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Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag
Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv behöver ske kontinuerligt, dels som
ett led i en aktiv ägarstyrning, och dels till följd av ändrade externa förutsättningar
såsom lagkrav, rättspraxis och dylikt.
Efter att styrdokumenten beslutats av Kommunfullmäktige, ska de även antas på respektive bolagsstämma.

1. Sammanfattning
Sammanfattningsvis innebär denna revidering att Borås Elnät AB: s bolagsordning
och ägardirektiv ändras till följd av Högsta förvaltningsdomstolens fastställande att
ellagen har företräde framför kommunallagens självkostnadsprincip. Till följd av detta
ändras även bolagsordning och ägardirektiv för moderbolaget i stadshuskoncernen
Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB korrigerar även i ägardirektivet så att samtliga
dotterbolag i koncernen framgår.
Övriga revideringar berör enbart bolagens ägardirektiv. De fem allmännyttiga bostadsbolagen får inskrivet att de ska erbjuda trygghetsboende i enlighet med fullmäktiges uppdrag i budgeten. Ägardirektivet för Borås Stad Textile Fashioncenter AB får
sitt uppdrag och mål reviderat då befintlig lydelse är inaktuell.
Föreslagna ändringar redovisas nedan samt i respektive bilagt styrdokument med understruken text.
Styrdokumenten för Borås Energi och Miljö AB och dotterbolaget Boras Waste Recovery AB revideras i separat ärende vid den planerade översynen av Boras Waste
Recovery AB i samband med Borås Stads omorganisationsarbete.
Valda ombud har i annat ärende erhållit instruktioner om att på kommande bolagsstämma rösta i enlighet med fullmäktiges beslut om aktuella styrdokument.
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2. Borås Elnät AB
I Borås Elnät AB: s styrdokument behöver justering göras till följd av Högsta förvaltningsdomstolens dom att ellagen gäller framför kommunallagens självkostnadsbestämmelser. I bolagsordningens avsnitt 3 ”Syftet med bolagets verksamhet” och ägardirektivens avsnitt 4 ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” görs följande ändring:
Befintlig lydelse:
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c
§ KL samt verka i enlighet med ellagen.
Föreslagen lydelse:
Bolaget skall verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för
verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap
kommunallagen.

3. Borås Stadshus AB
3.1 Syftet med bolagets verksamhet och grundläggande principer för bolagets verksamhet
Som en följd av de ändringar som görs i Borås Elnät AB: s styrdokument avseende
den kommunala självkostnadsprincipen, behöver ändring även göras hos moderbolaget Borås Stadshus AB.
I bolagsordningens avsnitt 3 ”Syftet med bolagets verksamhet” och ägardirektivens
avsnitt 4 ”Grundläggande principer för bolagets verksamhet” görs följande ändring:
Befintlig lydelse:
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap KL och 8 kap 3 c
§ KL.
Föreslagen lydelse:
Bolaget skall, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag,
följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen.
3.2 Målet för bolagets verksamhet
I Borås Stadshus AB: s ägardirektiv, avsnitt 3 ”Målet för bolagets verksamhet”, framgår vilka bolag som ingår i koncernen. Avsnittet behöver kompletteras.
Befintlig lydelse:
I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande bolagen Borås Energi och Miljö AB,
Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås
TME AB och Industribyggnader i Borås AB.
Föreslagen lydelse:
I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö
AB med dotterbolaget Boras Waste Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark
AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolaget Borås
Kongresscenter AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolaget Eolus 6 AB
samt Borås Stad Textile Fashioncenter AB.
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4. Borås Stad Textile Fashioncenter AB
Sedan målet för bolagets verksamhet ursprungligen beskrevs i ägardirektivet i samband med bolagets uppstart, har en utveckling skett som gjort att de ”skall-punkter”
som finns i ägardirektivet inte längre är relevanta att ha med. Dessa tas bort, och det
inledande stycket i avsnitt 3 ”Målet för bolagets verksamhet” ändras så att det bättre
stämmer överens med kommunfullmäktiges ursprungliga tanke om ett Penta Helix,
där möten och besöksnäringen inkluderas. Bolagets uppdrag kommer att ses över i
kommande omorganisationsarbete.
Befintlig lydelse:

Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
i Simonsland skapa ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil och mode men också inom andra områden. Centrumet är avsett
att bli en samverkansmiljö enligt ett Triple Helix koncept där Högskolan, Borås Stad
och näringslivet samverkar i syfte att stärka innovationsmiljön till gagn för tillväxt, förnyelse och företagsutveckling i Boråsregionen.
Bolaget skall
stödja 3 verksamhetsområden och de organisationer som verkar inom dessa;
Centrum för hållbar teknik och management (HTM)
Textile & Fashion Center – arenan för affärsutveckling, handel och kultur
Centrum för välfärdsstudier – arenan för vetenskap och kunskapsspridning
skapa förutsättningar för olika aktörer att utveckla verksamhetsidéer inom vetenskap,
kultur, innovation och handel, och verka för att aktörerna inom dessa områden möts,
samarbetar och länkas samman i ett textilt modecenter
befrämja och verka för en utveckling av ett kluster enligt Triple Helix-konceptet, i
samarbete med näringsliv och högskolan
utgöra ett resurscentra och en servicefunktion för all verksamhet i Simonsland, och
ansvara för administration, service och infrastruktur i Simonslands gemensamma
funktioner såsom foajé, reception, konferenslokaler och kommunikation, den så kallade ”gula zonen”
marknadsföra och utveckla centret, under det gemensamma samlingsnamnet ”Textile
& Fashion Center”
initiera gemensamma projekt och stimulera så centrets olika delar samverkar
samordna det textila näringslivet med utbildning, forskning och kultur
som ett verktyg för samordningen av centrat bilda och driva en samrådsgrupp som
består av styrelsen samt representanter för fastighetsägaren samt de olika verksamheterna.

Föreslagen lydelse:

Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
driva och utveckla ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringslivsutveckling främst inom textil och
mode, skall samverka för att attrahera besökare, skapa tillväxt, förnyelse och företagsutveckling lokalt och regionalt.

5. De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen
I Borås Stads budget för 2016 framgår att olika typer av boenden ska finnas, från
trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden. För att möjliggöra detta fick
Kommunstyrelsen i uppdrag att ändra bostadsbolagens ägardirektiv.
I ägardirektivens avsnitt 3 ”Målet för bolagets verksamhet” inkluderas uppgiften för
bostadsbolagen att tillhandahålla trygghetsbostäder. Ändringen görs för AB Bostäder i
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus och Viskaforshem
AB.
B 574
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Ny föreslagen lydelse:
Bolaget skall
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderade bolagsordningar i enlighet med upprättade förslag för Borås Stadshus AB och
Borås Elnät AB, samt reviderade ägardirektiv i enlighet med upprättade förslag för Borås
Stadshus AB, Borås Elnät AB, Borås Stad Textile Fashioncenter AB, AB Bostäder i
Borås AB, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus och Viskaforshem
AB godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Bolagsordning för Borås Stadshus AB

006:1

Bolagsordning för Borås Stadshus AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-03-17
Fastställd av stämman 2016-03-31

§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess dotterbolag.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget skall, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de
kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Borås Stad ägd koncern direkt
och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunen eller dess invånare.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör 10 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget finns 10 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tretton ledamöter med lika många suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

Kommunal
B 576

författningssamling för Borås 2016

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Bolagsordning för Borås Stadshus AB

006:2

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett
revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad
utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämman, som skall hållas i Borås, skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast
aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val
av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Kommunal författningssamling för Borås 2016
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Bolagsordning för Borås Stadshus AB

006:3

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 17 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

Kommunal
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Bolagsordning för Borås Elnät AB

006:9

Bolagsordning för Borås Elnät AB
Antagen av Kommunfullmäktige 2016-03-17
Fastställd av stämman 2016-03-31

§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Elnät AB.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom
Borås Stad.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget skall verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.
Skulle bolaget likvideras skall dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus Aktiebolag.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet därmed uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet,
genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst sju och högst nio ledamöter med lika många suppleanter.
Kommunal författningssamling för Borås 2016.
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Bolagsordning för Borås Elnät AB

006:10

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter
nästa val till Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod.
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett
revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall Kommunfullmäktige i Borås Stad
utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor
före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast aktieägare skall ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som skall hållas årligen före april månads utgång, skall följande ärenden förekomma till behandling.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val
av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Kommunal
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Bolagsordning för Borås Elnät AB

006:11

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande av bolag om bildandet inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Köp eller försäljning av fast egendom om transaktionen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär
• Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt ska alltid fattas av bolagsstämman.
• Investering i fast egendom om investeringen inte är av för bolaget sedvanlig karaktär.
• Beslut i annat ärende av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse minst två personer i förening.

§ 17 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.
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Ägardirektiv för Borås Stadshus AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17 samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej
är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planeringsoch uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.
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Målet för bolagets verksamhet

I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB med
dotterbolaget Boras Waste Recovery AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns
Parkerings AB, BoråsBorås TME AB med dotterbolaget Borås Kongresscenter AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolaget Eolus 6 AB samt Borås Stad Textile Fashioncenter AB.
Kommunen skall äga bolaget för att samordna ägaransvaret för företagen som ingår i Borås
Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten för
detta skall vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL bolagets styrelse. Styrelsen skall utforma
organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget skall, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de
kommunalrättsliga principerna i 2 kap och 8 kap 3 c § kommunallagen.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

5

Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
egna eller dotterbolags
• beslut om koncernbidrag
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt,
skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

6

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

7

Styrelsearbetet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaroKommunal författningssamling för Borås 2016
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och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller
för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna
skall fastställas årligen.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

8

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och
vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

9

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av
Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella
mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

10

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av
Kommunstyrelsen godkänd budget samt ägarens uppsatta mål.
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I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och
ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och
Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

11

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet
med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna
prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

12

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering),
som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

13

Representation

14

Informationspolicy

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

15

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation
som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla
för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
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Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av
Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås
Stads internbank.

17

IT-frågor

18

Klimatkompensation

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att
följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för Borås Elnät AB
Antaget av Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17,
samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej
är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planeringsoch uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.
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Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget bland annat för att
• trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna,
• skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden.
Bolaget skall
• med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el
inom Borås Stad,
• utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och
verksamma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet,
• ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens verksamheter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv kommun att bo
och verka i,
• vara allmännyttig och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och
verkar i Borås Stad. Särskild vikt skall läggas vid att etablera ett nät för elektronisk kommunikation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och krav,
• skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och verksamma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet.
Detta skall ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor,
• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att tillhandahålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende svartfiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som syfte
att generera vinst,
• sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till dessa
aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer,
• medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, och
• tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget skall verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.
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Underställningsplikt

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende
• beslut om koncernbidrag
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt,
skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

6

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

7

Styrelsearbetet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvarooch yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller
för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna
skall fastställas årligen.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

8

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och
vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.
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Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

9

Budget, verksamhet- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas
av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

10

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och
delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt
ägarens uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och
ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och
Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

11

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
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Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet
med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna
prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

12

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering),
som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

13

Representation

14

Informationspolicy

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

15

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen skall gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation
som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla
för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16

Finansiell samordning – internbank

Bolaget skall upprätta egna riktlinjer för medelsförvaltning med de regler som fastställts av
Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås
Stads internbank.
Kommunal författningssamling för Borås 2016.
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IT-frågor

18

Klimatkompensation
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Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att
följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås

Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17
samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning samt delårsrapporter
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej
är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planeringsoch uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.
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Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla
detta ansvar.
Bolaget skall
• tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk
och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande storlek, standard och belägenhet
• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service
finns i området
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom
fastighetsbranschen
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en
attraktiv stad att bo och verka i.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5

Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet, avkastning på eget kapital samt direktavkastning. Vid beräkning av soliditet och direktavkastning ska även justerade mått med hänsyn taget
till fastigheternas marknadsvärde tas fram. Bolaget ska därför årligen genomföra en marknadsvärdering av sitt fastighetsbestånd. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs
varje år av Kommunfullmäktige. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör
vara på samma nivå som andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås.
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Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
bolagets egna eller dotterbolags
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en femton miljoner kronor per tillfälle
• frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt,
skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

7

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

8

Styrelsearbetet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvarooch yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller
för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna
skall fastställas årligen.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

9

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och
vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.

Kommunal författningssamling för Borås 2016

B 595

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås

006:104

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas
av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

11

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och
ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna
skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet
med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna
prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

13

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt.
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Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering),
som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

14

Representation

15

Informationspolicy

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.

16

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation
som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla
för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ta ställning till frågan.
Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

17

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås
Stads internbank.

18

IT-frågor

19

Klimatkompensation

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att
följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17
samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a)
protokoll från bolagsstämma
b)
protokoll från styrelsesammanträde
c)
bolagets årsredovisning med delårsrapporter
d)
revisionsberättelse
e)
granskningsrapport
f)
budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej
är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planeringsoch uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.
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Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd
(nedan kallat Fristadområdet).
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta
ansvar.
Bolaget skall
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande
storlek, standard och belägenhet
• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service
finns i området,
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom
fastighetsbranschen
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfatttas som en attraktiv ort att bo och verka i

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5

Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.
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Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
bolagets egna eller dotterbolags
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än en miljon kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt,
skall samråd ske med kommunstyrelsen.

7

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

8

Styrelsearbetet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvarooch yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller
för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna
skall fastställas årligen.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

9

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och
vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.

Kommunal
B 600

författningssamling för Borås 2016

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB

006:114

Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas
av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

11

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och
ramarna med densamma. Uttalandena ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning. Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är
relaterad till egna och Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna
användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet
med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna
prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

13

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.
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Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering),
som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

14

Representation

15

Informationspolicy

16

Personalpolitik

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation
som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla
för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid
löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

17

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås
Stads internbank.

18

IT-frågor

19

Klimatkompensation

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att
följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17
samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a)
protokoll från bolagsstämma
b)
protokoll från styrelsesammanträde
c)
bolagets årsredovisning med delårsrapporter
d)
revisionsberättelse
e)
granskningsrapport
f)
budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej
är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planeringsoch uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.
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Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och Sandared, nedan kallat Sandhultområdet.
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla
detta ansvar.
Bolaget skall
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande
storlek, standard och belägenhet
• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service
finns i området,
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom
fastighetsbranschen
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska uppfattas som ett attraktivt område att bo och verka i.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5

Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.
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Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
bolagets egna eller dotterbolags
•
•
•
•
•
•
•

bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
ändring av aktiekapital
förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljon kronor per tillfälle
övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt,
skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

7

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

8

Styrelsearbetet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvarooch yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller
för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna
skall fastställas årligen.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

9

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och
vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.
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Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas
av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

11

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och
ramarna med densamma. Uttalandena ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och
Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet
med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna
prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

13

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås kommun och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.
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Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering),
som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

14

Representation

15

Informationspolicy

16

Personalpolitik

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation
som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla
för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid
löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

17

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås
Stads internbank.

18

IT-frågor

19

Klimatkompensation

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att
följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för AB Toarpshus
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna
av Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17
samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a)
protokoll från bolagsstämma
b)
protokoll från styrelsesammanträde
c)
bolagets årsredovisning med delårsrapporter
d)
revisionsberättelse
e)
granskningsrapport
f)
budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej
är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planeringsoch uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.
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Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors,
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta
ansvar.
Bolaget skall
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande
storlek, standard och belägenhet
• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service
finns i området,
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom
fastighetsbranschen
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett
attraktivt område att bo och verka i

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras
bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5

Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av kommunfullmäktige.
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Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
bolagets egna eller dotterbolags
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljon kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt,
skall samråd ske med kommunstyrelsen.

7

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

8

Styrelsearbetet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvarooch yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller
för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna
skall fastställas årligen.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

9

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och
vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.
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Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas
av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

11

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och
ramarna med densamma. Uttalandena ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och
Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet
med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna
prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

13

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås kommun och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.
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Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering),
som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

14

Representation

15

Informationspolicy

16

Personalpolitik

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation
som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla
för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid
löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

17

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås
Stads internbank.

18

IT-frågor

19

Klimatkompensation

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att
följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för Viskaforshem AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17
samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning med delårsrapporter
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej
är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planeringsoch uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.
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Målet för bolagets verksamhet

Kommunen skall äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och
Svaneholm (nedan kallat Viskaforsområdet).
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta
ansvar.
Bolaget skall
• tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande
storlek, standard och belägenhet
• medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper
• tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå
• arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter,
• svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service
finns i området,
• medverka till att vidareutveckla boinflytandet,
• arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter.
• stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom
fastighetsbranschen
• genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i.

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall få några särskilda fördelar som
gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.

5

Krav på soliditet och avkastning

Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet och avkastning på eget kapital. De procentuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.
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Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
bolagets egna eller dotterbolags
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art
• förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljon kronor per tillfälle
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt,
skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

7

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

8

Styrelsearbetet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvarooch yttranderätt vid styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid
kallas till styrelsesammanträde.
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller
för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna
skall fastställas årligen.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

9

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och
vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.
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Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktion för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

10

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas in i samband med budgeten.
Bolagets drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan skall godkännas
av Kommunstyrelsen, och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m m för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.

11

Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s k sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och
ramarna med densamma. Uttalandena ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och
Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna skall kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

12

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet
med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna
prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

13

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås kommun och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling Kommunfullmäktige fastställt.
Kommunal
B 616

författningssamling för Borås 2016

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Ägardirektiv för Viskaforshem AB

006:145

Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering),
som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

14

Representation

15

Informationspolicy

16

Personalpolitik

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall med orden ”ett kommunägt företag” på brevpapper och andra handlingar, på visitkort och på representationstryck ange sin kommunala hemvist.
De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolaget.
Bolaget skall teckna branschspecifika kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation
som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla
för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsen. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att ställning till frågan. Vid
löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens början.

17

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.
Såväl kortfristiga som långfristiga lån skall hanteras i enlighet med de regler som finns för Borås
Stads internbank.

18

IT-frågor

19

Klimatkompensation

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att
följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.
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Ägardirektiv för BSTF AB
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BSTF AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av
Kommunfullmäktige i Borås 2016-03-17 samt fastställda av bolagsstämman 2016-03-31.
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. För bolaget gäller allmänna principer för ägardirektiv inom
Borås Stads bolagskoncern.

1

Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat Kommunfullmäktige i Borås. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt och har att
följa av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen med stöd av delegation utfärdade direktiv.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom
a) bolagsordning
b) ägardirektiv
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelse enligt ovan utfärdade särskilda direktiv och
drifts- och investeringsbudget samt Kommunfullmäktiges beslut om avkastning och soliditet
d) av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen fastställda regler och rutiner för finansiering
e) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2

Kommunens insyn i bolagets verksamhet

Bolagets styrelse står under uppsikt av Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap 1 a § kommunallagen har att fatta årliga
beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen skall
kunna fullgöra sina skyldigheter.
Det åligger bolaget att till Kommunstyrelsen snarast översända
a) protokoll från bolagsstämma
b) protokoll från styrelsesammanträde
c) bolagets årsredovisning
d) revisionsberättelse
e) granskningsrapport
Innehåller protokollet, som skall översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej
är skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta
uppgiften. Av översänt material skall framgå att sådan åtgärd vidtagits.
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Företrädare för bolaget och dess styrelse samt kommunen skall löpande genomföra planeringsoch uppföljningssamtal om ekonomi och verksamhetsfrågor som regleras i ägardirektivet.

3

Målet för bolagets verksamhet

4

Grundläggande principer för bolagets verksamhet

Kommunen skall genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att
driva och utveckla ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom vetenskap,
kompetens, kultur, innovation och näringslivsutveckling främst inom textil och mode, skall
samverka för att attrahera besökare, skapa tillväxt, förnyelse och företagsutveckling lokalt
och regionalt.
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse.
Styrelsen skall utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål
tillgodoses.
Bolaget skall drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv,
bolagsordning samt Kommunallagen 2 kap och 8 kap 3c.
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet,
om detta medför nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget.
Kommunen och bolaget skall därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.

5

Underställningsplikt

Kommunfullmäktige skall beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende
• beslut om koncernbidrag
• bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
• ändring av aktiekapital
• förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar
• planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
Av Kommunfullmäktige antagen konkurrenspolicy skall gälla även för bolaget.
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt,
skall samråd ske med Kommunstyrelsen.

6

Information till Kommunfullmäktiges ledamöter

7

Styrelsearbetet

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagets bolagsstämma och
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet.
Ersättning till styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna regler. Kommunens
regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- och yttranderätt vid
styrelsesammanträde även om han ej ersätter ledamot. Ersättare skall alltid kallas till styrelsesammanträde.
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Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot skall iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller
för ledamot.
Styrelsen skall för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna
skall fastställas årligen.
Styrelsens sammanträden skall vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

8

Instruktion för VD

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kommunstyrelsen.
Styrelsen skall meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta skall ske i skriftlig instruktion. Styrelsen skall tillse att instruktionen omprövas om bakgrund av ändrade förhållanden och
vunna erfarenheter.
I instruktionen skall särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och således skall omfattas av VD:s kompetens.
Genom instruktionen skall utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för styrelsen anmäla beslut han fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten skall upptas i styrelseprotokollet.
Instruktionen för VD skall meddelas Kommunstyrelsen.

