men att det är viktigt att arbetet sker i samverkan med andra aktörer.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster delar motionärens uppfattning om att
värdegrundsarbetet med de äldre eleverna måste stärkas. För att uppnå
målet att motverka främlingsfientlighet är det viktigt att säkra en bättre
spridning av de upplevelser och den information piloterna får med sig, om
resorna till Auschwitz ska återupptas.
Stadsdelsnämnden Öster
Sedan flera år tillbaka bedriver Borås Stad värdegrundsarbetet Bra Kompis inom
grundskolan. Att föra detta vidare till äldre elever ser motionärerna som viktigt i ett
långsiktigt värdegrundsarbete. Att införa en styrgrupp samt att ungdomsrådet i
Borås är med blir garant för fortsatt arbete.
Utbildningsnämnden
För Utbildningsnämnden är det självklart att alla elever har rätt till goda kunskaper
och en god utbildning. Alla elever ska lyckas i skolan, oavsett bakgrund. Detta är
skolans viktigaste värdegrundsuppdrag.
I Borås Stad bedrivs ett värdegrundsarbete benämnd Bra Kompis. Tidigare riktade
sig arbetet även mot äldre elever. Enligt förslaget ska denna målgrupp åter
omfattas av värdegrundsarbetet. Motionärerna föreslår också att en särskild
styrgrupp för Bra kompis-arbetet ska bildas och få i uppdrag att ta fram en plan
samt att Borås Stads ungdomsråd inbjuds att delta i planeringen.
Utbildningsnämnden tillstyrker förslaget att Bra kompis-arbetet återupptas när det
gäller målgruppen äldre elever. Nämnden kommer att tillsätta en grupp som ska ta
fram en plan för värdegrundsarbetet inom nämndens verksamhetsområde.
Ungdomsrådet kommer att inbjuds att delta i detta arbete.
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2011/KS0299

Kvalitet och utveckling
Sakiba Ekic
Tfn. 033-35 82 02

Ungdomsrådet
Runtom i Borås Stad bedrivs värdegrundsarbete på olika sätt, en av modellerna
som används i värdegrundsarbetet är Bra Kompis. I motionen föreslås att Bra
Kompis arbetet återupptas för de äldre eleverna, att en styrgrupp bildas för Bra
Kompis arbetet och får i uppdrag att presentera en utbildningsplan samt att Borås
Stads Ungdomsråd bjuds in att delta i planeringen.
Ungdomsrådet anser det viktigt att barn och ungas tankar tas tillvara i beslut som
rör deras liv, inte bara för barn och unga är framtiden utan för att barn och unga är
experter på nutiden.
Ungdomsrådet är medvetna om att det pågår värdegrundsarbete runt om i
kommunen men saknar ett centralt dokument som kan vara vägledande och
stödjande för nämnderna i deras arbete. Ungdomsrådet anser att ett sådant
dokument bör beskriva ” vad ” värdegrundsarbetet i Borås Stad skall inbegripa, på
vilket sätt arbetet utformas, dvs. ” hur ” bör lämnas åt nämnderna att besluta. Det
bör vara upp till enskilda skolor/fritidsgårdar att besluta hur de vill arbeta för att
nå uppsatta mål.
Ungdomsrådet tillstyrker förslaget med tillägget att arbetet inte skall se ut som
tidigare utan att nya modeller skall tas fram samt att Ungdomsrådet önskar ingå i
styrgruppen för arbetet, inte enbart planeringen.
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Markanvisning för del av Norrmalm 1:1, Tokarpsberg
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ås Härads Fastigheter ges möjlighet att utveckla sina idéer för bostadsbebyggelse i form av hyresrätter på del av
fastigheten Norrmalm 1:1 fram till 2016-05-01.
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligeten att planlägga del av Norrmalm 1:1 för bostadsbebyggelse,
grönområde samt ev. utvidgning av skol- och förskoletomt.
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Dnr 2013/KS0499

Markavdelningen
Elisabeth Eickhoff
Ås Härads Fastigheter
Box 1136
501 11 Borås

Anmälan av intresse om markanvisning för
Norrmalm 1:1 i Borås
Kommunstyrelsen är positiv till fler boende i centrala Borås och att därför pröva möjligheten att utveckla del av Tokarpsberg för bostadsbebyggelse.
Kommunstyrelsen beslutade i april 2014 att ge Ås Härads Fastigheter möjlighet att
utveckla sina idéer om bostadsbebyggelse i form av hyresrätter vid Tokarpsberg. Ni
ges nu möjlighet att inom det på kartan markerade området, fram till den 1 maj 2016,
ytterligare utveckla dessa idéer för bl.a. bostäder, utemiljöer och trafikföring. Avsikten
är att ett markanvisningsavtal ska vara tecknat senast den 1 maj 2016. I detta avtal ska
villkoren för ev. framtida fastighetsförsäljning tydliggöras. Priset för marken grundas
på marknadsmässiga priser utifrån kr/BTA enligt innehållet i detaljplan.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att planlägga området för såväl bostadsbebyggelse, grönområde och ev. utökning av Bergdalsskolan och Norrmalms förskola. Avsikten är att i detaljplanearbetet studera områdets lämplighet, bebyggelsens omfattning och lokalisering, trafik- och parkeringslösningar, påverkan på grönområde och påverkan för såväl skolans som förskolans verksamhet. I detaljplanen ska resterande delar av södra Tokarpsberg säkerställas som
grönområde.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef
Kopia:
Samhällsbyggnadsnämden
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E 1 a-c) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

E 2 Borås Stads budget för 2016
Publiceras på webben måndag den 26 oktober efter KS-presskonferens.

E 3 a) anmälningsärende som behandlas i Borås Stads Budget
för 2016
Publiceras på webben måndag den 26 oktober efter KS-presskonferens
(Förslag: a till handlingarna)