9

Budget, verksamhets- samt finansieringsplan

Bolaget skall årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna skall inlämnas till
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten skall förutom en
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av
verksamheten skall lämnas i samband med budgeten.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer.
Bolagets drifts- och investeringsbudget, verksamhets- samt finansieringsplan skall godkännas av
Kommunstyrelsen och ligga till grund för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella
mål, avkastningskrav, taxor m.m. för det kommande året.
I den information som skall lämnas till kommunen skall bolaget göra en uppföljning av tidigare
års utfall i förhållande till av Kommunstyrelsen godkänd budget samt Kommunstyrelsens och
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.
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Årsredovisning och delårsrapporter

Bolagets styrelse skall till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de tidpunkter
Kommunstyrelsen bestämmer.
Bolagets styrelse skall också till moderbolaget Borås Stadshus AB inlämna årsredovisning och
delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. Vid dessa tillfällen skall också underlag till s.k. sammanställd redovisning (koncernredovisning för koncernen) lämnas. Redovisningen skall vid alla dessa tillfällen vara relaterad till den av Kommunstyrelsen godkända budgeten samt ägarens uppsatta mål.
I förvaltningsberättelsen skall, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med verksamheten och
ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap 1 och 1 a kommunallagen samt till lekmannarevisorernas granskning.
Förvaltningsberättelsen skall även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna och
Kommunfullmäktiges mål. Uppgifterna i miljöredovisningen skall kunna användas som underlag
för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning.

11

Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL skall gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision skall lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret.
Bolagets lekmannarevisorer skall utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet
med bolagets verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten skall innehålla uttalande om hur denna
prövning utfallit och om bolagets utveckling mot bakgrund av uppställda mål.

12

Upphandling

Bolaget skall i tillämpliga delar medverka i samordning av kommunens och övriga kommunägda
företags upphandling. Bolaget skall följa de riktlinjer för upphandlings- och inköpsverksamheten i
Borås Stad och de riktlinjer för miljöanpassad upphandling som Kommunfullmäktige fastställt.
Bolaget skall vid köp av tjänster beakta möjligheten att utnyttja de gemensamma servicefunktioner (t ex betalningar, kravrutiner, försäkringar, redovisning, juridik, inköp, telefon och arkivering),
som finns i kommunen. Bolaget skall årligen redovisa i vilken utsträckning som de gemensamma
servicefunktionerna och samordnad upphandling inte har anlitats.

13

Representation

14

Informationspolicy

Bolagets representation skall följa av Kommunfullmäktige antagna regler.
Den av kommunen fastställda informationspolicyn gäller även för bolaget.
Bolaget skall på brevpapper och andra handlingar ange sin ägarmässiga hemvist.
Kommunal författningssamling för Borås 2016
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Ägardirektiv för BSTF AB

15

006:213

Personalpolitik

De personalpolitiska riktlinjer som fastställts för kommunen gäller också för bolagen.
Bolaget skall teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som Kommunstyrelsen anvisar.
Löne- och anställningsvillkor skall motsvara de som gäller i kommunen för jämförbara arbetsuppgifter. Det innebär att de lönenivåer som Borås Stad fastställer för kommunen även skall gälla
för bolaget, såvida inte bolagets centrala avtal säger annorlunda.
Rekrytering och upphörande av anställning av VD sker efter samråd med Kommunstyrelsen.
Löne- och anställningsvillkor för VD och annan ledande personal fastställs efter samråd med
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet skall ske i god tid innan det blir aktuellt att
ta ställning till frågan. Vid löneöversyn skall frågan väckas minst två månader före översynens
början.

16

Finansiell samordning - internbank

Bolaget skall upprätta egna finansiella regler med de riktlinjer som fastställts av Kommunfullmäktige för den kommunala verksamheten som grund.
Bolagets behov av rörelsekapital skall, om det inte täcks av tillgängliga medel, tillgodoses genom
checkräkningskredit inom ramen för kommunens koncernkonto.

17

IT-frågor

18

Klimatkompensation

Bolaget skall fastställa en IT-strategi med den IT-strategi som fastställts att gälla för den kommunala verksamheten som grund.
Bolaget skall liksom kommunens nämnder/förvaltningar arbeta för en bättre miljö genom att
följa Borås Stads riktlinjer för Klimatkompensation för resor med bil och flyg.

Kommunal
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Dnr 2016/KS0171

Handläggare: Jessica Ekberg

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 57
Kommunfullmäktige
Försäljning av del av Viared 14:19, kv. Stormen
Viared
Västra
Försäljning
av Tomt
del av4-5.
Viared 14:19, kv. Stor2016-02-10
Dnr 2016/KS0171 253
men Viared Västra Tomt 4-5.
Ett köpeavtal har upprättats med Visionsbolaget G 2777 (under namnändring) om
försäljning av ca. 19 000 kvm av fastigheten Viared 14:19. Fastigheten är belägen på
Viared Västra. På platsen ska Ateljé Margaretha etablera sig.
Bolaget tillträder området 1 april 2016 och ska då betala köpeskillingen 5 130 000
kronor samt ersättning för utförd grovplanering (3 895 000 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Visionsbolaget G 2777 (under namnändring) godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr: 212000-1561

Köpare:

Visionsbolaget G 2777 (under namnändring)
Box 923
501 10 Borås

Org. Nr: 559036-3791

Fastighet:

Säljaren överlåter till köparen den del av Viared 14:19 i Borås kommun
som markerats på bifogad karta. Areal: ca 19 000 m2.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Femmiljoneretthundratrettiotusen/5 130 000:-/kronor
Om områdets area efter fastighetsbildningen avviker från ovan angiven
area ska köpeskillingen korrigeras med 270 kr/m².

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2016-04-01

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på tillträdesdagen

Bygglov:

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

Byggnadsskyldighet:

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

Fastighetsbildning:

Säljaren ansöker om fastighetsbildning och köparen biträder ansökan.
Köparen betalar fastighetsbildningskostnaderna.

Köpebrev/Lagfart

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

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

Området överlåtes fritt från penninginteckningar.
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Upplåtelse av mark
för ev.
transformatorstation:

Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens elförsörjning
har Borås Elnät rätt att anlägga och bibehålla en transformatorstation
jämte erforderliga kablar inom det överlåtna området. Placering sker i
samråd mellan köpare och Borås Elnät. Upplåtelsen ska ske på gängse
villkor.

Vatten och avlopp
mm:

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el o dyl betalas av köparen
enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Det åligger köparen att
kontakta respektive bolag för att erhålla information om samt tidpunkt,
omfattning och villkor för sådana anslutningar.

In-/utfart:

Borås Stad anlägger en standardiserad in-/utfart till det överlåtna
området. In-/utfarten är 8 meter bred och färdigställs efter avrop
exklusive beläggning. Köparen har anvisat läge för in-/utfarten med
måttangivelser från tomtgräns, se bifogad karta. Ytan beläggs i samråd
med köparen i ett senare skede.

Detaljplan:

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

Utgifter och
inkomster:

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

Anläggningsarbeten:

I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på tillträdesdagen
betala
Tremiljoneråttahundranittiofemtusen/3 895 000:-/kronor exkl. moms.
Om områdets area efter fastighetsbildningen avviker från ovan angiven
area ska ersättningen korrigeras med 205 kr/m².
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken. För allt annat
behov av markplanering svarar köparen. Säljaren överlämnar på
tillträdesdagen dokumentation över de av säljaren vidtagna
grovplaneringsåtgärderna.

Områdets skick:

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

Köparen är medveten om att det överlåtna området är beläget inom ett
verksamhetsområde där utbyggnad av gata, vatten och avlopp,
grovplanering mm kommer att fortsätta efter tillträdesdagen. Köparen
förbinder sig att tåla samtliga de olägenheter (exempelvis damm,
vibrationer, buller, försvårad åtkomst) som kan följa därav utan krav på
ersättning.

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1) avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2) köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa villkor inte
uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering
återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska ersättningsskyldighet inte föreligga
för någon part.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2016-

-

Borås 2016-

-

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Visionsbolaget G 2777
(under namnändring)

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Kommunens namnteckning bevittnas:

Köparens namnteckning bevittnas:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Eickhoff
Markchef
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vd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Nr 58
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalområde.
2016-02-10
Dnr 2015/KS0571 406
kens område.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-19 att fastställa de taxor och avgifter för 2016
som skall beslutas av Kommunfullmäktige. När det gäller taxan för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område omfattades beslutet ett antal taxebilagor. Tyvärr
kom inte taxebilaga 4 med i Kommunfullmäktiges beslutsunderlag vilket innebär att
Kommunfullmäktige behöver ta ett separat beslut att anta taxebilaga 4 som omfattar
Riskklassificering och årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Taxebilaga 4 ingående i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antas att
gälla under 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Taxebilaga 4
Riskklassificering och årlig tillsynstid för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Den årliga tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning där anläggningen eller verksamheten
avgifts- och riskklassificeras.
Först sker avgiftsklassificeringen som bygger på de klassningskoder verksamheten omfattas av
enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och
verksamhetens omfattning. Klassningskoden (KK) motsvarar en avgiftsklass (AK) enligt
taxebilaga 2 och 3.
Därefter görs riskklassificeringen som utgår från bestämda riskfaktorer som kan ge upphov till
ett antal riskpoäng. Riskfaktorerna framgår av tabell 1 och 2.
Tabell 1. Följande riskfaktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:
Faktor och bedömningsgrund

Riskpoäng

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Historisk förorening i mark eller byggnad
b) Närhet till bostäder, skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom
vattenskyddsområde
c) Påverkar miljökvalitetsnorm
2. Kemiska produkter
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade
riskminskningsämnen
3. Tilläggspoäng

1
1
1
1

a) Verksamheten omfattas av specialbestämmelser

1

b) Använder ej förnybar energi

1

c) Särskilt transportintensiv verksamhet

1

Tabell 2. Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat
tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer
Verksamhetsdel eller liknande

Kriterier

Poäng

Alla typer av skolor och undervisningslokaler

Skola, undervisningslokal > 400 elever

1

Alla typer av skolor och undervisningslokaler

Kemisal

1

Förskola

> 5 avdelningar

1

Alla typer av verksamheter

Bassäng, bubbelpool, floating, spa o.d.

1

Den årliga tillsynstiden som grundar sig på varje avgiftsklass och tilldelad riskpoäng framgår av
tabell 3.
Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens
påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal riskpoäng. Det finns 6
riskkolumner, men den maximala riskpoängsumman för en verksamhet kan bli högre. Om en
verksamhet skulle få fler än 6 riskpoäng placeras den i kolumn 6. Summan av riskpoängen ligger
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till grund för inplacering i riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt tabell 3.
Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal riskpoäng som verksamheten får i
riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från
kolumn 0.
Tabell 3. Årlig tillsynstid
Riskkolumner

Avgiftsklass

0

1

2

3

4

5

6

1

T

T

2

3

4

5

6

2

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

10

4

6

7

8

9

10

11

12

5

8

9

10

11

12

13

15

6

9

10

12

13

14

16

18

7

12

14

15

16

17

20

25

8

16

18

20

21

23

26

30

9

20

23

25

26

29

33

40

10

24

27

30

32

35

39

45

11

28

32

35

37

40

46

55

12

32

36

40

42

46

52

60

13

36

41

45

47

52

59

70

14

40

45

50

53

58

65

75

15

44

50

55

58

63

72

85

16

48

54

60

63

69

78

90

17

52

59

65

69

75

85

100

18

56

63

70

74

81

91

105

19

60

68

75

79

86

98

115

20

64

72

80

84

92

104

120

21

68

77

85

90

98

111

130

22

72

81

90

95

104

117

135

23

76

86

95

100

109

124

145

24

80

90

100

106

115

130

150

25

88

99

110

116

127

143

165

26

96

108

120

127

138

156

180

27

104

117

130

137

150

169

195

28

112

126

140

148

161

182

210

29

128

144

160

169

184

208

240

30

144

162

180

190

207

234

270

31
Avgiftsklass
32

160

180

Riskkolumner
200
211
230

260

300

0
180

1
203

2
225

3
237

4
259

5
293

6
340

33

200

225

250

264

288

325

375

T = Timtaxa
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Kommunfullmäktige

Nr 59
Instruktioner
tillvalda
valdaombud
ombudinför
inför2016
2016års
års
Instruktioner till
bolagsstämmor
bolagsstämmor
2016-02-01

Dnr 2016/KS0109 107

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2015-10-26 att utse ombud och
ersättare för dessa vid kommande bolagsstämmor för tiden intill 2016 års utgång.
Inför förestående bolagsstämmor i av kommunen hel- och delägda bolag skall
kommunstyrelsen även uppdra åt utsedda ombud att rösta i ett antal frågor.
Instruktionerna i detta ärende gäller respektive hel- och delägda bolags årsstämmors beslut om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och ansvarsfrihet för VD och
styrelse.
Instruktionerna gäller, i förekommande fall, även anmälan av kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och lekmannarevisorer, samt val av revisorer
samt fastställande av arvode till styrelsen och revisorer.
Ombudet föreslås även erhålla uppdrag att företräda ägaren avseende
kommunfullmäktiges, vid varje tid, fattade beslut om ändring av bolagsordning
samt antagande av ägardirektiv.
Slutligen föreslås att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av
kommunfullmäktige beslutat ställningstagande i de frågor som underställts
fullmäktige till följd av att de är av principiell betydelse eller av större vikt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att följande, för tiden intill 2016 års utgång,
ska gälla som instruktion för ombud vid bolagsstämmor i av kommunen heloch delägda bolag;

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Som instruktion för samtliga ombud ska gälla
att ombudet ska anmäla kommunfullmäktiges val av nya styrelseledamöter och
lekmannarevisorer,
att ombudet får i uppdrag att fastställa arvode åt styrelsen och revisorerna i enlighet med kommunfullmäktiges aktuella beslut om ersättning till kommunens förtroendevalda,
att ombudet får i uppdrag att rösta för att bolagsstämman antar de av kommunfullmäktige för varje tid fattade beslut om ändring av bolagsordning och antagande
av ägardirektiv,
att ombudet får i uppdrag att rösta i enlighet med av kommunfullmäktige beslutat
ställningstagande i de frågor som underställts fullmäktige till följd av att de är av
principiell betydelse eller av större vikt,
att ombudet får i uppdrag att, vid kommande årsstämma 2016, rösta i enlighet med
av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande;




fastställande av resultat- och balansräkningen,
disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören för 2015 års förvaltning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

att fastställa instruktioner till valda ombud inför 2016 års bolagsstämmor enligt
upprättat förslag.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
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Dnr 2015/KS0206

Handläggare: Per Pellby

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 60
Förslag till ny nämndorganisation
2016-02-10
Dnr 2015/KS0206
001
Förslag till
ny nämndorganisation

I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas
från årsskiftet 2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen
gavs samtidigt i uppdrag att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete. Kommunstyrelsen har utsett en politisk styrgrupp för översynen.
Styrgruppen gavs i uppdrag att dels lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen avseende nämnder och bolag dels lämna förslag på principer och grundstruktur för förvaltnings- organisationen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

fastställa nämndorganisation och huvudsakliga verksamhetsområden i enligt med styrgruppens

-

Nämnderna för Förskola-, Grundskola-, och Individ- och familjeomsorg- samt Vård- och äldrenämnd
tillsätts dock fr.o.m. den 1 september 2016 med avgränsat förberedelseuppdrag t.o.m. den 31 december 2016

-

förslag att gälla fr.o.m. den 1 januari 2017.

fastställa kost- lokalvårds- och vaktmästeriorganisationen i enlighet med styrgruppens
förslag
fastställa de särskilda samarbetsuppdragen i enlighet med styrgruppens förslag
fastställa antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser i enlighet med styrgruppens
förslag
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utse arbetsgrupp för de nya nämnderna i enlighet med styrgruppens förslag t.o.m. den 31 augusti 2016
utse ledamöter och ersättare till de nya nämnderna, Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnd samt Vård- och äldrenämnd på Kommunfullmäktiges möte
senast i augusti månad
ge Kommunstyrelsen i uppdrag att svara för utredningsuppdrag avseende bolagen i enlighet
med styrgruppens förslag
fastställa principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen i enlighet med styrgruppens förslag
uppmana Kommunstyrelsen att särskilt bevaka att samtliga verksamheter tas om hand i den
nya organisationen
att nuvarande nämndorganisation upphör att gälla den 31 december 2016
att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i stadsdelsnämnder

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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-

i särskilt ärende fatta beslut om nya och reviderade reglementen med anledning av förändringar
i nämndorganisation m.m.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Stadskansliet
Handläggare:
Pelle Pellby
Louise Streiby
Politiska styrgruppen för översyn av nämndorgansationen

2016-02-09

Förslag till ny nämndorganisation
1. Inledning
I maj 2014 gjorde partierna i Kommunfullmäktige en överenskommelse om att genomföra en
översyn av nämndorganisationen och att tillsätta en politisk styrgrupp.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas från årsskiftet
2016/17 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas. Kommunstyrelsen gavs samtidigt i uppdrag
att svara för nödvändigt utrednings- och implementeringsarbete.
Kommunstyrelsen har utsett en politisk styrgrupp för översynen. Till styrgruppen har varje parti i
Kommunfullmäktige anmält 2 ledamöter. Arbetet har skett under ledning av Kommunstyrelsens
ordförande med Kommunstyrelsens första vice ordförande som ersättare. Styrgruppen har
sammanlagt haft 10 möten.
I styrgruppen har följande ledamöter ingått:
 Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
 Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens första vice ordförande
 Yvonne Persson (S)
 Ulf Sjösten (M)
 Tom Andersson (MP)
 Hanna Bernholdsson (MP)
 Ida Legnemark (V)
 Lennart Andreasson (V)
 Morgan Hjalmarsson (L)
 Patric Cerny (L)
 Kerstin Hermansson (C)
 Jan Idehed (C)
 Falco Güldenpfennig (KD)
 Hans Gustavsson (KD)
 Patric Silfverklinga (SD)
 Tony Strandgård (SD)
Kommunstyrelsen har fastställt uppdragsdirektiv för översynen. Där formuleras bl.a. målbilden
att förändringar i den politiska organisationen ska syfta till:
 förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett
var invånaren bor,
 förbättrad effektivitet,
1
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att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter
och har befogenheter förknippade med detta ansvar,
en fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamhet och kvalitet som möter
invånarnas behov,
att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare,
att styrning, ledning och uppsikt underlättas.

Styrgruppen gavs i uppdrag att dels lämna förslag på förändringar i den politiska organisationen
avseende nämnder och bolag dels lämna förslag på principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen. Förslaget till ny nämndorganisation och förslag på principer och grundstruktur för
förvaltningsorganisationen har varit på remiss hos nämnder, styrelser, fackliga organisationer och
politiska partier. En sammanställning av remissvaren bifogas.
2. Förslag till nämndorganisation
Styrgruppen föreslår följande nämndorganisation:

2
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2.1 Förslag till huvudsakliga verksamhetsområden och inbördes förhållanden
(uppgiftsfördelning)
Kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhetsområden och uppgifter framgår av
reglementen som fastställdes av kommunfullmäktige 2015-08-20.
För Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Individ- och familjeomsorgsnämnd och Vård- och
äldrenämnd föreslås nya reglementen och för ett antal av övriga nämnder föreslås revideringar.
Styrgruppen föreslår förändringar i verksamhetsområden och uppgiftsfördelning enligt nedan.
Förändringarna regleras i respektive nämnds reglemente i separat ärende till Kommunfullmäktige.
Arbetslivsnämnd
Följande förändringar i uppgifter föreslås:
Ansvar för daglig verksamhet för funktionshindrade och socialpsykiatri flyttas från
Arbetslivsnämnden till Sociala omsorgsnämnden. Ansvaret för ledningen av hälso- sjukvården
inom daglig verksamhet flyttas från Arbetslivsnämnden till Sociala omsorgsnämnden.
Fritid- och folkhälsonämnd
Följande förändringar i uppgifter föreslås:
Tillsyn och tillståndsärenden för alkohol och tobak och kontroll av handel med vissa receptfria
läkemedel flyttas från Fritid- och folkhälsonämnden till Miljö- och konsumentnämnden.
Till Fritid- och folkhälsonämnden förs fritidsgårdsverksamhet och bidragsgivning till det lokala
föreningslivet och till föreningsgårdar samt koloniverksamhet inklusive badresor på sommaren
som tidigare legat på Stadsdelsnämnderna. Ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och
mötesplatser, inklusive Träffpunkt Simonsland flyttas till Fritid- och folkhälsonämnden från
Stadsdelsnämnderna. Kvarvarande föreningsbidrag hos Sociala omsorgsnämnden förs till Fritidoch folkhälsonämnden.
Sociala omsorgsnämndens lotsfunktion, som är en medborgarservice för funktionshindrade,
knyts till Träffpunkt Simonsland och flyttas till Fritid- och folkhälsonämnden från Sociala
omsorgsnämnden.
Förskolenämnd
Förskolenämnden är en ny nämnd och hit flyttas uppgifter som tidigare legat på
Stadsdelsnämnderna.
Förskolenämnden ansvarar för utbildning i skolformen förskola, pedagogisk omsorg och öppen
förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Nämnden ansvarar också för godkännande av och tillsyn av
fristående förskola.
Grundskolenämnd
Grundskolenämnden är en ny nämnd och hit flyttas uppgifter som tidigare legat på Stadsdelsnämnderna.
Grundskolenämnden ansvarar för kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem
och elevhälsa i grundskola.
Kommunstyrelse
Följande förändringar i uppgifter föreslås:
Upphandling och inköpsverksamheten flyttas till Kommunstyrelsen från Tekniska Nämnden.
Uppgiften att vara kommunens arkivmyndighet flyttas till Kommunstyrelsen från Kulturnämnden.
Beställarfunktion och upphandling av LOV (Lagen om valfrihetssystem 2018:962) daglig verksamhet
överflyttas till Kommunstyrelsen från Sociala omsorgsnämnden och redan befintlig beställarfunktion
3
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LOV av hemtjänst.
Kulturnämnd
Följande förändringar i uppgifter föreslås:
Folk- och skolbiblioteken flyttas till Kulturnämnden från Stadsdelsnämnderna tillsammans med
allmänkulturell verksamhet, stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram
samt att kulturfrågorna beaktas i förskola, skola, fritidsverksamhet och äldreomsorg. Musikskolan i
Fristad flyttas ansvarsmässigt till Kulturnämnden efter att ansvarsmässigt ha legat på Stadsdelsnämnd Norr. Uppgiften att vara kommunens arkivmyndighet flyttas från Kulturnämnden till
Kommunstyrelsen.
Miljö- och konsumentnämnd
Följande förändringar i uppgifter föreslås:
Tillsyn och tillståndsärenden för alkohol och tobak och kontroll av handel med vissa receptfria
läkemedel flyttas till Miljö- och konsumentnämnden från Fritid- och folkhälsonämnden.
Individ- och familjeomsorgsnämnd
Individ- och familjeomsorgsnämnden är en ny nämnd och hit flyttas dels individ- och familj
omsorgsuppgifter som tidigare legat på Stadsdelsnämnderna dels Sociala omsorgsnämndens
uppgifter för individ- och familjeomsorgsinsatser för Vuxna. Kommunövergripande
samordningsansvar för sociala boendefrågor flyttas till Individ- och familjeomsorgsnämnden från
Sociala omsorgsnämnden. Det inkluderar bostadsanskaffning. Ansvaret för ensamkommande barn
flyttas till Individ- och familjeomsorgsnämnden från Stadsdelsnämnd Norr.
Vård- och äldrenämnd
Vård- och äldrenämnden är en ny nämnd och hit flyttas uppgifter inom äldreomsorgen som
tidigare legat på Stadsdelsnämnderna, särskilda boenden, hemtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor
inom verksamhetsområdet samt förebyggande hälsoarbete för äldre.
Stadsrevisionen
Stadsrevisionens ansvar och uppgifter är oförändrade.
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämndens ansvar och uppgifter är oförändrade.
Tekniska nämnden
Följande förändringar i uppgifter föreslås:
Upphandling och inköpsverksamheten flyttas från Tekniska Nämnden till kommunstyrelsen.
Servicenämnden
Servicenämndens ansvar och uppgifter är oförändrade.
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden ansvar och uppgifter är oförändrade.
Sociala omsorgsnämnden
Följande förändringar i uppgifter föreslås:
4
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Ansvar för daglig verksamhet för funktionshindrade och socialpsykiatri flyttas till Sociala
omsorgsnämnden från Arbetslivsnämnden. Individ- och familjeomsorgsinsatser för Vuxna flyttas till
Individ- och familjeomsorgsnämnden från Sociala omsorgsnämnden. Ansvaret för ledningen av
hälso- sjukvården inom verksamheten daglig verksamhet flyttas till Sociala omsorgsnämnden från
Arbetslivsnämnden. Kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor flyttas till
Individ- och familjeomsorgsnämnden från Sociala omsorgsnämnden. Kvarvarande föreningsbidrag
hos Sociala omsorgsnämnden förs till Fritid- och folkhälsonämnden.
Beställarfunktion och upphandling av LOV (Lagen om valfrihetssystem 2018:962) daglig verksamhet
överflyttas från Sociala omsorgsnämnden till redan befintlig beställarfunktion LOV av hemtjänst hos
Kommunstyrelsen. Sociala omsorgsnämndens lotsfunktion, som är en medborgarservice, knyts till
Träffpunkt Simonsland och flyttas från Sociala omsorgsnämnden till Fritid- och Folkhälsonämnden.
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster
Följande förändringar i uppgifter föreslås:
Nämnderna avvecklas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Utbildningsnämnden byter namn till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Nämndens ansvar
och uppgifter är oförändrade.
Valnämnd
Valnämndens ansvar och uppgifter är oförändrade.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens ansvar och uppgifter är oförändrade.
3. Förslag kring kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisation (KLV)
Styrgruppen föreslår att ansvaret för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen läggs hos
vardera de tre facknämnderna, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- och
äldrenämnden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behåller sin organisation med KLV under
verksamhetschef och intendent. Noteras att tillagningen av mat sker fortsatt långt ut i organisationen,
så nära verksamheten som möjligt, på samma sätt som idag.
Styrgruppen föreslår också att ansvaret för de frågor som är av strategisk, kommunövergripande och
gemensam karaktär inom (KLV) ges till Kommunstyrelsen. Det är i huvudsak följande frågor;
upphandlings- och avtalsfrågor, miljöarbete, kompetensutveckling, personalförsörjning, kvalitetetoch metodutveckling, analys-, uppföljnings- och utredningsarbete, prissättningar och arbete med
gemensamma rutiner och riktlinjer.
Styrgruppen understryker också vikten av att nämnderna tar tillvara organisation, kunskaper och
erfarenheter från nuvarande kostorganisation.
4. Förslag till särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser
I de dialogmöten som genomförts med medarbetare och chefer har inte sällan förekommande varit
oron för att facknämnder kan bli ett hinder eller ge sämre förutsättningar för samverkan och
samarbete. Det innebär att organisationen med facknämnder blir en ”stuprörsorganisation” där
det egna ansvarsområdet går först utan tillräcklig tanke på vad som t.ex kan vara det bästa för
kommunnyttan eller vad andra nämnder kan bidra med.
Det finns en rad frågor som går ”på tvärs” i den kommunala organisationen, frågor som berör
mer än en nämnd. Frågor som det går att närma sig utifrån flera olika perspektiv. Ett exempel är
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tillgänglighetsfrågorna. Fysisk tillgänglighet i staden är en självklarhet för många. Men tillgänglighet kan också vara att den som har en funktionsnedsättning ska kunna delta i evenemang och
aktiviteter oaktat funktionsnedsättning.
Samverkan och samarbete bidrar många gånger till att resurser utnyttjas bättre och med bättre
effekt. Flera har i dialogmöten pekat på att samverkan utvecklats positivt under senare år även
om det återstår mycket att göra. Ett område som pekas ut där förbättringar skett är samverkan
kring barn och unga. Samverkan och samarbete kan innebära fler möjligheter till lösningar och
insatser i komplexa sammanhang och att helhetssyn och utveckling förbättras.
Det finns därmed lite olika skäl för att stärka och fortsatt utveckla samverkan och samarbete. Ett
sätt att göra detta är att ge nämnder och styrelser särskilda samarbetsuppdrag. Samarbetsuppdraget
syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten.
Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är ”det
bästa” för kommuninvånaren.
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
 befogenhet att sammankalla berörda nämnder
 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
 formulerar mål för uppdraget
 resultatet mäts, utvärderas och redovisas.
Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i
frågor som har gemensam karaktär.
Styrgruppen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande samarbetsuppdrag:
 Lokalt inflytande
Fritid- och folkhälsonämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.
 Tillgänglighet
Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag uppdrag avseende tillgänglighet.
 Samhällsbyggnadsprocessen
Samhällsbyggnadsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen.
 Barn- och unga
Individ- och familjeomsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende barnoch unga.
 Boendeprocessen
Individ- och familjeomsorgsnämnden får ett får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende
boendeprocessens ”mjuka frågor”.
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5. Förslag till antal ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Kommunal församling

Kommunfullmäktige
Första revisorsgruppen
Andra revisorsgruppen
Revisorskollegium
Arvodesdelegation
Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd
Teknisk nämnd
Fritid- och folkhälsonämnd
Miljö- och konsumentnämnd
Kulturnämnd
Lokalförsörjningsnämnd
Namnberedning
Servicenämnd
Sociala omsorgsnämnden
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Arbetslivsnämnd
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnd Väster
Stadsdelsnämnd Öster
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Nämnden för omsorg om äldre
Nämnden för Individ och familjeomsorg

Nämnder
antal ledamöter
2011-2014
73
6
6
4
9
13
9
9
9
9
9
9
5
9
9
9
8
3
9
11
11
11

Nämnder antal ledamöter
2015-2017
(2018)
73
6
6
4
9
13
9
9
9
9
9
9
5
9
9
9
7
3
9
11
11
11

Nämnder
antal ledamöter
20170101

Ersättare

73
6
6
4
9
13
9
9
9
9
9
9
5
9
9
9
7
3
9
11
11
11

11
11
11

11

11

13
9
9
9
9
9
9
5
9
9
9
7
2
9

Summa
250
249
260
140
Det innebär att antalet nämnder ökar med en nämnd jämfört med nuvarande organisation och
att antalet ledamöter ökar med 11 och motsvarande antal ersättare.
6. Förslag att förtroendevalda till nämnder och styrelser väljs i augusti
Styrgruppen har diskuterat förtroendevaldas möjligheter till förberedelser inför den nya
nämndorganisationen 2017-01-01Ett antal olika alternativ har diskuterats.
Styrgruppen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att på sitt
sammanträde i maj månad utse en arbetsgrupp med tre ledamöter för var och en av de nya
nämnderna; Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden och Individ7
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och familjeomsorgsnämnden.
Styrgruppen uppmanar partierna att om möjligt ”ha siktet” inställt på att dessa ledamöter
också kan bli ett kommande presidium from 2017-01-01.
Styrgruppen föreslår vidare att Kommunfullmäktige på sitt möte i augusti utser ledamöter och
ersättare till de fyra nämnderna.
Styrgruppen föreslår att uppdraget för arbetsgrupp och valda ledamöter och ersättare är att för den
nya nämndens räkning göra det politiska förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför
uppstartsåret 2017, t.ex. att påbörja utarbetande av mål- och inriktningsdokument, budget och
delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att stödja förvaltningschefen i dennes
förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31.
7. Sammanfattning av förslaget till nämndorganisation
Förslaget innebär att: Följande
nämnder avvecklas:
- Stadsdelsnämnd Norr
- Stadsdelsnämnd Väster
- Stadsdelsnämnd Öster
Följande nya nämnder:
- Förskolenämnden
- Grundskolenämnden
- Individ- och familjeomsorgsnämnden
- Vård- och äldrenämnden
Följande nämnder bibehålls:
- Stadsrevisionen
- Kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsnämnden
- Tekniska nämnden
- Fritid- och folkhälsonämnden
- Miljö- och konsumentnämnden
- Kulturnämnden
- Lokalförsörjningsnämnden
- Servicenämnden
- Sociala omsorgsnämnden
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (namnbyte från Utbildningsnämnden)
- Valnämnden
- Överförmyndarnämnden
- Arbetslivsnämnden
8. Nya och reviderade reglementen
Förslaget till ny nämndorganisation innebär nya och i vissa fall reviderade reglementen. Dessa har
remitterats till nämnder och styrelser för yttrande. Förslag till nya och reviderade reglementen
redovisas i separat ärende.
9. Förslag avseende bolagen
Styrgruppen föreslår inga förändringar i uppgifter för bolagen men föreslår att kommunstyrelsen
ges följande utredningsuppdrag:
8
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Utred möjligheter till samordning mellan Borås Parkering AB och Tekniska nämndens tillsyn av
parkeringsplatser.
Gör en särskild utredning kring Textile Fashion Center, BSTF AB under första halvåret 2016
avseende bl.a. strukturer och samordningsmöjligheter.
Gör en särskild utredning kring Borås Waste Recovery under första halvåret 2016 avseende
strukturer, samordningsmöjligheter och moder- och dotterbolagets inbördes relation.
10. Förslag till principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen
Styrgruppen föreslår nedanstående principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen.












Förvaltningsorganisationen ska utformas på ett sådant sätt att:
den på ett enkelt, professionellt och tillgängligt sätt möter behov av service och stöd hos
kommuninvånare och näringsliv på ett likvärdigt sätt,
förtroendevalda i nämnder, styrelser och bolag får de underlag de behöver för att fatta
beslut.
Förvaltningsorganisationen ska ge förutsättningar för:
”ett hela-staden-perspektiv” och en utvecklad samverkan mellan olika verksamheter,
att processer och arbetssätt fortlöpande utvecklas och moderniseras,
ett ledarskap där uppdrag, ansvar, befogenheter och resurser följs åt.
Förvaltningsorganisationen ska präglas av:
öppenhet och transparens som också stärker tillit och förtroende mellan chefer och medarbetare och mellan medarbetare och politisk ledning.
Förvaltningsorganisationen ska vidare utformas på ett sådant sätt att:
styrning, ledning och uppsikt blir tydlig, erkänd och accepterad,
medarbetares lärande, engagemang och professionalism tas tillvara, stimuleras och utvecklas,
resurser används effektivt – skalfördelar ska alltid prövas,
den bidrar till att nå Vision 2025 om Hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Förvaltningsorganisationens ”styrbarhet” ska värderas och ansvaret särskilt tydliggöras
och omfatta även stadskansliets roll och uppgift för styrning, ledning och uppsikt i kommunkoncernen.

11. Tidplan
Styrgruppen föreslår att den nya organisationen träder i kraft 2017-01-01.
12. Förslag
Styrgruppens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
- fastställa nämndorganisation och huvudsakliga verksamhetsområden i enligt med styrgruppens förslag
att gälla from 2017-01-01
- Nämnderna för Förskola-, Grundskola-, och Individ- och familjeomsorg- samt Vård- och
äldrenämnd tillsätts dock from 2016-09-01 med avgränsat förberedelseuppdrag tom 2016-12-31
- fastställa kost- lokalvårds- och vaktmästeriorganisationen i enlighet med styrgruppens förslag
- fastställa de särskilda samarbetsuppdragen i enlighet med styrgruppens förslag
- fastställa antalet ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser i enlighet med styrgruppens förslag
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse arbetsgrupp för de nya nämnderna i enlighet med styrgruppens
9
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förslag tom 2016-08-31
utse ledamöter och ersättare till de nya nämnderna, Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Individ- och
familjeomsorgsnämnd samt Vård- och äldrenämnd på kommunfullmäktiges möte senast i augusti
månad
ge kommunstyrelsen i uppdrag att svara för utredningsuppdrag avseende bolagen i enlighet med
styrgruppens förslag
fastställa principer och grundstruktur för förvaltningsorganisationen i enlighet med styrgruppens
förslag
uppmana kommunstyrelsen att särskilt bevaka att samtliga verksamheter tas om hand i den nya
organisationen
att nuvarande nämndorganisation upphör att gälla 2016-12-31
att återkalla uppdragen för de förtroenevalda i stadsdelsnämnder
i särskilt ärende fatta beslut om nya och reviderade reglementen med anledning av förändringar i
nämndorganisation mm

10
B 646

x

X

Servicenämnden

Sociala omsorgsnämnden

Avstår
från
yttrande

Synpunkter, kommentarer

1. Prioriterar alternativ A avseende kost-,
lokalvård- och vaktmästeri. Förutsättning att
verksamheten bedrivs enligt
beställutförarekonceptet.
2. Föreslår att samarbetsuppdrag för
tekniska frågor inrättas och att ansvaret för
dett läggs på Tekniska nämnden.
1. Föreslår att Arbetslivsnämnden och Individoch familjeomsorgsnämnden
sammanslås till en nämnd med ansvar för
arbetsmarknads- och
sysselsättningspolitiska insatser, insatser för
att motverka arbetslöshet,
flyktingmottagning, invandring och integration
samt insatser för nationella
minoriteter. Och all myndighetsutövning och
insatser inom Individ- och
familjeomsorg inkluderat boendesocial
hantering, hemlöshet, vålds- och
relationsverksamhet och ensamkommande
barn.
2. Föreslår att ärende gällande EU-migranter
lyfts in som ett ansvarsområde
till Nämnden för Individ- och familjeomsorg.

2. Föreslår att frågor av med daglig karaktär
som markupplåtelser, arrenden etc flyttas
från kommunstyrelsen till Tekniska nämnden.

1. Nämnden har noterat att antalet ersättare
utökats i förslaget (3).
Föreslår att ledningen av den samlade
exploateringsverksamheten (beställardelen)
samlas hos Tekniska nämnden.

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR NÄMNDER, utskick till KS och KF .xlsx

x

Tillstyrker Tillstyrker Avstyrker
med
yttrande
x

Tekniska nämnden

Överförmyndarnämnden

Nämnd
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x
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Samhällsbyggnadsnämnden

6. Föreslå som ett alternativ till placering av
hälso- och sjukvårdsverksamhet till
Sociala omsorgsnämnden för målgruppen
funktionsnedsatta och om psykiskt
funktionsnedsatta under förutsättning att
socialpsykiatri är kvar inom
nämndens ansvar.
7. Föreslår att Fritid- och folkhälsonämnden
tar över fritidsfrågorna och kvarvarande
föreningsbidrag från Sociala
omsorgsnämnden.
8. Föreslår att Kulturnämnden ska beakta
kulturfrågor för
funktionshindersverksamheten och
socialpsykiatrin på samma sätt som för
övriga verksamhetsområden.
9. Förordar att Nämnden för omsorg om
äldre ansvarar för all hälso- och
sjukvård i Borås Stad förutom hälso- och
sjukvård inom elevhälsan.
10. Föreslår ett tillägg gällande de särskilda
samarbetsuppdragen,
bostadsprocessen.

3. Förordar att Sociala omsorgsnämnden har
kvar ansvaret för
socialpsykiatrin.
4. Föreslår att beställarfunktion och
upphandling av LOV (Lagen om
valfrihetssystem 2018:962) daglig
verksamhet överflyttas från Sociala
omsorgsnämnden till redan befintlig
beställarfunktion LOV av hemtjänst till
Kommunstyrelsen.
5. Föreslår att all hälso- och
sjukvårdsverksamhet i första hand utgår från
en nämnd, Nämnden för omsorg om äldre.
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x

Lokalförsörjningsnämnden

B 649

1. Nämnden motsätter sig förslaget att flytta
daglig verksamhet till Sociala
omsorgsnämnden och socialpsykiatrins
utförardel till nämnden för Individ- och
familjeomsorg.
2. Nämnden föreslår att en
boendesocialenhet skapas under nämndens
ansvarsområde.
3. Arbetslivsnämnden föreslår att
relationsvåldsenheten ligger kvar under
nämnden.
1. Föreslår att träffpunkt Simonsland tillförs
FoF.
2. Fackförvaltningarnas ansvar för
medverkan i folkhälsoarbete och
brottsförebyggande arbete behöver
tydliggöras.
3. Tydliggöra roller och ansvar för fortsatt
samverkan kring främjande och
förebyggande arbete.
1. Föreslår att nämndens reglemente
förtydligas med ansvar för den fysiska
tillgängligheten om Sociala
omsorgsnämnden får ett särskilt
samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet.
1. Remissförslaget innebär att nämnden blir
tillståndsmyndighet för servering av alkohol
och tillsynsmyndighet för bland annat alkohol
och livsmedel. Detta är skäl för att se över
ansvars- och rollfördelning för verksamheten
i Orangeriet då nämnden blir både
verksamhetsutövare och tillsyns- och
tillståndsmyndighet.
1.Föreslår att stadsarkivet flyttas från
Kulturnämnden till Kommunstyrelsen.
2. Önskar att budgetmedel tillförs så att
nämnden kan genomföra likvärdig
filialverksamhet i sitt filialuppdrag.

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR NÄMNDER, utskick till KS och KF .xlsx

Kulturnämnden

x

x

Fritids- och folkhälsonämnden

Miljö- och
konsumentnämnden

x

Arbetslivsnämnden
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x

Revisorskollegiet
Stadsdelsnämnd Norr

x

4.Föreslår att Träffpunkt Simonsland förs
över från Nämnden för omsorg om äldre till
Fritid- och folkhälsonämnden
5. Föreslår att Kommunstyrelsen blir
arkivmyndighet
6. Föreslår att funktionerna Äldreombudsman
och Elevombud förläggs ansvarsmässigt
under kommunstyrelsen
7. Poängterar vikten av att Fristad
musikskola får gynnsamma förutsättningar
att fortsätta bedriva sin verksamhet
8. Förordar att CFL får fortsätta bedriva sin
verksamhet i sin nuvarande form

1. Förordar annan benämning av Nämnden
för omsorg om äldre
2. Uppmärksamma om otydlighet vad gäller
ansvaret för medborgare över 65 år med ex.
missbruksproblematik
• Att poängtera vikten av att Lokalt inflytande
och mötesplatser får gynnsamma
förutsättningar även fortsättningsvis samt att
dessagynnsamma förutsättningar även
fortsättningsvis samt att dessa behandlas i
budgetprocessen inför 2017

1. Nämnden tillstyrker alternativ B för kost-,
lokalvård- och vaktmästeri.

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR NÄMNDER, utskick till KS och KF .xlsx

x

Utbildningsnämnden

3.Att budgetmedel tillförs nämnden för drift
av Musiksolan i Fristad.
4. Nämnden förutsätter att tillräckliga
resurser tillförs för den utökade biblioteksoch kulturverksamheten.
5.Nämnden vill utreda om Musikskolan i
Fristad ska ligga under Kulturskolans
verksamhet eller vara en egen separat enhet.
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1. Föreslår att Arbetslivsnämnden och
Nämnden för Individ- och
familjeomsorg slås samman till en
gemensam nämnd.
2. Föreslår att ansvaret för socialpsykiatri
även fortsättningsvis organiseras inom
Sociala Omsorgsnämnden.
3. Uppmärksamma att ansvaret för
befolkningsperspektivet behöver
förtydligas
4. Uppmärksamma att det finns behov av att
säkra att ansvaret för
Stadsdelsnämndernas alla nuvarande
uppdrag i reglementet, har
fördelats
5. Förordar att Nämnden för omsorg om
äldre får ett annat namn

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR NÄMNDER, utskick till KS och KF .xlsx

Stadsdelsnämnd Väster

9. Förordar att det i Förskolenämnden,
Grundskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden finns
utvecklingskompetens som ersättning för
dagens utvecklingsenhet inom
kommungemensam Förskola och Skola
10. Föreslår att tydliggöra
samarbetsuppdraget avseende integration
11. Föreslår ett samarbetsuppdrag vad gäller
”Bostad åt boråsare” samt ett
samverkansforum för att förebygga att
kommuninvånare hamnar mellan stolarna
12. Framföra att samarbetsuppdragen
tidsätts och utvärdas
13. Särskilt uppmärksamma fortsatt
samverkan mellan fritidsgårdarna och 7-9
skolorna när fritidsgårdsverksamheten flyttas
till Fritids- och Folkhälsonämnden
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x
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Stadsdelsnämnd Öster

6. Utreda möjligheten att lagmässigt
samordna verksamheten inom Hälso- och
sjukvård (HSV) för alla vård och
omsorgsverksamheter i de aktuella
nämnderna
7. Uppmärksamma den otydlighet som finns
när det gäller gränsdragningar vad gäller
medborgare med insatser över och under 65
år
8. Förordar att Fritids- och folkhälsonämnden
ansvar för öppna mötesplatser som omfattar
alla åldrar.
9.Föreslår att Kommunstyrelsen blir
Arkivmyndighet.
10. Föreslå att integration och
flyktingmottagande blir ett nytt ytterligare
samarbetsuppdrag
1. förordar en annan benämning av
Nämnden för omsorg om äldre
2. vill uppmärksamma på att ansvaret för
medborgare, över 65 år med ex.
missbruksproblematik och/eller psykisk
sjukdom, är otydligt
3. Föreslår att Sociala omsorgsnämnden
fortsatt ska ansvara för socialpsykiatrin
4. föreslår att ansvaret för Träffpunkt
Simonsland förs över från Nämnden för
omsorg om äldre till Fritids- och
folkhälsonämnden
5.Föreslår att Kommunstyrelsen blir
arkivmyndighet
6. Föreslår att funktionerna Äldreombudsman
och Elevombud förläggs ansvarsmässigt
under Kommunstyrelsen
7. Föreslår att ansvaret för
samarbetsuppdraget avseende integration
tydliggörs

FÖRSLAG TILL NÄMNDORGANISATION SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR FRÅN NÄMNDERNA

6

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR NÄMNDER, utskick till KS och KF .xlsx

8. Föreslår ett samarbetsuppdrag vad gäller
”bostad till boråsare” samt ett
samverkansforum för att förebygga att
kommuninvånare hamnar mellan stolarna.
9. Föreslår ett samarbetsuppdrag kring äldre
och att Nämnden för omsorg om äldre
ansvarar för det.
10 Framför att samarbetsuppdragen tidssätts
och utvärderas
11. Vill uppmärksamma på att ansvaret för
familjecentralerna och relationsvåldsenheten
är otydligt
12. Föreslår att en samordning av hälso- och
sjukvårdsorganisationen under en nämnd
utreds
13. föreslår en översyn av var
tillsynsfunktioner såsom MAS, MAR och TÖS
ska förläggas ansvarsmässigt
14. Föreslår att de nya nämnderna ges rätt
att fatta beslut om ersättningar till enskild
verksamhet
15. Föreslår att de nya nämnderna ges rätt
att inom sitt ansvarsområde bereda taxor
som Kommunfullmäktige fastställer.
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B 654

x

Kristdemokraterna

Avstår
från
yttrande

4. Förordar att Stadsarkivet flyttas till
Kommunstyrelsen från Kulturnämnden
5. Betonar att Nämnden för omsorg om äldre
berör alla åldrar och att namnet är något
missvisande
6. Betonar att nämnder tillsätts i god tid innan
den nya organisationen träder i kraft
1. Viljeinriktningen att daglig verksamhet,
såväl för funktionshindrade som för
socialpsykiatrin, även fortsatt ligger kvar hos
Arbetslivsnämnden
2. Förordar alternativ B kost-, lokalvård- och
vaktmästeri

1. Extra viktigt att samverkansuppdraget
kring barn och unga ges reella förutsättningar
att se till individen oavsett vilken nämnd
område som berörs.
2. Det behöver var beslut om mål fattas för
samverksansuppdragen och hur processen
ska vara samt vem som är mottagare av
utvärderingar.
3. Om daglig verksamhet för
funktionshindrade flyttas måste nuvarande
kompetens och arbetsmarknadsperspektiv
tas tillvara.
4. Socialpsykiatrin bör ligga kvar hos Sociala
omsorgsnämnden.
1. Framhåller vikten av tvärsektoriell
samverkan
2. Förordar alternativ B kost-, lokalvård- och
vaktmästeri
3. Förordar att socialpsykiatrin organiseras
när funktionshinderverksamhetn

Synpunkter, kommentarer

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR PARTIER, BOLAG, FACKLIGA, utskick KS och KF.xlsx

x

Vänsterpartiet

Nämnd, styrelse, bolag, Tillstyrker Tillstyrker Avstyrker
organisation
med
yttrande
POLITISKA PARTIER
Socialdemokraterna
x
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B 655

x

Centerpartiet

3. Föreslår att socialpsykiatrin är kvar hos
sociala omsorgsnämnden.
4. I samband med utredningen av Borås
Waste Recovery överväga moder- och
dotterbolagets inbördes relation samt hur
dotterbolagets styrelse utses.
1. Förordar remissförslagets alternativ A för
kost-, lokalvård- vaktmästeri
2. Lokalvård- och vaktmästeri läggs på
entreprenad
3. Föreslår att förskolenämnden,
grundskolenämnden, nämnd för omsorg om
äldre, nämnd för individ- och familjeomsorg
ska ha 9 ledamöter och 9 ersättare istället för
förslagets 11.

1. Föreslår att daglig verksamhet för
socialpsykiatri flyttas till sociala
omsorgsnämnden.
2. Är det lämpligt för miljö- och
konsumentnämnden att vara ansvarig för
tillståndsgivning inom alkohol och tobak då
de är verksamhetsutövare för Orangeriet?

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR PARTIER, BOLAG, FACKLIGA, utskick KS och KF.xlsx

x

Moderaterna

3. Förslaget om samarbetsuppdrag är
otydligt och inte tillräckligt utförligt svarar för
hur det ska fungera i praktiken
4 Vill även se ett samarbetsuppdrag för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt grundskolenämnden, i synnerhet kring
överlämningen av elever från grundskolan till
gymnasieskolan
5.Föreslår att remissens text om Borås
Waste Recovery tas bort och istället får
följande lydelse: Gör en särskild utredning
om Borås Waste Recovery under första
halvåret 2016 avseende bla strukturer och
Borås stads fortsatta engagemang i bolaget.
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B 656

Miljöpartiet

Liberalerna

3. Borås Parkerings AB bör läggas som en
del i Tekniska nämnden.
4. Föreslår en nämnd för förskola- och
grundskola.
5. Att de kommunala bolagen utreds med
extern part och att det utreds vilka bolag som
kan omvandlas till nämnder, vilka små bolag
som kan inkorporeras med större och vilka
bolag som kan avvecklas.
6. Justera organisationsskiss i förslaget så
att kommunstyrelsen inte är överordnad
nämnderna.
7. Föreslår att upphandlingsfrågor- och
inköpsfrågor organiseras i Tekniska
nämnden.
8. Föreslår att träffpunkt Simonsland
organiseras under Fritid- och
Folkhälsonämnden.
9. Föreslår att den dagliga verksamheten ska
organiseras hos Arbetslivsnämnden.
10. Förordar alternativ B avseende kost-,
lokalvård- och vaktmästeri.
11. Föreslår att nämnden för omsorg om
äldre benämns Äldrenämnden.
1. Rangordnar alternativ A före alternativ B
avseende kost-, lokalvård- och vaktmästeri

1. Föreslår att organisationsförslaget ska
granskas av extern organisationskonsult.
2. Antalet ledamöter i arvodesdelegation ska
formuleras att motsvara "en representant
från varje parti i kommunfullmäktige".

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR PARTIER, BOLAG, FACKLIGA, utskick KS och KF.xlsx

x

4. Föreslår flytt av ansvaret för
persontransporter från Tekniska nämnden till
Servicenämnden.
5. Avstyrker förslaget om samarbetsuppdrag
till nämnder och styrelser.
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FACKLIGA
ORGANISATIONER

x

x

2. Bra med särskilt samarbetsuppdrag
avseende lokalt inflytande, demokratifrågor
och mötesplatser. Samarbete måste även
gälla de kommunala bostadsbolagen.
3. Svårt att se var det vräkningsförebyggande
arbetet hamnar i den nya organisationen.
Föreslår särskilt samarbetsuppdrag till
ansvarig nämnd.
1. I samband med utredningen av Borås
Waste Recovery överväga moder- och
dotterbolagets inbördes relation samt hur
dotterbolagets styrelse utses.

1. Förväntat att mötesplatser och det arbete
som bedrivs i dessa hade hamnat hos
arbetslivsnämnden och dess förvaltning.

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR PARTIER, BOLAG, FACKLIGA, utskick KS och KF.xlsx

x

Borås Energi och miljö

x

x

BOLAGEN
AB Bostäder

Borås Parkering AB
Borås Djurpark AB
Borås Elnät AB

x

Sverigedemokraterna

2. Remissen beskriver inte tillräckligt
beskriver hur det lokala inflytandet ska
hanteras i den nya organisationen.
3. Föreslår att kommunstyrelsen ges
möjlighet att tillsätta samverkansgrupper.
4. Eftersträva att inte öka antalet
förtroendevalda i den nya organisationen
jämfört med idag.
5. Ställer sig bakom förslaget att LSS daglig
verksamhet flyttas till Sociala
omsorgsnämnden från Arbetslivsnämnden.
1. Noterat i remissvar att de lagt förslag om
integrationsnämnd.
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B 657

Gemnsamt yttrande
från SACO,
Vårdförbundet,
Kommunal,
Lärarförbundet,
Lärarnas Riksförbund
och Vision

B 658
5. Mindre förvaltningars stödfunktioner
behöver samarbeta och lokaliseras
tillsammans.
6. Motsvarande funktioner behöver finnas på
Stadskansliet.
7. Kvalitet och utvecklingsfrågor ska finnas i
tillsammans genom organisationen.
8. Förordar att ansvaret för Barnhälsan ligger
på Förskoleförvaltningen
9. Kost-, lokalvård och vaktmästeri där
förordar Kommunal, Lärarförbundet och
lärarnas riksförbund alternativ B
Vision förordar alternativ A
10. Arkiverksamheten föreslås flytta till
stadskansliet.
11. All datakommunikation till stadskansliet
inklusive servicedesk för för vård, omsorg,
förskola, skola

2. Socialpsykiatrin skall vara kvar på social
omsorgsförvaltningen
3. Att dela upp ansvaren för daglig
verksamhet, socialpsykiatri och daglig
verksamhet funktionshindrade (LSS) gör att
funktionen blir svag och med färre
möjligheter för varje individs utveckling.
3. Mötesplats Simonsland har en mer naturlig
plats hos Fritid- och folkhälsa.
4. Stora förvaltningen ha egna stödfunktioner

1. Samtliga fackförbund ser positivt på
förslaget.

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR PARTIER, BOLAG, FACKLIGA, utskick KS och KF.xlsx

x

FÖRSLAG TILL NÄMNDORGANISATION SAMMANSTÄLLNING AV REMISSVAR FRÅN POLITISKA PARTIER, BOLAG OCH FACKLIGA ORGANISATIONER
kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Ledarna
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14. Tjänsteskrivelser, allra helst en övergång
till renodlade tjänsteskrivelser
1. Har inga synpunkter på ny indelning av
facknämnder men tillstyrker med motivering
förslag A avseende kost-, lokalvård och
vaktmästeri.

13. Dataservice ska inte vara uppbunden i
köp- och sälj organisation utan vara samlad.

12. I köp och sälj måste det framgå innehåll
och kvalitet, särskilt redovisa
kostnader/budget för beställare och utförare.
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2016-02-22

Dnr 2015/KS0657

tadskansliet
Handläggare:
ouise Streiby
Nr
er Pellby

61
Förslag till nya och reviderade reglementen med
anledning av organisationsöversyn
2016-02-10

Dnr 2015/KS0657 003

Kommunfullmäktige

Antagande av nya reglementen samt reviderade reglementen i anledning av beslut om ny
nämndorganisation
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att centrala facknämnder ska införas
från årsskiftet 2016/2017 och att stadsdelsnämnderna ska avskaffas.
Efter vederbörligt utredningsarbete och översyn föreslås kommunfullmäktige i ett
annat ärende besluta om den nya nämndsorganisationen. I korthet innebär förslaget
att de tre stadsdelsnämnderna, Norr, Väster och Öster avvecklas och att fyra nya
nämnder tillsätts. De fyra nämnderna utgörs av;





Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Vård- och äldrenämnden

Beslut om en ny nämndorganisation medför att nya och i vissa fall reviderade reglementen behöver antas. Det är kommunfullmäktige som utfärdar reglementen i
enlighet med 6 kap 32 § kommunallagen. Reglementen bestämmer de politiska
organens ansvarsområden och verksamhet samt klargör befogenhetsfördelningen
mellan de olika nämnderna. I förevarande ärende finns förslag till reglementen
som speglar den nya nämndorganisationen.
Verksamheterna i de nya nämnderna planeras att starta den 1 januari 2017. Genomförandet av nya nämndorganisationer kräver dock ett omfattande förberedelsearbete för att kunna genomföras på ett smidigt och säkert sätt. Nämnderna föreslås därför utses redan en tid före det att själva verksamheterna startar. Nämndernas uppdrag kommer fram till den 1 januari 2017 att vara inskränkt till det förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att
påbörja utarbetande av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att stödja förvaltningschefen i dennes
förberedelser. De nya nämndernas begränsade uppdrag avslutas 2016-12-31 och
framgår av respektive reglementes ingress.
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Ärendets beredning
Förslagen till nya och reviderade reglementen med anledning av organisationsöversynen har remitterats till Borås Stads samtliga nämnder och bolag. Därutöver
har de politiska partierna samt de fackliga organisationerna erhållit förslagen för
synpunkter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

att fastställa nya reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag att gälla
från och med 2016-09-01;
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Vård- och äldrenämnd

-

att fastställa reviderade reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag att
gälla från och med 2017-01-01;
Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Tekniska nämnden
Sociala omsorgsnämnden
Gemensamt reglemente

-

att följande reglemente upphör att gälla den 2016-12-31
Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Kommunchef
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Reglemente för Arbetslivsnämnden

710:1

Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, ändrad 2015-11-18
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
§ 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,
med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och
introduktion av flyktingar,
ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för
nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska,
försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen)
personliga ombud,
utdelning ur sociala 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.

Kommunal författningssamling för Borås 2017
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Reglemente för Arbetslivsnämnden

710:1

Reglemente för Borås Stads arbetslivsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, ändrad 2015-11-18
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
§ 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,
med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och
introduktion av flyktingar,
Ansvaret för ensamkommande barn är överflyttat från Stadsdelsnämnd Norr till Indi-vid- och
familjeomsorgsnämnden, reglementet § 2. Att Arbetslivsnämnden ansvarar för mottagning och
introduktion av flyktingar med undantag av ansvaret för ensam-kommande barn, föreslås
förtydligas i reglementet § 2, p 6, med ovanstående bisats.
ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser för
nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska,
daglig verksamhet för funktionshindrade och socialpsykiatri,
Ansvaret för daglig verksamhet för funktionshindrade och socialpsykiatri överflyttas till Sociala
omsorgsnämnden och återfinns i dess reglemente § 1.
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården för personer med funktionsnedsättning i
daglig verksamhet,
I och med att ansvaret för daglig verksamhet överflyttas till Sociala omsorgsnämnden medför
detta även ett ansvar för denna verksamhets hälso- och sjukvård. Att Sociala
omsorgsnämnden har ett ansvar även för den kommunala hälso- och sjukvården för personer
med funktionsnedsättning i daglig verksamhet framgår av sista stycket 1§ i Sociala
omsorgsnämndens reglemente.
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 B 663
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daglig verksamhet,
I och med att ansvaret för daglig verksamhet överflyttas till Sociala omsorgsnämnden medför
detta även ett ansvar för denna verksamhets hälso- och sjukvård. Att Sociala
omsorgsnämnden har ett ansvar även för den kommunala hälso- och sjukvården för personer
med funktionsnedsättning i daglig verksamhet framgår av sista stycket 1§ i Sociala
omsorgsnämndens reglemente.
 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.

Uppgiften flyttas till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås
Stad § 5 p 2.
Kommunal författningssamling för Borås 2015 2017
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Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden

380:1

Reglemente för Borås Stads fritids- och
folkhälsonämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, ändrad 2015-11-18
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestäm- melserna i detta
reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift
att
att

ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete,
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 handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inkl.
Simonsland,
att
ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av
folkhälsoarbetet,
att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren,
att ansvara för kommunens koloniverksamhet
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
i den mån kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och
att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar,
att
avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar
att ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III.

Kommunal författningssamling för Borås 2017
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Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden

380:1

Reglemente för Borås Stads fritids- och
folkhälsonämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, ändrad 2015-11-18
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 2015-11-18 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 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 handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inkl.
Simonsland,
Demokratifrågorna är överflyttade från Stadsdelsnämndernas reglemente § 2.
att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling
av folkhälsoarbetet,
att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren,
Ansvaret överflyttas från Stadsdelsnämndernas reglemente § 1.
att ansvara för kommunens koloniverksamhet
Ansvaret för kommunens koloniverksamhet låg tidigare på Stadsdelsnämnd Norr
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 i den mån kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande
regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar,
Ansvaret för föreningsgårdsverksamhet överflyttas från Stadsdelsnämndernas reglemente § 1.
Kommunens samlade bidragsgivning inklusive bidrag till det lokala föreningslivet överflyttas
från stadsdelsnämndernas reglemente § 1 a). Exkluderar bidragsgivning inom kultursektorn
från stadsdelnämndernas reglemente § 1 b) som överförts till Kulturnämnden.
att ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen
Ansvaret överflyttas till Miljö- och konsumentnämnden, återfinns i dess reglemente § 2.
att utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak
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kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande
regler och att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar,
Ansvaret för föreningsgårdsverksamhet överflyttas från Stadsdelsnämndernas reglemente § 1.
Kommunens samlade bidragsgivning inklusive bidrag till det lokala föreningslivet överflyttas
från stadsdelsnämndernas reglemente § 1 a). Exkluderar bidragsgivning inom kultursektorn
från stadsdelnämndernas reglemente § 1 b) som överförts till Kulturnämnden.
att ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen
Ansvaret överflyttas till Miljö- och konsumentnämnden, återfinns i dess reglemente § 2.
att utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak
Tillsynsansvaret överflyttas till Miljö- och konsumentnämnden, återfinns i dess reglemente § 2.
att utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Tillsynsansvaret överflyttas till Miljö- och konsumentnämnden § 2.
att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar (redaktionell ändring till att sats)
att ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III. (redaktionell ändring till att
sats)

Kommunal författningssamling för Borås 2015 2017
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Reglemente för Förskolenämnden

NNN:1

Reglemente för Borås Stads förskolenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
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 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna ett till fem år.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för
bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Kommunal författningssamling för Borås 2017
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Reglemente för Förskolenämnden

NNN:1

Reglemente för Borås Stads förskolenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
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.
Överensstämmer med Borås Stads uppdateringssystem vad avser stadens styrdokument för övriga nämnder.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.
Verksamheten i nämnden startar den 1 januari 2017. Genomförandet av den nya nämndorganisationen
kräver dock ett omfattande förberedelsearbete för att kunna genomföras på ett smidigt och säkert sätt.
Genom ett begränsat uppdrag till nämnden möjliggörs detta förberedelsearbete. Uppdraget upphör
automatiskt 2016-12-31.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.
I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna ett till fem år.
Uppgifterna är överflyttade från SDNs reglemente § 1.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för
bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg.
Uppgiften är ny och återfinns inte sedan tidigare i annat reglemente. Att det är kommunen som ansvarar
för nämnda beslut rörande godkännande och tillsyn framgår av skollagen.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
Uppgiften är inte tidigare reglerad i något reglemente.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och
övriga nämnder i Borås Stad
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 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

Uppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§

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

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

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

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.
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Delegering från Kommunfullmäktige
5§

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

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

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

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

Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
9§

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

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

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

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
Närvarorätt
13 §

Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta i
överläggningarna.
Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för särskilt
fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som
berör vederbörandes verksamhetsområde.
Sammansättning
14 §

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

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

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

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

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

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

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
21 §

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

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

Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
24 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och
övriga nämnder i Borås Stad
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 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

Uppgifter
Uppdrag och verksamhet
1§

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

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

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

Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av
personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.
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Delegering från Kommunfullmäktige
5§

Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars
av större vikt för kommunen:
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag eller
annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.
2. 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.
Uppgiften har tidigare återfunnits i vissa nämnders reglementen (se t ex Arbetslivsnämndens
reglemente § 2 och Tekniska nämndens reglemente § 1).
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6§

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

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

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

Arbetsformer
Tidpunkt för sammanträden
9§

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

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

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

Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.
Närvarorätt
13 §

Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta i
överläggningarna.
Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för särskilt
fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som
berör vederbörandes verksamhetsområde.
Sammansättning
14 §

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

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

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

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

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

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 010:9
Även de ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som
saknar ordinarie ledamot i nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt
yttrande). Sakinnehållet ska i huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.
Justering av protokoll
20 §

Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
21 §

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

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

Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

Undertecknande av handlingar
24 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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Reglemente för Grundskolenämnden

NNN:1

Reglemente för Borås Stads Grundskolenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
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 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra
skolförfattningar.
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
som nämnden ansvarar för.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
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Reglemente för Grundskolenämnden

NNN:1

Reglemente för Borås Stads Grundskolenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
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.
Överensstämmer med Borås Stads uppdateringssystem vad avser stadens styrdokument för övriga nämnder.
Gäller fr o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.
Verksamheten i nämnden startar den 1 januari 2017. Genomförandet av den nya nämndorganisationen
kräver dock ett omfattande förberedelsearbete för att kunna genomföras på ett smidigt och säkert sätt.
Genom ett begränsat uppdrag till nämnden möjliggörs detta förberedelsearbete. Uppdraget upphör
automatiskt 2016-12-31.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra
skolförfattningar.
Uppgifterna är överflyttade från SDNs reglemente § 1.
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
som nämnden ansvarar för.
Uppgifterna är överflyttade från SDNs reglemente § 1.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
Uppgiften är inte tidigare reglerad i något reglemente.
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Reglemente för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

600:1

Reglemente för Borås Stads Gymnasie- och
Vuxenutbildningsnämnd
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Utbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommu- nens
utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska
för invandrare samt inom yrkeshögskolan.
Utbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom elevhälsan i
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, ålig- ger det
Utbildningsnämnden särskilt att
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom
nämndens ansvarsområde,
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och verka för
att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring,
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens lokala
organisationer och arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinrik- tad utbildning,
 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före- skrifter,
 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men inte har
fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola
eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med andra kommunala
aktörer utöva ansvaret,
 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra de
uppgifter, som kommunfullmäktige överlämnar.
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Reglemente för Utbildningsnämnden Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 600:1

Reglemente för Borås Stads utbildningsnämnd
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnd
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Utbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan.
Utbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom
elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige inte föreskriver annat, åligger det Utbildningsnämnden särskilt att
 beakta den allmänna utvecklingen inom de delar av skolväsendets område som ligger inom
nämndens ansvarsområde,
 svara för den obligatoriska samordningen vid tillsättning av lärartjänster i kommunen och
verka för att lärare genom tjänstgöring på olika skolor bereds tillfälle till heltidstjänstgöring,
 genom samverkan med kommunala organ samt med representanter för arbetsmarknadens
lokala organisationer och arbetsförmedlingen tillskapa en för bygden väl anpassad yrkesinriktad utbildning,
 främja skolutveckling och tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter,
 tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag inom
nämndens verksamhetsområde samt på kommunens vägnar motta sådana bidrag,
Uppgiften flyttas till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Borås Stad § 5 p 2.
 inneha det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men
inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning och i samverkan med
andra kommunala aktörer utöva ansvaret,
 handlägga övriga förekommande ärenden inom nämndens förvaltningsområde samt fullgöra
de uppgifter, som kommunfullmäktige överlämnar.
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Reglemente för Individ- och Familjeomsorgsnämnden

NNN:1

Reglemente för Borås Stads Individ och
Familjeomsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
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 2016-09-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt
kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd.
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso och sjukvården inom sitt
område.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det inkluderar
ansvaret för bostadsanskaffning.
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Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden

NNN:1

Reglemente för Borås Stads Individ- och
familjeomsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
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.
Överensstämmer med Borås Stads uppdateringssystem vad avser stadens styrdokument.
Gäller fr. o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.
Verksamheten i nämnden startar den 1 januari 2017. Genomförandet av den nya nämndorganisationen
kräver dock ett omfattande förberedelsearbete för att kunna genomföras på ett smidigt och säkert sätt.
Genom ett begränsat uppdrag till nämnden möjliggörs detta förberedelsearbete. Uppdraget upphör
automatiskt 2016-12-31.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i
lag sägs om socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt
kommunfullmäktiges beslut åvilar annan nämnd.
Uppgifterna är överflyttade från SDNs reglemente §§ 1 och 3 samt från Sociala omsorgsnämndens
reglemente § 1.
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso och sjukvården inom sitt
område.
Uppgiften är överflyttad från Stadsdelsnämndernas reglemente § 1.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Ansvaret för uppgiften är överflyttat från Stadsdelsnämnd Norr.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det inkluderar
ansvaret för bostadsanskaffning.
Uppgiften är överflyttad från Sociala omsorgsnämndens reglemente § 2. Ansvaret har förtydligats.
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Reglemente för Kommunstyrelsen

010:11

Reglemente för Kommunstyrelsen
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 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

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

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

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

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
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Reglemente för Kommunstyrelsen

010:12

2.
3.
4.
5.
6.
7.

utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämndpresidierna.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handläggas ska beredas.
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;
 utveckling av den kommunala demokratin
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 personal-, löne- och arbetsgivar-politik
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande
 regionala, nationella och internationella frågor
 näringslivsfrågor
 informationsverksamhet
 marknadsföring av kommunen
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-,
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.
Företag och stiftelser
4§

Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse
för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap 17-18
b §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
4. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och företagsledningarna,
5. årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen
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Reglemente för Kommunstyrelsen
010:13
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. Styrelsen får utse ombud som äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden i de företag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
7. Årligen godkänna bolagens budgetar och finansiering.
Kommunalförbund
5§

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

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

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

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
8§

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

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

Ekonomi

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

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

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

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

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

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

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
10 §

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.
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Reglemente för Kommunstyrelsen
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 2017-01-01.
Utöver det som föreskrivs kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Styrelsens uppgifter
Allmänt om styrelsens uppgifter
1§

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

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2§

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

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer
och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

utöva uppsikt över övriga nämnders beslut,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
9. ansvara för regelbundna planerings- och uppföljningssamtal mellan styrelsen och nämndpresidierna.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
handläggas ska beredas.
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat;
 utveckling av den kommunala demokratin
 medborgar- och brukarinflytande
 samspel mellan politik och förvaltningar
 personal-, löne- och arbetsgivar-politik
 kommunens ekonomiska och finansiella utveckling
 övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, trafikplanering och kollektivtrafik
 mark- och bostadsförsörjning, samhällsbyggande
 regionala, nationella och internationella frågor
 näringslivsfrågor
 informationsverksamhet
 marknadsföring av kommunen
 kommunens kommunövergripande personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
 frågor som är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär inom kost-,
lokalvård- och vaktmästeriorganisationen.
Ansvaret för de frågor inom området kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen som
är av strategisk, kommunövergripande och gemensam karaktär och som här tilldelas
kommunstyrelsen, innefattar i huvudsak följande: Upphandlings- och avtalsfrågor,
miljöarbete, kompetensutveckling, personalförsörjning, kvalitet- och metodutveckling,
analys-, uppföljnings- och utredningsarbete, prissättningar och arbete med gemensamma
rutiner och riktlinjer.
Företag och stiftelser
4§

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

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

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

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

Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning
8§

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

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:

Ekonomi

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

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

Informationssystem och Informationsteknologi (IS/IT)

010:15

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

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

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

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

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
10 §

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Kommunal författningssamling för Borås 2015 2017
B 696

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Reglemente för Kommunstyrelsen

010:16

Krisledningsnämnd
11 §

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen ska i samband med varje ny mandatperiod fatta beslut om arbetsformerna för
ärendeberedningen i Kommunstyrelsen.
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Reglemente för Kulturnämnden

660:1

Reglemente för Borås Stads kulturnämnd
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

att vara huvudman för Borås Stadsteater, Borås Stadsbibliotek, Folk- och skolbiblioteken, Borås
Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna samt biograf Röda Kvarn,
att främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång, musik, dans,
konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet m.m.
att bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk forskning,
att delta i projektering och utformning av det offentliga rummet,
att i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av
offentliga platser och byggnader,
att ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur,
att se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom
äldreomsorgen,
att arbeta med kulturturism,
att svara för musikskolan i Fristad.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Kulturnämnden särskilt
att handlägga ansökningar om anslag från institutioner, organisationer eller enskilda, inom
nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag
att besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram.
att besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga platser och byggnader och an- skaffa
konstverk inom ramen för anvisade medel
att verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer att avge
yttranden i plan- och byggnadsärenden
att fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendier att
besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stads bibliotek
att ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördela kostnaderna
mellan Borås Stads samtliga bibliotek
att svara för drift och samordning av bokbussverksamheten.
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Reglemente för Kulturnämnden

660:1

Reglemente för Borås Stads kulturnämnd
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

att vara huvudman för Borås Stadsteater, Borås Stadsbibliotek, Folk- och skolbiblioteken, Borås
Kulturskola, Borås Konstmuseum, De Kulturhistoriska Museerna, Borås Stadsarkiv samt
biograf Röda Kvarn
Ansvar för folk- och skolbiblioteken överflyttad från Stadsdelsnämndernas reglemente § 1.
Uppgiften att vara arkivmyndighet för Borås Stad är flyttad till kommunstyrelsen, KS reglemente
§ 12 sista stycket.
att främja kulturlivet i frågor som rör bildnings- och studieverksamhet, litteratur, teater, sång,
musik, dans, konst, film, foto, musei- och utställningsverksamhet m.m.
att bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt samt stödja lokalhistorisk
forskning
att delta i projektering och utformning av det offentliga rummet
att i samråd med berörda institutioner och brukare besluta om konstnärlig utsmyckning av
offentliga platser och byggnader.
att ansvara för samordning av barn- och ungdomskultur
att regelbundet följa upp och värdera stadsdelarnas arbete med barn- och ungdomskultur.
att se till att kulturfrågorna beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom
äldreomsorgen,
Uppgiften utgår då stadsdelsnämnderna avvecklas. Arbetet med att se till att kulturfrågorna
beaktas i förskolor, skolor, fritidsverksamhet och inom äldreomsorgen åvilar
Kulturnämnden.
att arbeta med kulturturism
att svara för musikskolan i Fristad
Uppgiften överflyttad från Stadsdelsnämndernas reglemente § 1.
Kulturnämnden är arkivmyndighet i Borås Stad.
Uppgiften överflyttas till Kommunstyrelsens reglemente § 12 sista stycket.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger
det Kulturnämnden särskilt
att handlägga ansökningar om anslag från institutioner, organisationer eller enskilda, inom
nämndens verksamhetsområde, och fördela bidrag inom ramen för beviljade anslag
att besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram.
Uppgiften överflyttad från Stadsdelsnämndernas reglemente § 2.
att besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga platser och byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel
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att besluta om stöd till lokala kulturföreningar och bidrag till lokala kulturprogram.
Uppgiften överflyttad från Stadsdelsnämndernas reglemente § 2.
att besluta om förvärv av konst för utsmyckning av offentliga platser och byggnader och anskaffa konstverk inom ramen för anvisade medel
att verka för ett bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer
att avge yttranden i plan- och byggnadsärenden
att fungera som stipendienämnd vid utdelandet av kommunens kulturstipendier
att besluta om regler för lån och avgifter för samtliga Borås Stads bibliotek
att ansvara för gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och kravsystem samt att fördela kostnaderna mellan Borås Stads samtliga bibliotek
att svara för drift och samordning av bokbussverksamheten.
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads miljöoch konsumentnämnd
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Nämndens skall också inom ramen för bestämmelserna i 1 kap 4 § kommunallagen främja och samordna
konsumentintressena inom kommunen.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden särskilt
att

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

att

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

att

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

att

medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,

att

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

att

ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen,

att

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

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

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

att
att

enligt skuldsaneringslagen lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer samt vara be- hjälplig
under hela skuldsaneringsförfarandet,
lämna enskilda konsumenter vägledning i allmänna konsumentfrågor samt bistå dem vid
reklamationsförfaranden.
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads miljöoch konsumentnämnd
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom
miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut
skall fullgöras av annan nämnd.
Nämndens skall också inom ramen för bestämmelserna i 1 kap 4 § kommunallagen främja och
samordna konsumentintressena inom kommunen.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger
det Miljö- och konsumentnämnden särskilt
att

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

att

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

att

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

att

medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,

att

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

att

ansvara för kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen,
Uppgiften är överflyttad från Fritids- och Folkhälsonämndens reglemente § 2.

att

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

att

utöva tillsyn enligt tobakslagen där försäljning av tobak och servering av alkohol sker samt
handläggning av anmälan om försäljning av tobak,
Uppgiften är överflyttad från Fritids- och Folkhälsonämndens reglemente § 2.

att

utöva kommunens kontroll enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
Uppgiften är överflyttad från Fritids- och Folkhälsonämndens reglemente § 2.

att

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

att

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

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

att

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

att

lämna enskilda konsumenter vägledning i allmänna konsumentfrågor samt bistå dem vid
reklamationsförfaranden.
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Reglemente för Sociala omsorgsnämnden

700:1

Reglemente för Borås Stads sociala omsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs
om socialnämnd vad avser funktionshinder verksamhet samt stöd och service till personer under 65 år med
psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård och boendestöd i ordinärt boende.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) inklusive daglig verksamhet för funktionshindrade och för daglig
sysselsättning inom socialpsykiatrin.
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande
assistentersättning.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.
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Reglemente för Sociala omsorgsnämnden

700:1

Reglemente för Borås Stads sociala omsorgsnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Sociala omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs
om socialnämnd vad avser individ- och familjeomsorg för vuxna, funktionshinder verksamhet samt stöd
och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård och boendestöd i
ordinärt boende.
Överstrukna uppgifter överförs till Individ- och Familjeomsorgsnämnden och återfinns i dess reglemente
§§ 1och 2.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) inklusive daglig verksamhet för funktionshindrade och för daglig
sysselsättning inom socialpsykiatrin.
Ansvar för daglig verksamhet för funktionshindrade och för daglig sysselsättning inom socialpsykiatri
har flyttats till Sociala omsorgsnämnden från Arbetslivsnämnden och förtydligas nu med orden daglig
sysselsättning.
Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande
assistentersättning.
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:
Utgår. Överflödig text.
Sociala omsorgsnämnden skall tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och
andra bidrag inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mot- taga stats- och andra
bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgiften flyttas till Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad § 5 p
2.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.
Uppgiften överflyttas till Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente § 2.
Nämnden skall samverka med stadsdelsnämnderna för att främja att invånarna behandlas likvärdigt i hela
kommunen inom de verksamhetsgrenar som nämnden handhar.
Uppgiften utgår.
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Reglemente för stadsdelsnämnderna i Borås
Stadsdelsnämnderna avvecklas.
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 det inte ankommer på annan har nämnden till huvuduppgift att inom sitt geografiska område
ansvara för:
den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom
som bildar förskola, grundskolan och förskoleklass. I skolväsendet ingår också fritidshem
som kompletterar utbildningen i föreskoleklassen och grundskolan,
Uppgiften överflyttas till grundskolenämnden.
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd,
Uppgiften överflyttas till flera andra nämnder.
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inklusive elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för,
Uppgiften rörande elevhälsan överflyttas till Grundskolenämnden. Ansvaret för övrig
kommunal hälso- och sjukvård överflyttas till respektive Vård- och
äldreomsorgsnämndens reglemente § 1, Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente
§ 1 samt till Sociala omsorgsnämndens reglemente § 1.
kommunens uppgifter inom hemsjukvården,
Uppgiften ingår i det ansvar som åvilar nämnderna inom ramen för den kommunala hälsooch sjukvården.
fritidsgårdsverksamhet,
Uppgiften överflyttas till Fritids- och folkhälsonämndens reglemente § 1.
kulturverksamhet.
Återfinns i Kulturnämndens reglemente § 1.
Från stadsdelsnämndens arbetsuppgifter undantas:
a) inom socialtjänst
drift av barnkolonier och feriehemsverksamhet,
individ- och familjeomsorg för vuxna,
ekonomiskt bistånd,
introduktion av invandrare och flyktingmottagning,
verksamhet i handikappråd,
samordning av platser på särskilt boende inom kommunen,
föreningsstöd såvitt avser föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde,
Bidragsgivning till det lokala föreningslivet överflyttas till fritids- och folkhälsonämndens
reglemente § 2.
utdelning ur sociala donationsfonder,
stöd och service till personer under 65 år med psykiska funktionshinder inkl. hemsjukvård
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b) inom kultursektorn
samordning och drift av bokbussverksamheten,
arbetsplatsbibliotek,
teaterproduktion,
verksamhet åt regionen,
stöd till studieorganisationerna,
föreningsstöd till föreningar som omfattar mer än nämndens geografiska verksamhetsområde,
Föreningsstöd/bidrag till det lokala föreningslivet inom kultursektorn överflyttas till
Kulturnämndens reglemente § 2.
musikskolans instrumentundervisning och ensembleverksamhet, dock ej musikskolan i
Fristad,
kulturminnesvård och bevarandefrågor,
museiverksamhet.
c) i övrigt
beslut om arkiv- och gallringsfrågor
Uppgiften utgår.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
Det åligger stadsdelsnämnden särskilt
att

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

utveckla och stärka den lokala demokratin inom sitt geografiska område och öka invånarnas
möjligheter att påverka förhållandena i området,
Uppgiften överflyttas till Fritid- och folkhälsonämndens reglemente § 2.
att

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

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

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

Uppgiften ingår i Kulturnämndens verksamhetsområde och återfinns i dess reglemente § 1.
att

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

Uppgiften förs in i det Gemensamma reglementet gällande för samtliga nämnder § 5.
att

på kommunens vägnar mottaga stats- och andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
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Uppgiften förs in i det Gemensamma reglementet gällande för samtliga nämnder § 5.

§ 3 Särskilda uppgifter

För Stadsdelsnämnd Norr
- den obligatoriska särskolan,
Uppgiften överförs till Grundskolenämndens reglemente § 1.
- kommungemensam verksamhet inom förskola och skola,
Uppgiften ingår i Förskolenämndens respektive Grundskolenämndens verksamhet
musikskolan i Fristad.
Uppgiften överförs till Kulturnämndens reglemente § 1.
För Stadsdelsnämnd Väster
kommungemensam verksamhet inom individ och familjeomsorgens insatser för barn och
familj, samt ansvar för samordning av kommunens individ- och familjeomsorgsverksamhet,
Uppgiften överförs till Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente § 1.
stadsdelsgemensam verksamhet inom kost.
Ansvaret för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen läggs hos vardera de tre
facknämnderna, Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden.
För Stadsdelsnämnd Öster
kommungemensam verksamhet inom äldreomsorg,
Ansvaret ingår i Äldreomsorgens huvudarbetsuppgifter.
samordning av platser på särskilt boende samt korttidsplatser inom kommunen.
Ansvaret ingår i Äldreomsorgsnämndens uppgifter enligt dess reglemente § 1.
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Nyckelkodsindelning för stadsdelsnämnderna
Stadsdelsnämnden Norr (Centrum, Fristad, Sjöbo)

1
2
3
4
07
24
25
27
28
29
3
5
81

Nordskogen
Sjöbo
Ryda
Lundby
Stadskärnan
Villastaden
Östermalm
Salängen
Norrmalm
Bergdalen
Församlingsskrivna i Caroli och Gustav Adolfs församlingar
Fristad
Bredared

Stadsdelsnämnden Väster (Göta, Norrby, Sandhult, Viskafors)

5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2121
7
80

Getängen
Hestra
Göta
Norrby
Parkstaden
Byttorp
Lund
Funningen
Viared
Bosnäs
Kristineberg
Kråkered
Transås
Hedvigsborg
Druvefors
Bergsäter (del av)
Viskafors
Sandhult

Stadsdelsnämnd Öster (Brämhult, Trandared, Dalsjöfors)

211
2131
214
22
23
26
41
42
49
6

Bergsäter (del av)
-"-"Trandared
Hulta
Hässleholmen
Hyberg
Brämhult
Församlingsskrivna i Brämhults församling
Dalsjöfors
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Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd
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 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens:
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd
allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är
markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande).
 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till
och från daglig verksamhet.
 Planering och samordning av skolskjutsar.
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder,
framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar
för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s k Mobility Managent,
upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av
flygfält.
 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter
och liknande sammanslutningar.
 Beredning av avgifter för gatukostnad.
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till
Trafikverket och Länsstyrelsen.
 I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.
 Skötsel av Borås Stads naturreservat.
 Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
 Kalkning av sjöar och våtmarker.
 Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
 Skötsel av Borås Stads lekplatser.
 Vattendrag, underhåll och rensning.
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Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.
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Reglemente för Borås Stads tekniska nämnd
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 2017-01-01
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens:
 Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd
allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är
markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande).
 Strategisk styrning av förvaltningsöverskridande upphandlingsverksamhet, utgöra stadens
upphandlingskompetenscentra samt utgöra stadens inköpscentral (upphandlingsuppdrag,
upphandlingssamverkan med andra myndigheter/enheter exempelvis andra kommuner och
bolag m m.
Upphandlingsverksamheten flyttas från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsens
reglemente § 7 p 7.
 Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.
 Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till
och från daglig verksamhet.
 Planering och samordning av skolskjutsar.
 Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
 Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder,
framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar
för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s k Mobility Managent,
upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av
flygfält.
 Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
 Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
 Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter
och liknande sammanslutningar.
 Beredning av avgifter för gatukostnad.
 I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till
Trafikverket och Länsstyrelsen.
 I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.
 Skötsel av Borås Stads naturreservat.
 Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
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 Kalkning av sjöar och våtmarker.
 Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
 Skötsel av Borås Stads lekplatser.
 Inom Borås Stads förvaltningar utse en styrgrupp, vilken har delegation att fatta upphandlingsbeslut för Borås Stad.
Upphandlingsverksamheten flyttas från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsens
reglemente § 7 p 7.




Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla
stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.
Uppgiften införts i Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Borås Stad § 5 p 2.
Vattendrag, underhåll och rensning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

Tekniska nämnden fullgör kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafikfrågor.

Kommunal författningssamling för Borås 2015 2017
B 714

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Reglemente Vård- och äldrenämnden

NNN:1

Reglemente för Vård- och äldrenämnd
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
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 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om
äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt
trygghetslarm och bostadsanpassningsbidrag.
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetsområde.
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
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Reglemente Vård- och äldrenämnden
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016.
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.
Överensstämmer med Borås Stads uppdateringssystem vad avser stadens styrdokument.
Gäller fr o m 2016-09-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Nämndens uppdrag och verksamhet är begränsat fram till den 1 januari 2017 och utgörs av det
förberedelsearbete som bedöms som angeläget inför uppstartsåret 2017, såsom t.ex. att påbörja utarbetande
av mål- och inriktningsdokument, budget- och delegationsordning, risk- och väsentlighetsanalys samt att
stödja förvaltningschefen i dennes förberedelser. Uppdraget avslutas 2016-12-31 då föreliggande reglemente
gäller fullt ut.
Verksamheten i nämnden startar den 1 januari 2017. Genomförandet av den nya nämndorganisationen
kräver dock ett omfattande förberedelsearbete för att kunna genomföras på ett smidigt och säkert sätt.
Genom ett begränsat uppdrag till nämnden möjliggörs detta förberedelsearbete. Uppdraget upphör
automatiskt 2016-12-31.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om
äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt
trygghetslarm och bostadsanpassningsbidrag.
Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetsområde.
Uppgifterna är överflyttade från SDNs reglemente § 1.
I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.
Uppgiften är ny och inte tidigare reglerad i något reglemente.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen,
för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
Uppgiften är inte tidigare reglerad i något reglemente.

Kommunal författningssamling för Borås 2017

B 716

2016-02-08

Dnr 2014/KS0425
kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Handläggare: Jessica Ekberg

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 62
Försäljning av
av fastigheten
fastigheten Vattnet
Vattnet 4,
4, Viared
Försäljning
Viared Norra
2016-01-27
Norra Dnr 2014/KS0425 253
Ett köpeavtal har upprättats med Balder 21 AB om försäljning av fastigheten Vattnet
4. Fastigheten är belägen på Viared Norra. På platsen ska Bilia etablera sig.
Bolaget tillträder området 1 april 2016 och ska då betala köpeskillingen 8 159 200
kronor samt ersättning för utförd grovplanering (4 778 960 kronor).
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Balder 21 AB godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
501 80 BORÅS

Org. Nr: 212000-1561

Köpare:

Balder 21 AB
Box 53121
400 15 GÖTEBORG

Org. Nr: 559008-3258

Fastighet:

Säljaren överlåter till köparen fastigheten Vattnet 4 i Borås kommun
som markerats på bifogad karta.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är
Åttamiljoneretthundrafemtioniotusentvåhundra/8 159 200:-/kronor

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2016-04-01

Betalning:

Köpeskillingen ska betalas kontant till säljaren senast på tillträdesdagen

Bygglov:

Köparen ska senast tre månader efter Kommunfullmäktiges beslut om
godkännande av avtalet ansöka om bygglov. Bygglovs- och
planavgiften betalas av köparen.

Byggnadsskyldighet:

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

Fastighetsbildning:

Köparen betalar fastighetsbildningskostnaden,
tiotusenåttahundratrettiotre/10 833:-/kronor. Markavdelningen
översänder faktura.

Köpebrev/Lagfart

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

Panträtt, servitut,
nyttjanderätt mm:

Området överlåtes fritt från penninginteckningar.
Säljaren garanterar att området inte belastas av andra servitut och
nyttjanderätter än vad som framgår av särskilda punkter i detta avtal.
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Anteckningar i
fastigheten:

Borås Stad ombesörjer att den anteckning om ersättningsbeslut som
finns i fastigheten tas bort.

Kraftledning:

Den kraftledning (luft) som tidigare funnits inom det överlåtna
området har flyttats till läge utanför området. Det överlåtna området
belastas dock formellt sett fortfarande av en rättighet avseende den
gamla ledningssträckningen. Denna rättighet ska dock flyttas till det
nya läget och påverkar därför inte köparens nyttjande av det överlåtna
området.

Servitut eller dyl för
underjordiska
ledningar:

Det område som enligt gällande detaljplan markerats som u-område
ska vara tillgängligt för allmänna underjordiska ledningar. Köparen ska
upplåta denna mark till ledningsägare utan ersättning och enligt gängse
villkor.
Köparen är medveten om att det inom ovanstående beskrivna uområde ligger va-ledningar och att dessa belastar fastigheten genom
ledningsrätt.

Upplåtelse av mark
för ev.
transformatorstation:

Om det behövs en ny transformatorstation för fastighetens
elförsörjning har Borås Elnät rätt att anlägga och bibehålla en
transformatorstation jämte erforderliga kablar inom det överlåtna
området. Placering sker i samråd mellan köpare och Borås Elnät.
Upplåtelsen ska ske på gängse villkor

Fjärrvärme o dyl.:

Fjärrvärme kommer inte att byggas i dagsläget. Om så sker framöver
kan det bli aktuellt för köparen att upplåta mark utmed det överlåtna
områdets gränser. En sådan markupplåtelse ska ske på gängse villkor.

Vatten och avlopp
mm:

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el o dyl betalas av köparen
enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Det åligger köparen
att kontakta respektive bolag för att erhålla information om samt
tidpunkt, omfattning och villkor för sådana anslutningar.

Detaljplan:

Köparen har tagit del av gällande detaljplan med planbeskrivning och
noga informerat sig om de villkor som gäller beträffande utnyttjande
av det överlåtna området. Del av området är t ex markerat som
skyddsområde för allmän kraftledning

Gemensamhetsanläggning:

Köparen har informerats om att fastigheten ingår med andel i Vattnet
GA:1.

Utgifter och
inkomster:

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

I ersättning för grovplanering ska köparen till säljaren på
tillträdesdagen betala
Fyramiljonersjuhundrasjuttioåttatusenniohundrasextio/4 778 960:-/
kronor exkl moms
Vid överlåtelsen har säljaren endast grovplanerat marken. För allt annat
behov av markplanering svarar köparen. Säljaren har överlämnat
dokumentation över de av säljaren vidtagna grovplaneringsåtgärderna.

Områdets skick:

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

Övrigt:

Köparen är medveten om att det överlåtna området är beläget inom ett
verksamhetsområde där utbyggnad av gata, vatten och avlopp,
grovplanering mm kommer att fortsätta efter tillträdesdagen. Köparen
förbinder sig att tåla samtliga de olägenheter (exempelvis damm,
vibrationer, buller, försvårad åtkomst) som kan följa därav utan krav på
ersättning.

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att
1) avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad
2) köparen uppfyller byggnadsskyldigheten (se särskild punkt)
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att dessa villkor inte
uppfylls ska ev erlagd köpeskilling och ersättning för grovplanering
återbetalas (exkl ränta). I övrigt ska ersättningsskyldighet inte föreligga
för någon part.

B 721

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit var sitt.
Borås 2016- -

Göteborg 2016- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

Balder 21 AB

________________________

________________________

________________________

________________________

Bevittnas:

Bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan
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Sida
1(1)
2016-02-22

Dnr 2016/KS0172

Handläggare: Jessica Ekberg

Nr 63
Kommunfullmäktige
Försäljning av del av Gässlösa 5:1, Dammsvedjan
”Västra
området”
Försäljning
av del av Gässlösa 5-1, Damm2016-02-10
2016/KS0172området”
253
svedjan Dnr
”Västra
Borås Stad genomförde under sommaren 2015 en markanvisningstävling för del av
fastigheten Gässlösa 5:1. CA Fastigheter utsågs till vinnare. Det inlämnade förslaget
innebär att bolaget, på det västra området, ska bygga tre punkthus i 8 vån med ca 93
lägenheter fördelade på 2-4 rok. Alla lägenheter ska upplåtas som hyresrätter.
Ett köpeavtal har upprättats mellan Borås Stad och Gröne man Fastighets AB. Avtalet innebär att Borås Stad säljer ca. 8 000 m2 för 8 430 000 kronor, tillträde sker 201604-01.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Avtalet med Gröne man Fastighets AB godkänns

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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KÖPEAVTAL
Säljare:

Borås Stad
genom Kommunstyrelsen
501 80 Borås,

Org.nr.: 212000-1561

nedan kallad Kommunen
överlåter genom försäljning till
Köpare:

Gröne man Fastighets AB
Box 716
391 27 Kalmar

Org.nr.: 556892-8161

nedan kallad Bolaget
Bakgrund:

Borås Stad genomförde under sommaren 2015 en markanvisningstävling
för del av fastigheten Gässlösa 5:1. Bolaget skickade in förslag på
bebyggelse för båda områden som ingick i tävlingen. Bolaget utsågs till
vinnare på både det västra och det östra området. Det inlämnade
förslaget innebär att Bolaget, på det västra området, ska bygga tre
punkthus i 8 vån med ca 93 lägenheter fördelade på 2-4 rok. Alla
lägenheter ska upplåtas som hyresrätter.

Fastighet:

Ca 8 000 m² av fastigheten Borås Gässlösa 5:1. Området är markerat på
bifogad karta.

Köpeskilling:

Köpeskillingen är åttamiljonerfyrahundratrettiotusen (8 430 000)
kronor.
Köpeskillingen baseras på en uppskattad bruttoarea (BTA) på 8 874 m²
och ett pris på 950 kr/m² BTA, som Bolaget, enligt tävlingsförslaget,
angett att de tänker bygga. Om bygglov beviljas för en högre bruttoarea
ska köpeskillingen regleras med 950 kr/m² BTA. Köpeskillingen ska
dock aldrig sättas lägre än 8 430 000 kr.
Köpeskillingen ska vara Kommunen tillhanda 30 dagar efter bygglovet
för området vunnit laga kraft, dock senast 2016-06-30. Därefter utgår
dröjsmålsränta.

Tillträde:

Tillträde sker när köpeskillingen betalats.

Bygglov:

Bolaget ska ansöka om bygglov senast 3 månader efter
Kommunfullmäktiges godkännande av avtalet.
Bygglovs- och planavgift betalas av Bolaget.

Byggnadsskyldighet:

Bolaget ska senast 9 månader efter beviljat bygglov ha uppfyllt
byggnadsskyldigheten. Byggnadsskyldigheten anses inte vara uppfylld
förrän grundkonstruktionerna (bottenplatta eller dylikt) till 1/3 av
huvudbyggnaderna är färdiga.
Äganderätten övergår inte på köparna förrän detta skett och bevis om
Sidan 1 av 3

B 725

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

detta antecknats på Kommunens exemplar av köpeavtalet av tjänsteman
på Markavdelningen.
Byggnadsskyldigheten uppfylld; datum________________
___________________________________________
Markavdelningen

Om särskilda skäl föreligger kan Köparen skriftligen ansöka om
förlängning av byggnadsskyldigheten till Kommunen.
Områdets skick:

Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen för Bolagets
undertecknande av detta avtal. Bolaget godtar områdets skick och avstår
från alla krav på Kommunen på grund av fel eller brister på området.

Skatter och avgifter:

Kommunen betalar alla utgifter för fastigheten före tillträdesdagen,
därefter betalar Bolaget sådana utgifter.

Fastighetsbildning:

Kommunen ansöker om fastighetsbildning och Bolaget biträder ansökan.
Bolaget betalar fastighetsbildningskostnaden.

Anslutningsavgifter: Anslutningsavgifter för vatten och avlopp samt el betalas av Bolaget
enligt den taxa som gäller vid anslutningstillfället. Dagvatten ska
omhändertas på sätt som godkänns vid bygglovprövningen.
Ledningar:

Bolaget ansvarar för att undersöka om det finns ledningar inom området
och att träffa överenskommelse med ledningsägarna om flytt eller
säkerställande med servitutsrätt. Eventuella kostnader för detta står
Bolaget för.

Köpebrev och
lagfart:

Sedan köpeskillingen till fullo betalats och byggnadsskyldigheten
uppfyllts utfärdar kommunen köpebrev. Lagfart får sökas först när
köpebrev utfärdats. Bolaget betalar lagfartskostnaden.

Överlåtelse av avtal:

Bolaget får inte utan kommunens medgivande överlåta detta avtal till
annan part.

Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av:
• att avtalet godkänns av Kommunfullmäktige i Borås Stad och
• att byggnadsskyldigheten uppfylls
Skulle avtalet inte komma att gälla på grund av att ovannämnda villkor ej
uppfyllts ska ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.
Kommunen återbetalar köpeskillingen till bolaget utan ränta.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar varav berörda parter tagit varsitt.

Borås 2016- -

Borås 2016- -

Borås Stad
________________________

________________________

________________________

________________________

Bevittnas av:

Bevittnas av:

________________________

________________________

________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan
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Dnr 2016/KS0166

vd: Ekonomistyrning
andläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige
Nr 64
AB Sandhultsbostäder, nybyggnation Alingsåsvägen 5
AB
Sandhultsbostäder, nybyggnation
i Sandared
Alingsåsvägen
5 i107Sandared
2016-02-16
Dnr 2016/KS0166
Bakgrund
AB Sandhultsbostäder har beslutat uppföra en hyresfastighet på Alingsåsvägen 5 med
15 lägenheter. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet
att ta ställning.
AB Sandhultsbostäder förvärvade i slutet av 2013 aktuell fastighet, Sandared 1:266.
Syftet med köpet var att riva befintlig byggnad och förädla fastigheten genom att
bygga 12-16 trygghetsbostäder.
Kommunfullmäktige godkände fastighetsförvärvet 2013, och Kommunstyrelsen har
vid godkännande av AB Sandhultsbostäders budget för 2015 och 2016 godkänt bolagets totala limithöjning och investeringsnivå, men samtidigt konstaterat att investeringsbeslutet ska lyftas till Kommunfullmäktige i separat ärende.
Bolagets förslag
AB Sandhultsbostäder avser uppföra ett passivhus med 15 hyreslägenheter, med fokus på att skapa en god miljö, låg energiåtgång och låga driftskostnader. Huset kommer att ha full tillgänglighet enligt förhöjd nivå, med rullstolstillgänglighet och fem
stjärnor i bedömning enligt Bokvämt.
Bolaget kalkylerar med en byggkostnad på cirka 33 mnkr vilket motsvarar 31 000
kr/m2, en hyresnivå på 1 550 kr/m2 och en direktavkastning (driftnetto dividerat med
fastighetens värde) på 4,1 - 4,2 % de första 5 åren. Kalkylen indikerar ett resultat på
2,2 mnkr ackumulerat under de första 10 åren. Bolaget lånefinansierar till hela investeringen, och bolagets bokförda soliditet sjunker till följd av investeringen från 15 % till
13 %.
Kommunstyrelsens bedömning
Som Kommunstyrelsen konstaterade redan vid fastighetsförvärvet 2013 ligger AB
Sandhultsbostäders förslag i linje med bolagets uppdrag att främja bostadsförsörjningen. Behovet av fler lägenheter i kommunen tillgodogörs genom nybyggnationen.
Därför har investerings- och limitnivå godkänts i samband med Kommunstyrelsens
godkännande av bolagets budget 2015 och 2016.
Kommunstyrelsen konstaterar vid en genomgång av bolagets kalkyl att byggkostnaden är hög och att bolaget efter att kalkylen gjorts beslutat bygga ett passivhus vilket
riskerar att öka byggkostnaden ytterligare. Vidare konstateras att bolaget inte budgete-
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rar för reparations- och underhållskostnader de första 10 åren, att investeringen lånefinansieras helt med en kalkylränta som är relevant bedömd för en tioårsperiod men
lågt satt för en kalkyl som baseras på en så pass lång avskrivningstakt som 67 år (1,5
%). Kommunstyrelsen bedömer sammantaget att resultatet riskerar att försämras betydligt jämfört med bolagets kalkyl.
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de
har att följa enligt lag, och det vilar ett stort ansvar på bolaget att investeringskalkylen
håller.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om fastighetsförvärven ska fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
AB Sandhultsbostäders nybyggnation på Alingsåsvägen 5 i Sandared godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2015/KS0225

vd: Ekonomistyrning
andläggare: Dan Persson

TADRESS

1 80 Borås

Nr 65
Kommunfullmäktige
Anslagsframställan för nybyggnad av Sagavallens
förskola, kv Norrmalm
1:1, Borås. av SagaAnslagsframställan
för nybyggnad
2016-02-05
Dnr 2015/KS0225kv.
290 Norrmalm 1:1, Borås.
vallens
förskola,
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 januari 2016 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för nybyggnad av Sagavallens förskola vid Norrmalm under
förutsättning att Stadsdelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudgeten för 2016 är det avsatt 30 255 000 kr. I anslagframställan är
summan för projektet beräknat till 32 189 000 kr. Detta innebär att ytterligare anslag
behöver tillföras av Kommunfullmäktige.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar och i samband med detta lämnas
lokalerna för paviljong Sagavallen två avdelningar vilket innebär en nettoökning med
4 avdelningar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att under förutsättning att Staddelsnämnd Norr godkänner anslagsframställan, utöka investeringsanslaget för Sagavallen förskola från 30 255 000 kr till 32 189 000 kr samt anvisa
Lokalförsörjningsnämnden 32 189 000 kr för nybyggnad av Sagavallens förskola, kv.
Norrmalm 1:1, Borås
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2015/KS0268

vd: Sekretariatet
andläggare: Torbjörn Alfredsson

STADRESS

1 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 66
Definition av upphandlande myndigheter och
Definition av
myndigheter
och
förändring
avupphandlande
tidigare fastställda
beloppsgränser
för
förändring av tidigare fastställda beloppsdirektupphandling
2015-10-29
Dnr 2015/KS0268
050
gränser för
direktupphandling
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunens nämnder, var för sig, ska definieras
som egna upphandlande myndigheter och att tidigare fastställda beloppsgränser för
direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som vid var tid gäller
enligt lag.
Det förhållande att varje nämnd kan bedömas utgöra en egen upphandlande myndighet innebära en förenkling av hanteringen av de direktupphandlingar som nämnderna
genomför. En uppenbar fördel med att det tydliggörs att det finns flera upphandlande
myndigheter inom kommunen är att varje nämnd skulle kunna utgå från att nämnden
har sina egna beloppsgränser att förhålla sig till vid bedömning av vilka upphandlingsförfaranden som enligt upphandlingslagarna är tillämpliga i en viss upphandlingssituation. Annorlunda uttryckt skulle nämnderna vid sådana överväganden, upphandlingsrättsligt, inte behöva beakta andra nämnders köp av varor och tjänster av det slag
som man avser att upphandla vilket är fallet om kommunens nämnder bedöms tillhöra en och samma upphandlande myndighet. Detta skulle bl.a. medföra att nämndernas utrymme att tillgodose ett upphandlingsbehov genom att tillämpa ett direktupphandlingsförfarande ökar väsentligt, exempelvis under tiden en utdraget överprövningsprocess avseende ett förvaltningsöverskridande ramavtal pågår.
För att nå fördelarna med en större möjlighet för nämnderna att kunna tillgodose sina
behov genom direktupphandling i de situationer det inte är möjligt att avropa från ett
upphandlat kontrakt krävs emellertid också att tidigare beslutade beloppsgränser för
direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som gäller enligt lag.
Detta innebär att de tidigare beslutade gränserna för direktupphandling inom kommunen, två prisbasbelopp avseende varor respektive tre prisbasbelopp avseende tjänster, upphävs. De beloppsgränser som gäller enligt lag uppgår idag till 505 800 kr (lagen om offentlig upphandling) och 939 342 kr (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).
Bakgrunden till Tekniska nämndens förslag har utvecklats i en promemoria som upprättats vid Tekniska förvaltningen.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Definiera kommunens nämnder var för sig som upphandlande myndigheter
Tidigare fastställda beloppsgränser för direktupphandling upphävs till förmån för de beloppsgränser som vid var tid gäller enligt lag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Förslag till förändring av upphandlande myndighet, ändring
av direktupphandlingsgränser och begränsningar i
direktupphandlingsförfarande
Tekniska nämndens förslag
Tekniska nämnden ställer sig positiva till att få en tydlighet i vad som ska uppfattas
som en upphandlande myndighet samt förenklingen av direktupphandlingsgränserna
till verksamheterna och anpassningen till dagens direktupphandlings lagstiftning.
Att få till att alla nämnder blir egna upphandlande myndigheter bör föranleda en
förenkling i hanteringen av direktupphandlingar samt genom direktupphandlingsmodulen få en kontroll vilka upphandlingar som företas i kommunen. För att detta
ska bli så effektivt som möjligt bör de tidigare fastställda beloppsgränser för
direktupphandling av varor och tjänster tas bort. Målsättning med modulen är att den
ska ge signaler för att göra fler övergripande centrala upphandlingar samt begränsa
antalet personer som får direktupphandla för sin nämnds och kommunens räkning.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden förslår att ändra Borås Stad som upphandlande myndighet till att
Borås Stads nämnder blir egna upphandlande myndigheter i förening med att man tar
bort tidigare fastställda direktupphandlingsbelopp till förmån för lagstadgade
beloppsgräns för direktupphandling.
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie Liljenby Andersson
Gunnar Isackson
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PM - Upphandlande myndigheter
1. Inledning
Denna PM behandlar frågan huruvida de kommunala nämnderna ska bli egna
upphandlande myndigheter.
2. Upphandlande myndighet
En upphandlande myndighet är en organisation som vid sina inköp behöver följa reglerna
i gällande upphandlingslagstiftning. Till upphandlande myndigheter räknas såväl statliga
som kommunala myndigheter. Därutöver jämställs såväl beslutande församlingar i
kommunen som offentligt styrda organ, exempelvis kommunala bolag, med myndigheter.
De kommunala nämnderna är förvaltningsmyndigheter och bör således även ses som
kommunala myndigheter. För att kontrollera huruvida så är fallet finns det vissa faktorer
som tyder på att en nämnd är att anse som en upphandlande myndighet. Om nämnden
genom anslag har beviljats ekonomiska resurser vilka kan användas till upphandling samt
om den har fullmakt att binda kommunen genom att ingå ett upphandlingskontrakt med
en leverantör så tyder detta på att nämnden är att se som en upphandlande myndighet.
Frågan om en kommunal nämnd kan vara en upphandlande myndighet har prövats i
domstol dock utan att något detaljerat svar framkommit. Frågan berördes av
Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 2186-14 mellan Borås Yrkeskläder AB och Borås
Stad. Förvaltningsrätten konstaterade i målet att en kommunal nämnd kan vara en
upphandlande myndighet. Dock så ansåg förvaltningsrätten att det inte i det aktuella
målet var visat att de olika nämnderna var egna upphandlande myndigheter, således
ansågs Borås Stad endast bestå av en upphandlande myndighet.

3. Slutsats
De kommunala nämnderna kan ses som egna upphandlande myndigheter, eftersom de
dels är förvaltningsmyndigheter och både har beviljats egna ekonomiska resurser och
har möjlighet att binda Borås Stad genom ingåendet av ett upphandlingskontrakt. Det
krävs dock att det tydligt framgår huruvida Borås Stad består av endast en eller av
flera upphandlande myndigheter. Om det inte tydligt framgår kommer domstolarna att
presumera att Borås Stad endast är en upphandlande myndighet. Att det tydligt
framgår att det finns flera upphandlande myndigheter inom Borås Stad åstadkoms
enklast genom ett kommunalt beslut om att de olika kommunala nämnderna ska vara
egna upphandlande myndigheter.
Skulle de olika kommunala nämnderna bli egna upphandlande myndigheter skulle det
innebära att det i framtiden inom Borås Stad kommer finnas 16 olika upphandlande
myndigheter istället för en. Varje upphandlande myndighet har i det läget sina egna
gränser både när det gäller direktupphandlingar och tröskelvärden. Detta medför bland
annat att om de olika kommunala nämnderna i Borås Stad blir egna upphandlande
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myndigheter skulle utrymmet för direktupphandlingar, exempelvis under tiden för en
utdragen överprövning, öka kraftigt.
Att de olika nämnderna blir egna upphandlande myndigheter ska inte påverka
arbetssättet inom kommunen, målet ska alltid vara att de olika nämnderna ska följa de
upphandlade avtalen som finns. Likaledes är det viktigt att fortsätta fokusera på
koncerntänkandet, vilket skapar fördelar både genom ekonomiska vinster och genom
tydlighet av den ordning som ska följas inom kommunen. Detta ska inte förändras
genom ett beslut om att varje nämnd ska vara en egen upphandlande myndighet, utan
ett sådant beslut ska ses som en komplettering av koncerntänkandet. Kommunen
upphandlar så mycket som möjligt gemensamt men de olika nämnderna erhåller en
möjlighet att på laglig väg kunna bedriva sin verksamhet under perioder när det inte
finns något upphandlat kontrakt på det aktuella området.
För att bygga vidare på koncerntänkandet är det viktigt att försöka åstadkomma
övergripande avtal på de områden som är lämpade för sådana avtal. Det är
upphandlingsavdelningen som avgör vilka upphandlingar som är övergripande och
som därmed ska genomföras som centrala avtal. De olika nämnderna kan upphandla
med egna avtal på områden som inte bedöms som övergripande för Borås Stad, dessa
avtal ska dock vara utformade på ett sådant sätt att de kan användas även av andra
verksamheter inom Borås Stad. Men skulle upphandlingsavdelningen i ett senare
skede genomföra ett centralt avtal inom samma område ska det avtal som nämnden
upphandlat införlivas i det centrala avtalet. Detta innebär även att de avtal som
upphandlas av upphandlingsavdelningen har en högre ställning än de avtal som de
olika nämnderna upphandlar själva.
Även om de olika nämnderna kan träffa egna avtal på områden som saknar ett centralt
avtal ska de lämna information om dessa avtal till upphandlingsavdelningen. Detta är
viktigt för att det ska vara möjligt att se inom vilka områden det finns behov av
centrala avtal. Informationen om de egna upphandlade avtalen ska lämnas genom att
avtalen registreras i avtalsdatabasen. Detta gör det möjligt för såväl
upphandlingsavdelningen som nämnderna att se vilka olika avtal som finns inom
Borås Stad.
När det gäller avtal vilka har direktupphandlats av en nämnd ska dessa oavsett belopp
vara genomförda i direktupphandlingsmodulen som tillhandahålls av
upphandlingsavdelningen. Genom användandet av modulen samlas information
angående vilka direktupphandlingar som genomförs i Borås Stad. Detta stämmer
överens med de regler kring dokumentation av direktupphandlingar som finns i
gällande upphandlingslagstiftning. Där framgår att alla direktupphandlingar vilka
överstiger ett värde om 100 000 kronor ska dokumenteras på enligt lagen föreskrivet
sätt. Att använda direktupphandlingsmodulen kommer att förenkla dokumentationen
och uppfyllandet av lagens krav. Att information angående de olika
direktupphandlingarna lämnas till upphandlingsavdelningen leder till en ökad
möjlighet till kontroll av de inköp som genomförs samt gör det enklare att se vilket
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behov av ytterligare övergripande centrala avtal som finns. Användandet av modulen
medför även en begränsning av antalet personer som har möjlighet att genomföra
direktupphandlingar och inköp eftersom endast certifierade inköpare kommer ha
tillgång till modulen. Upphandlingsavdelningen kommer att utbilda de certifierade
inköparna utifrån förvaltningens önskemål.
Ett beslut om att varje kommunal nämnd blir en egen upphandlande myndighet
innebär att varje nämnd skulle få ett utrymme på 505 800 kr att direktupphandla för
inom varje produktområde, som omfattar varor, tjänster och entreprenader i enlighet
med lagen om offentlig upphandling istället för Borås Stad som helhet har detta
utrymme. När det kommer till de upphandlingar som omfattas utav LUF1 blir
motsvarande utrymme 939 342 kr inom varje produktområde. Har varje nämnd sina
egna direktupphandlingsgränser blir det även enklare att se när verksamheten börjar
närma sig denna gräns. Detta eftersom informationen finns samlad och inte fördelad
på flera olika nämnders verksamheter.
För att uppnå den i föregående stycke nämnda effekten krävs det dock att de
direktupphandlingsgränser enligt ovan som Kommunstyrelsen beslutat om, två
prisbasbelopp för varor och tre prisbasbelopp för tjänster, tas bort. I annat fall förblir
utrymmet för direktupphandlingar begränsat till de nivåer som framgår av
Kommunstyrelsens beslut, vilket skulle innebära ett fortsatt begränsat
handlingsutrymme, och därigenom möjliga problem att klara av att bedriva sin
verksamhet, för nämnderna i de situationer när det inte är möjligt att handla från ett
upphandlat kontrakt.
4. Avslutning
Med anledning av ovanstående föreslås det att det beslutas att samtliga nämnder i
Borås Stad i fortsättningen ska vara egna upphandlande myndigheter. I detta beslut
ingår det även att de direktupphandlingsgränser, om två respektive tre prisbasbelopp,
som Kommunstyrelsen beslutat om tas bort.

1

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
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Dnr 2013/KS0422 315

vd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 67
Ställplats för husbilar i Kommunfullmäktige
centrala Borås
2016-01-26

Dnr 2013/KS0422 315

Ställplats för husbilar i centrala Borås
En motion inlämnades av Karl-Gustav Drotz år 2010 med förslag att Borås Stad anlägger en ställplats för husbilar. Fullmäktige gav i mars 2012 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna, om möjligt föreslå lämplig plats, samt om
behov finns planlägga densamma.
Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört uppdraget, först med en utredning som
förordade Borås Camping (vilken Kommunstyrelsen i remissvar november 2014 inte
tyckte låg centralt nog), därefter i en förvaltningsövergripande projektstudio med bred
scanning av möjliga platser.
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom utredningen PM-ställplats för husbilar
Borås - Projektstudio okt/nov 2015 – Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen och har överlämnat utredningen till Kommunstyrelsen för vidare behandling.
Ambition finns från Borås Kommuns Parkerings AB och Tekniska förvaltningen att
iordningställa Övre Brodal (intill Gina Tricot) samt Dalhem till säsongen 2016. Då
ingår även att skylta till ställplatserna samt planering kring marknadsföring.
Borås Kommun Parkerings AB bevakar framtida behov av nya ställplatser i enlighet
med utredningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Datum 2015-12-08

Dnr: 2011-SBF0033

Handläggare
mma Larsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Ställplats för husbilar centralt i Borås Stad
Kommunstyrelsen har gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att utreda möjligheterna att ordna ställplats för husbilar i centrala Borås
att om möjligt föreslå lämplig plats samt om behov finns planlägga densamma.
Uppdraget grundar sig i en motion som inlämnades av Karl-Gustav Drotz 2010.
Bakgrund
Planavdelningen fick utredningsuppdraget och under 2013/2014 utreddes åtta
lokaliseringar. Utredningen finns sammanställd i rapporten Ställplats för husbilar
centralt i Borås, daterad 2014-05-15. Den plats som förordades i rapporten och
som Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom i beslut 2014-05-15 § 166 är
den södra delen av Borås Camping vid Erikslundskolan. Rapporten skickades 22
maj 2014 ut på remiss till berörda förvaltningar och bolag.
Under remisstiden inkom flertalet yttranden som tillstyrkte presenterat förslag.
Däremot avstyrkte Kommunstyrelsen i beslut 2014-11-10 § 495 föreslagen plats.
I beslutet framhålls att lokaliseringen inte är något bra val utan
Kommunstyrelsen önskar att ytterligare förslag tas fram som inte fysiskt är
kopplat till den befintliga campingplatsen. I beslutet framkommer även att
platsen inte anses tillräckligt centralt belägen. Även Tekniska nämnden beslutade
2014-08-28 § 105 att avstyrka föreslagen plats och fördordade istället alternativet
vid Almenäsvägen samt att man borde utreda alternativen vid kv. Gjutaren
vidare.

Arbetet 2015 – projektstudio Ställplats för husbilar
Under 2015 har ett nytt arbetsätt, den s.k. projektstudion tagits fram i syfte att
effektivisera och förbättra samarbetet mellan de tekniska förvaltningarna.
Ställplats för husbilar föreslogs hösten 2015 vara ”pilotprojektet” för denna
arbetsform.
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Dnr: 2011-SBF0033

Handläggare
Emma Larsson

Projektstudion som koncept innebär att flera kompetenser tillhörande olika
förvaltningar och bolag bildar en arbetsgrupp och ”stänger in sig” under
begränsad och koncentrerad tid med en studioledare som utgör processledare för
arbetsprocessen för att arbeta med ett specifikt uppdrag.
Projektstudion Ställplats för husbilar ägde rum under 5 arbetsdagar fördelade på
två veckor under oktober/november 2015. Arbetesgruppen för projektstudion Ställplats för husbilar bestod av representanter från följande verksamheter;
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadskansliet (SPA och Markenheten.), Tekniska
förvaltningen, Miljöförvaltningen, Borås kommuns Parkerings AB samt
BoråsBorås TME AB.

Projektstudions uppdrag och arbetsprocess
Diskussion om ställplatsers utformning och servicekrav har skett på nationell
nivå och detta har lett fram till en definition av en basservice enligt
branschorganisationen Husbilsdestination Sverige vilket presenterades av branschen
under våren 2015. Detta påverkar synen på kraven angående ställplaster vilket
inte var läget när förra utredningen gällande lokalisering gjordes i Borås, Ställplats
för husbilar centralt i Borås daterad 2014-05-15. Då var inriktningen en mer
serviceutrustad ställplats.
Med basservice enligt Husbilsdestination Sverige avses; bra läge, planyta med
bärighet, väl skyltat med bra hänvisning, prisinformation, information om
närmaste anläggning som erbjuder service för tömning av avlopp och fyllning av
vatten m.m., information på olika språk (svenska, engelska, tyska) samt
minimumavstånd mellan fordon i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps rekommendationer (4 meter).
Platsen vid Borås Camping bedöms av projektstudions arbetsgrupp fortsatt vara
en bra lösning för en ”fullservice” ställplats. Men med tanke på den framförda
kritiken under remissen 2014 har utgångspunkten i projektstudions utredning
varit att inrikta sig mot en ställplats av enklare art och mer i form av en ställplats
med basservice för att kunna lösa en central lokalisering. Utifrån stadstillväxten i
Borås finns ingen permanent lösning utan en enkel flexibel lösning är
framgångsfaktorn. Dock förutsätter detta angreppsätt att ansvarig
part/genomförare inom Borås Stads organisation pekas ut så att frågan bevakas
på ett kontinuerligt sätt.
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Dnr: 2011-SBF0033

Handläggare
Emma Larsson

Resultatet av projektstudion finns sammanställt i PM – Ställplats för husbilar BoråsProjektstudio okt/nov 2015- Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen samt i tre tillhörande
bilagor.
Arbetsprocessen i projektstudion kan delas in i följande huvudmoment.
- Workshop – ringa in uppdraget och arbetsprocessen
- Kravspecifikation – definiera vilka kriterier en plats ska fylla för att
fungera som ställplats
- Peka ut tänkbara platser enligt kravspecifikationen – 30 platser pekades
ut
- Utvärderingsmatris – systematisk utvärdering av samtliga 30 platser
- Besöka de mest intressanta platserna ihop med husbilsägare – 7 platser
besöktes
- Formulera och skissa upp alternativen - 3 platser bedömdes som mest
lämpade efter platsbesöket
- Drift, underhåll och informationsbehov – formulera förslag
- Framtida organisation och ansvar – formulera förslag
Projektstudions förslag
Stadens utveckling ger svårigheter att i centralt läge (1 km radie från Stora torget)
få till en långvarig ställplats som varar uppåt 15 år. En sådan långvarig lösning
som skulle kunna inrymma ett bredare serviceutbud och kunna bära större
investeringskostnader har inte projektstudions arbetsgrupp kunnat identifiera.
Utifrån stadstillväxten i Borås finns ingen permanent lösning utan en enkel
flexibel lösning är framgångsfaktorn.
Genom inriktningen att ställplatsen utformas med basservice har Borås
kommuns Parkerings AB identifierats som lämplig genomförare och
driftsansvarig och därmed även ansvarig för ett löpande arbete där behovet av
nya lokaliseringar säkerställs kontinuerligt. Inom detta arbete att kontinuerligt
leta lokaliseringar och lösningar ses Tekniska förvaltningen som en viktig
samarbetspart. Framtida ordningsregler, som tidsperioder man får parkera och
prissättning, föreslås Borås kommuns Parkerings AB ansvara för, i dialog med
berörda förvaltningar, Räddningstjänst, Polis, BoråsBorås AB samt framtida
driftare av Borås Camping Saltemad.
Övre Brodal bedöms som den lämpligaste platsen att starta med då den snabbt
kan stå färdig till rimlig investering samt att den kan samordnas med
utbyggnaden av den planerade parkeringsytan. Det är även den största ytan
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Handläggare
Emma Larsson

Dnr: 2011-SBF0033

vilket kan ge bäst avkastning som även kan ge indikation på husbilsbranschens
intresse för Borås som besöksmål för husbilsresenärer.
Platsen Övre Brodal är dock kortsiktig då det finns andra förväntade intressen
för ytan (byggstart diskuteras till 2018, detaljplaneprocess pågår). Därför föreslås
säsongen 2016 och 2017 med Övre Brodal. Samtidigt som Borås kommuns
Parkerings AB tillsammans med Tekniska förvaltningen bevakar de andra två
presenterade alternativen Astern och Övre Verkmästaren. Båda dessa
alternativen bedöms ha förutsättningar att fungera under något längre tid (ca 510 år) men eftersom dessa platser kräver större investeringar samt konsekvenser
för nuvarande användning som måste lösas föreslås Övre Brodal i ett första
skede.
Förankring av förslaget
Arbetssättet genom projektstudio-formatet innebär en förankring under arbetets
gång inom flera organisationer och kompetensområden. Information om
innehållet i PM – Ställplats för husbilar Borås- Projektstudio okt/nov 2015- Ansvar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har givits till respektive nämnd och styrelse under
november/december 2015. Inga direkta synpunkter har framkommit, utan
förslaget har mött övervägande positiva reaktioner. Frågan om remissbehov har
ställts men behov av formell remissrunda har inte framkommit.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås ställa sig bakom inriktningen i PM – Ställplats
för husbilar Borås- Projektstudio okt/nov 2015- Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen och
överlämna till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Andreas Klingström
Planchef
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Projektstudio okt/nov 2015
Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen
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PM - Ställplats för Husbilar Borås
Bakgrund och Uppdrag
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokalisering av en
ställplats för husbilar i centrala Borås. Uppdraget grundar sig på en i kommunfullmäktige av KarlGustav Drotz (Kd) inlämnad motion (2010-10-14- diarienummer 2010/KS0748). Denna besvarades i fullmäktige 2012-03-15 varvid beslöts att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ställplats för husbilar i centrala Borås, om möjligt föreslå lämplig plats, samt om behov finns
planlägga densamma.
Sedan uppdraget 2012 har Samhällsbyggandsförvaltningen utrett frågan om att se på möjlig plats
för att anlägga en ”fullservice”-ställplats. I rapporten Ställplats för husbilar centralt i Borås 2014-05-15
förordar Samhällsbyggnadsförvaltningen en lösning intill Borås Camping vid Saltemad, (plats
nummer 8 i rapporten Ställplats för husbilar centralt i Borås). Kritik har framförts mot förslaget i
form av att platsen har för stark koppling till Saltemad och campingen vilket inte husbilskåren
önskar. Dessutom ligger den inte i tillräckligt centralt läge.
Diskussion om ställplatsers utformning och servicekrav har skett på nationellnivå och detta har
lett fram till en definition av en basservice enligt husbilsdestination Sverige (se sida 6 ). Detta
påverkar synen om kraven angående ställplaster vilket inte var läget när förra utredningen gällande lokalisering gjordes i Borås, Ställplats för husbilar centralt i Borås 2014-05-15.
Platsen vid Saltemad bedöms fortsatt vara en bra lösning för en fullservice ställplats. Men med
tanke på den framförda kritiken har utgångspunkten i denna utredning varit att inrikta sig mot en
ställplats av enklare art och mer i form av en ställplats med baservice för att kunna lösa en central
lokalisering. Utifrån stadstillväxten i Borås finns ingen permanent lösning utan en enkel flexibel
lösning är framgångsfaktorn. Dock förutsätter detta angreppsätt att ansvarig part/genomförare
inom Borås Stads organisation pekas ut så att frågan bevakas på ett kontinuerligt sätt.
Precisering av projektstudions uppdrag:
-
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Ställplats med basservice
Centralt läge
Flexibel lösning
Ansvarig genomförare inom Borås Stads organisation
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Projektstudio
Ställplats för husbilar körs som pilotprojekt i projektstudion under hösten 2015. Detta då frågan
ligger på flera delar av organisationen och för att komma vidare i det låsta läge som skett efter
föregående utredning behövs ett omtag. En koncentrerad arbetsinsats där flera kompetenser samlas kring frågeställningen – Var och Hur ska ställplats för husbilar anordnas i centrala Borås?. Under ca
40 timmar per deltagare utreds frågan, vilket sammanställs i ett ”PM”. Projektstudion som arbetsformat testas och utvärderas.
Arbetesgruppen i projektstudion:
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Emma Larsson (studioledare)
Stadskansliet: Monica Lindqvist (SPA), Johannes Olsson (Mark)
Tekniska förvaltningen: Erika Mattsson
Miljöförvaltningen: Anthoula Papakosta
Borås kommuns Parkerings AB: Lennart Johannson (inte alla tillfällen)
BoråsBorås TME AB: Marita Curran (inte alla tillfällen)
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Arbetsprocess
Arbetsgruppens sammansättning av olika kompetenser och även varierade grad av tidigare inblandning i frågeställning kring Ställplatser för husbilar i Borås innebar behov av att samla gruppen. Detta gjordes genom en gemensam workshop. Workshopen låg sedan till grund för att tydliggöra och specificera uppdraget samt arbetsprocessen. Arbetsprocessen kan delas in i följande
huvudmoment.
-

Workshop – ringa in uppdraget och arbetsprocessen
Kravspecifikation
Peka ut tänkbara platser
Utvärderingsmatris
Besöka de mest intressanta platserna ihop med husbilsägare
Formulerar och skissa upp alternativen
Drift, underhåll och informationsbehov
Framtida organisation och ansvar

Workshop
Arbetet inleddes med en workshop i syfte att ringa in uppdraget och tydliggöra hur gruppen behövde/ville ta sig an uppgiften. Metoden 6 tänkande hattar genomfördes och gav en bra start för
arbetsgruppen att genom ett slags steg för steg tänk med olika synsätt ringa in kunskapsbehov,
hitta lösningar, identifiera nästa steg, organisationsbehov osv. Snabbt identifierades en rad kunskapsluckor och knäckfrågor för att komma vidare. Även inriktningen gällande utredningen ringades gemensamt in under workshopen. Ett systematisk arbetsätt började byggas upp utav samtalet under workshopen där övriga arbetsmomenten under den forsatta arbetsprocessen identifierades.
Nedan listas ett urval av resultatet av workshopen

VIT Hatt - Fakta – finns ingen ”ställplats” idag, finns platser som tidigare utretts, fastnat i politiken, surdeg,
motion som kom in för över 5 år sedan, otydligt uppdrag med oklar ambitionsnivå.

GRÖN Hatt – Utveckling, målbild – Någon aktör som tar vid, fungerande organisation och ansvar, Central plats, en enkel lösning som passar i staden, stegvis process (krav, karta analys)

GUL Hatt – Positivt – attraktivitet, ligger i tiden, Borås som turiststad, organisation före kaos.
SVART Hatt – Negativt – mark konflikt, dyrt/långsiktighet, ingen politisk prioritet, ingen genomförandefas
aktör, otydlighet i uppdrag försvårar att komma i mål.

RÖD Hatt – Känslor – inte kommunens kärnuppdrag, politiken måste våga välja, många vill men ej prio,
vill lösa frågan, se möjligheter inte hinder, vill att vi klarar det och att vi är stolta sista dagen.

BLÅ Hatt – Komma vidare – Utvärderingsmodell, KravSpec, ringa in stadsområdet, finns nya argument för
redan studerade platser, ut och titta, karta.
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Kravspecifikation
Inför att hitta lämpliga platser formulerades en kravspecifikation (KravSpec) för vilka kriterier en
plats bör/ska fylla för att lämpa sig som ställplats för husbilar i centrala Borås. Denna kravspecifikation är även avstämd genetmot de kriterier som Husbilsdestination Sverige formulerat där
arbetsgruppen inriktat sig mot ambitionsnivån om basservice. Denna ambitionsnivå motiveras
även av att en fullserviceanläggning är svår och dyr att etablera centralt, samt att det redan finns
näraliggande fullserviceresurser att nyttja strax utanför centrum (Borås Camping vid Saltemad).

Informationsfolder från Husbilsdestination Sverige

Arbetsgruppen har formulerat följande kriterier när nya
platser för ställplats skall
kartläggas i Borås.

KravSpec - Ställplats för husbilar i Borås
o
o
o
o
o
o
o
o

Varkatighet minst 2år
Central plats ca 1 km från Stora torget
Plan yta med plats för ca 10 bilar – basservice
Lätt att hitt till
Iordningställandegrad
Få konflikter med andra intressen
Trivsel trygghet
Åtkomst till marken (markägare, arrenden osv)
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Peka ut tänkbara platser
Utifrån kriterierna i kravspecifikation pekade arbetsgruppen sedan ut potentiella platser. Dessa
finns sammanställda i Bilaga1 Karta med alla platser. Totalt pekades 30 platser ut.
Utvärderingsmatris
Alla platser som arbetsgruppen pekade ut bedömdes utifrån en utvärderingsmatris (se nedan)
baserad på de kriterier som kravspecifikationen inrymmer. Samtliga platsers poängbedömning
finns sammanställd i Bilaga 2 Lista med samtliga platser och bedömningen kategori 1-8 poäng 1,2,3. Totalt
formulerades 8 kategorier som poängbedömdes med 1 låg, 2 mellan, 3 hög poäng. Poängbedömningen av samtliga platser har sedan sammanställts och de mest intressanta/potentiella platserna
att gå vidare med har indikerats.
UTVÄRDERINGSMATRIS
A. Långsiktighet - varaktighet - mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
B. Läge - 1 km-radien - Målpunkter/stråk - över 1 km – 1-500 mindre än
500
C. Storlek - minst antal platser – 5 platser, 5-10 platser, 10 och fler
D. Hitta hit- väl skyltat, orienterbarhet
E. Iordningställa - marken, belysning, in/utfarter
F. Konsekvenser – analys av effekter, domino, dagens funktion/användning
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, järnväg, brand, social oro
H. Attraktivitet - Trygghet, Trivsel – hur är känslan?

Platsbesök
Samanställningen i utvärderingsmatrisen har resulterat i att 7 platser har identifierats som intressanta att studera vidare. Dessa platser finns sammanställda i Bilaga 3 Lista över de platser som enligt
matrisen fick mest poäng och blev föremål för platsbesök. Platserna besöktes och analyserades samt gjordes bedömning av genomförbarhet. Platsbesöken genomfördes tillsammans med Lars Lyborg
(idégivaren till ursprungliga motionen i Kommunfullmäktige, aktiv inom riksorganisationen mobilfritid) som med sin husbil då även testade praktiskt och var med i utvärdeingen av utvalda platsers potential.
•
•
•
•
•
•
•
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Övre Brodal Horngäddan intill Gina Tricot
Astern vid länkarna
Övre verksmästaren Norrbytvärgata/Norrby Långgatan (ab Bostäders f.d. parkeringsyta)
Övre Petersberg
Höjden vid Alphyddan
Parkeringsytan vid Almåskiosken/Sinnenas park
Dalhelmsplatsen
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Formulera alternativ - Platser med högst potential
Utifrån platsbesöken gjordes en bedömning av vilka platser som anses ha mest potential. Detta
urval baseras på sammanställningen i matrisen samt platsbesöket och de inspel som framkommit
från husbilskunniga. Dessa platser är Övre Brodal -Horngäddan vid Gina Tricot, Astern vid länkarna samt Övre verksmästaren Norrbytvär-/långgata (AB Bostäders f.d. parkering).
Övre Brodal Horngäddan intill Gina Tricot

Övre Brodal är snabbast att komma igång med, men kräver att Astern och/eller Övre Verkmästaren utreds parallellt för en mer långsiktig lösning. På Övre Brodal pågår ett detaljplaneuppdrag
för att kunna möjliggöra en förändringa av den gällande byggrätt som finns för kontor för att
kunna bygga ett nytt rättscentrum. Byggstart planeras till 2018 men detta är ovisst då arbetet med
detaljplanen avvaktar besked kopplat till Götalandsbanans utredningar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En centralplats med närhet till målpunkter som turistbyrå och stadskärnan.
En större plats där man får rum med ca 20 husbilar.
Platsen är i dagsläget outnyttjat och har ingen pågående användning som måste flyttas.
Lätt skyltat och syns från RV40
Platsen upplevdes lugn och i förhållande till sin placering och måttligt bullerstörd.
Samordna med utbyggnad av parkeringsytan.
Dock kortsiktig max 2 år.
Låg kostnad
Litet iordningställandebehov
Ingen tilläggsservice föreslås som elstolpar, färskvatten eller tömning.
Behöver inte detaljplaneläggas i nuläget för ändamålet
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Övre Brodal har en lättarbetad form som inte kräver några större ingrepp. Skissen ovan är anpassad så att rekommenderat avstånd på 4 meter mellan fordonen kan uppnås. Grusbeläggingen
måste jämnas ut och sly i kanterna rensas. Gällande belysning finns det två belysningsstolpar idag
som står i sydväst kanten mot ytan som idag används för bussuppställning. Uppdrag finns hos
parkeringsbolaget att se över om det går att på Bussuppställningsytan även få till parkeringsplatser
för bilar. Belysningen på platsen behöver därmed göras om för att dels passa ställplatsen behov
men även för bilparkeringens behov.
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Astern vid länkarna

Plasten ses ha potential då platsen via sitt läge intill Viskan bjuder på en vacker miljö i ett centrumnära läge. Dock finns idéer på att nyttja platsen för annat på sikt. Både att utveckla en park
och bygga bostäder och kontor har diskuterats. Platsens läge är strategiskt viktig för stadsutvecklingen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Centralt vid stadsparken nära till stadskärnan.
Medlestor plats får rum med ca 10 platser.
Kan bli kvar i mer än 5 år.
Lätt skyltat då det är nära till andra målpunkter så som badhuset.
Krävs visst iordningsställande. Kan komma att behövas ny asfaltsbeläggning.
Vackert vid Viskan.
Dock visst buller från RV 40, hyrplatser som missas, Viskan kan nedskräpas.
Större investeringsbehov i jämförelse med Övre Brodal och Övre verksmästaren
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Astern ligger i en sluttning ner mot Viskan. Parkeringen är idag utformad i två nivåer. Formen på
dessa nivåer är i vissa passager väldigt smala och är inte helt optimal för större fordon som husbilar. Det är även backar och krön som husbilarna måste klara att sig upp och ned för och med
tanke på det överhäng som många modeller har måste detta studeras mer ingående. Formen på
platsen gör att man endast kan få ut ca10 platser. Asfaltsbeläggningen är i dåligt skick men inte i
akutläge att läggas om men inom en 5-årsperion kan detta komma att behövas. Platsen behöver
kompletteras med lämplig belysning.
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Övre Verkmästaren – Norrby tvärgara/långgata

Platsen utgörs av en parkeringsyta som ligger i korsning Norrby långgata och Norrby tvärgata på
Övre verkmästaren. Denna har hittills nyttjats som parkeringsyta för AB Bostäder men då de
nyligen sagt upp sitt avtal är den numera en resurs som står för parkeringsbolagets förfogande.
Dock är stråket som platsen ligger ett område med mycket ödetomter
•
•
•
•
•
•
•
•

Centralt läge med koppling till både stadskärnan och Knalleland.
Medelstor yta genom viss utvidgning kan 10 platser få rum
I dagsläget ingen användning då den nyss sagts upp av tidigare hyresgäst (AB Bostäder).
Kan bli kvar i ca 5 år.
Lätt skyltat från centralbron och knalleland.
Lummigt
Dock socialoro i närbeläget bostadsområde, visst buller, farligt gods, behov av att iordningsställa.
Större investering i jämförelse med Övre Brodal men mindre än Astern.
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Övre Brodal lutar svagt men bedöms ändå kunna vara lämplig. Ny grusbeläggning behövs. Det är
många större träd som ramar in platsen, dessa kan komma att behöva beskäras viktigt att bibehålla träden då dessa är en kvalité för platsen. Det finns en yta i öst som idag inte är hårdgjord.
Denna yta föreslås att man utökar med så att 10 platser går att få till. Belysningen på platsen
måste även kompletteras.
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Sammanställning kostnader

För dessa tre platser som identifierats som mest potentiella har en uppskatting av kostander
kopplat till varje plats sammanställts. Betalningsautomat kan ses som en icke platsspecifik investering då denna går att flytta med till annan plats. De övriga posterna är däremot platsspecifika.
Åtgärd/investering
Skyltning, hitta hit, information osv
Betalningsautomat
Belysning
Ny beläggning
Rensa sly, städa
Beskära träd, arborist
Summa

Övre Brodal
10 000 kr

Astern
10 000 kr

Övre Verkmästaren
10 000 kr

70 000 kr
30 000 kr
20 000 kr (grus)
10 000 kr
140 000 kr

70 000
120 000
100 000 kr (asfalt)
10 000 kr
310 000 kr

70 000
50 000
50 000 kr (grus)
10 000 kr
20 000 kr
210 000 kr

Drift, underhåll och informationsbehov
Gällande drift har arbetsprocessen i projektstudion lett fram till en inriktning mot en ställplats
med basservice vilket innebär att en ställplats med denna basserviceinriktning bör rymmas inom
Borås kommun Parkerings AB.s verksamhetsområde. Detta innebär att servicestandarden enbart
kan vara i form av basservice, och inte ställplats med fullservice utan då måste en annan driftsorganisation formas eller ägardirektiven för Borås kommun Parkerings AB omformuleras. I och
med denna inriktning ställs det stort krav på bra information om var man kan lämna sopor, tappa
på vatten och tömma avlopp samt ladda el mm. I dialog med Borås Miljö och energi får t.ex.
frågan om avfall/sophantering diskuteras.
Borås kommun Parkerings AB ansvarar för praktiska lösningar men även vilka ordningsregeler
som gäller för ställpaltsen. Även reglering över som hur länge man ska få stå, prissättning etc.
ligger inom Borås kommun Parkerings AB ansvar.
Exempel på information som kan lämpa sig på informationstavlan:
•Ansvarig för husbilsplatsen
•Pris
•Ordningsregler
•Information för nödsituationer
•Områdeskarta/stadskarta
•Tidtabeller för kollektivtrafik
•Turistinformation som t.ex. Turistattraktioner, restauranger och affärer i närheten, övrigt boende i
området, cykel-, vatten- och vandringsleder
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Utredning av framtida platser föreslås även det bli Borås Kommun Parkerings AB ansvar i samverkan med Tekniska förvaltningen. Frågan behöver även samordnas med övriga förvaltningar
inom Borås Stad, BoråsBorås och Borås camping på Saltemad.
Projektstudions samlade bedömning
Övre Brodal bedöms som den lämpligaste platsen att starta med då den snabbt kan stå färdig till
rimlig investering samt att den kan samordnas med utbyggnaden av den planerade parkeringsytan.
Det är även den största ytan vilket kan ge bäst avkastning som även kan ge indikation på husbilsbranschens intresse för Borås som besöksmål för husbilsresenärer.
Platsen Övre Brodal är dock kortsiktig då det finns andra förväntade intressen för ytan (byggstart
diskuteras till 2018, detaljplaneprocess pågår). Därför föreslås säsongen 2016 och 2017 med Övre
Brodal. Samtidigt som Borås kommuns Parkerings AB tillsammans med Tekniska förvaltningen
bevakar de andra två presenterade alternativen Astern och Övre Verkmästaren. Båda dessa alternativen bedöms ha förutsättningar att fungera under något längre tid (ca 5-10 år) men eftersom
dessa platser kräver större investeringar samt konsekvenser för nuvarande användning som måste
lösas föreslås Övre Brodal i ett första skede.
Stadens utveckling ger svårigheter att i centralt läge (1 km radie från Stora torget) få till en långvarig ställplats som varar uppåt 15 år. En sådan långvarig lösning som skulle kunna inrymma ett
bredare serviceutbud och kunna bära större investeringskostnader har inte projektstudions arbetsgrupp kunnat identifiera. Utifrån stadstillväxten i Borås finns ingen permanent lösning utan
en enkel flexibel lösning är framgångsfaktorn.
Genom inriktningen att ställplatsen utformas med basservice har Borås kommuns Parkerings AB
identifierats som lämplig genomförare och driftsansvarig och därmed även ansvarig för ett löpande arbete där behovet av nya lokaliseringar säkerställs kontinuerligt. Inom detta arbete att
kontinuerligt leta lokaliseringar och lösningar ses Tekniska förvaltningen som en viktig samarbetspart. Framtida ordningsregler, som tidsperioder man får parkera och prissättning, föreslås
Borås kommuns Parkerings AB ansvara för, i dialog med berörda förvaltningar, Räddningstjänst,
Polis, BoråsBorås AB samt framtida driftare av Borås Camping Saltemad.
Arbetsformat projektstudio
Projektstudio som arbetsform har funkat väl till detta pilotuppdrag om Ställplats för husbilar i centrala Borås. Gruppen har arbetet på ett lösningsfokuserats sätt och systematiskt analyserat och
identifierat behov under arbetsprocessen. Ett inkluderande samtalsklimat och brett synsätt över
kompetensområdena har varit en framgångsfaktor. Den gemensamma arbetsinsatsen och att alla
tog ansvar i att lösa uppdraget har genomsyrat arbetsgruppen på ett positivt sätt.
Bilaga 1 Karta med alla platser
Bilaga 2 Lista med samtliga platser och bedömningen kategori 1-8 poäng 1,2,3
Bilaga 3 Sammanställning över de platser som enligt matrisen fick mest poäng och blev föremål för platsbesök
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Underlag
Borås stad - Samhällbyggnadsförvaltningen (2014), Ställplats för husbilar centralt i Borås.
Husbilsdestination Sverige (2010), Husbilsdestination Sverige – ”Europas främsta husbilsdestination”.
Husbilsdestination Sverige (2015), Locka en växande målgrupp till er kommun Ställplats för
husbilar ger fler besökare.
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Majorslunden
Älvsborgs kullen
Övre Petersberg
Jössabron
Videbusken
Götavallen
Övre brodal
Alphyddan
Astern
Ljungen
Backadalsstigen
Hästhoven
Annelundsparken
Södra torget
Bäckäng
Almåskiosken/Sinnenas park
Särlaskolan
Dalhemsplatsen
Gjutaren
Verkmästaren
Skaraborgsvägen N kungsbron
Skaraborgsvägen
Armbåga
Drotsen
Knalleland
Herrljungagatan
Alideberg
Alideberg
Högskola
Övre Verkmästaren
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PM - ställplats för husbilar

10 Ljungen 1, Annelundsmotet
9 Astern
8 Alphyddan
7 Övre Brodal
6 Götavallen
5 Kärrgatan Göta Videbusken
4 Jössabron
3 Övre Petersberg

0 16 17 13 19 12 15 16 19 17

Nej
Varaktighet minst 2 år
Central plats max ca 1 km från Stora torget
Lätt att hitta till
Plan yta med plats för ca 10 bilar
Få konflikter med andra intressen
Risker
Litet iordningställandebehov
Hög trivsel och trygghet
Åtkomst till marken (markägare, arrenden osv)
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2 Älvsborgskullen, Bockasjögatan

Bilaga 2 Lista med samltiga platser och
bedömning kategori 1-8 poäng 1,2,3

11 Backadalsstigen Berstäter, berget Edwin

0 16

12 Hästhoven, Åsboholmsgatan

Nej

13 Annelundsparken

Nej

14 Södra torget

2
3
3
3
1
3
2
3

15 Bäckäng

3
3
1
1
1
3
3
3

16 Almåskiosken

1
1
1
3
3
3
2
2

17 Särlaskolan

3
3
3
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3
3

18Dalhelmsplatsen

2
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1
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19 Gjutaren

1
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20 Magasingatan, Verkmästaren

2
1
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21 Skaraborgsvägen, Norr om Kungsbron
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22 Skaraborgsvägen
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23 Armbåga, Lundbyhallen, Alkistan

2
2
3
2
3
2
3
1

24 Drotsen, Folkkungagatan
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25 Knallelandsparkeringen
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26 Herrljungagatan, p-platser utmed järnvägen
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27 Alideberg andra sidan

summering

28 Alideberg
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29 Högskolan Sandgärdet
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30 Övre Verkmästaren
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PM – platser av störst intresse
Nummer 3

Namn Övre Petersberg

Totalt 18 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 2
I dagsläget finns det en parkering som används av besökare till Borås Hallen. Bussar som kommer till Borås Hallen använder platsen. Platsen kan användas i 2-5 år.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km-500 m, mindre än 500 m
Poäng 2
Fågelvägen till Stora Torget är 800 m men i verkligheten är det längre när man ska gå in till Stora
Torget. Det finns bra stråk in till centrum från platsen.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10, platser 10 och fler
Poäng 2
Området består av en yta som är ca 1000 kvm. Får nog plats med ca 10 platser.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 3
Lätt att skylta till, ligger i närheten av Borås Hallen och utmed en större väg. Lätt att gå till centrum därifrån.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 3
Krävs inte allt för stora resurser för att iordningställa marken. Finns betalautomat och belysning.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 3
Parkeringen/vändplats kommer att tas bort för att få plats med husbilarna, vilket är något negativt men inget som kommer påverka någon nämnvärt.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
Poäng 2
1
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Nära en mycket trafikerad väg och bostäder. Det är trots det en avskild plats som kan kännas
mindre säker.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 1
Det är en avskild plats som kan kännas mindre säker. Inga fina stråk eller natur i närheten, industri och väldigt nära stor väg som känns mindre trevligt.
Platsbesök Övre Petersberg
Det är en avskild plats trots att det är bostäder i närheten. Det bullrar väldigt mycket ifrån vägen,
känns inte alls som en trevlig plats att vistas på. Bullret är så pass högt att det kommer krävas
kostsamma åtgärder för att få det till en trevlig ställplats.

2
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Nummer 7

Namn Övre Brodal

Totalt 20 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
1 poäng
Förslaget är en kortsiktig lösning som innebär att platsen kan användas i två till tre år, förutsatt
att den tas i bruk inom kort. Byggnation är planerat för ett Rättscentrum.
B. 1 km-radien - målpunkter/stråk över 1 km, 1 km- 500 m, mindre än 500 m
3 poäng
Platsen är belägen i anslutning till Borås stadskärna. Det är en gångsträcka på 650 m från den
föreslagna ställplatsytan till fontänen på Stora torget, fågelvägen dit är ca 620 meter.
I angränsning till platsen finns Borås Turistbyrå och Resecentrum.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser, 5-10 platser, 10 och mer
3 poäng
Ytan är ca 1500 kvm. Det är möjligt med ca 20-25 storbilsplatser. Det blir då en väg mellan platserna som är 12 meter bred. I och med att ytan är grusad målas inga linjer, uppställning får ske
fritt på ytan.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
3 poäng
Lätt att skylta till platsen som ligger i anslutning till Brodalsmotet. Det är lätt att hitta till platsen
och den syns från riksväg 40.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
2 poäng
Marken är hårdgjord, men behöver slätas till och området behöver röjas upp. Eventuellt kan tillfarten behöva justeras. Belysningsstolpar finns men kan eventuellt behöva kompletteras med fler.
Iordningsställandet av marken kan samordnas med de tilltänkta p-platserna som kommer att
iordningställas i anslutning till den föreslagna ytan. Det innebär att investeringskostnader kan
samordnas.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
3 poäng
Ytan används inte idag, därav bör förslaget inte ge några konsekvenser på annan verksamhet.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
3 poäng
3
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Det finns inga vattendrag eller naturområden i närheten som kan påverkas. Farligt gods på motorväg och järnväg ligger på tillräckligt avstånd för att inte utgöra någon risk. Eventull risk för
inbrott då ytan kan upplevas som baksida, dock är platsen öppen med mycket insyn, vilket är en
fördel.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
2 poäng
Det är inte mycket folk i rörelse under kväll och natt. Ställplatsen känns son en baksida till Gina
Tricot-huset. Dock är platsen central och bilar är i rörelse dygnet i närheten av platsen samt centralstationens närhet gör att det inte är öde.
Platsbesök Övre Brodal
Ytan upplevs som en stor öppen plats. Buller bedöms inte vara något stort problem. Området
känns trevligt och det finns en del växtlighet. Marken behöver justeras på vissa ställen för att få
en jämn yta. Infarten behöver göras om.
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Nummer 8

Namn Alphyddan

Totalt 18 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 2
Fastigheten är tillgänglig för ändamålet en kortare tid, mellan 2-5 år, på grund av Götalandsbanan.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km- 500 m, mindre än 500 m
Poäng 3
Väldig centralt, nära till stadens utbud såsom Stadsparken, restauranger och kulturevenemang.
Det är mindre än 500 m till Stora torget.
C. Storlek – minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10 platser, 10 och fler
Poäng 2
Området är stort men att iordningsställa storbilsplatser kräver stora ingrepp på platsen.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 3
Det är lätt att hitta till platsen eftersom det är i centrala Borås. Det är nära till större leder/motorväg.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 1
För att iordningställa marken kommer det att krävas stora resurser eftersom den är kuperad och
det är en stor grönyta med träd. Det kommer behövas schaktning/sprängning för att ”platta till”
samt bygga infart/utfart. Det saknas belysning och parkeringsautomat.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 2
I dagsläget finns det en påbörjad hundrastplats som invånarna vill ha och som kan vara kontroversiellt att ta bort. Går det att bygga storbilsparkering jämte rastgården och ta en mindre del av
marken eftersom den är så stor så vore det mer önskvärt.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
Poäng 3
Minimala risker med att välja den platsen.
5
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H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 2
Fint, lummigt område men något avskilt ifrån verksamheter som kan ”hålla koll” nattetid.
Platsbesök Alphyddan
Trevligt att platsen är belägen i ett grönområde. Vägen till platsen är brant och snirklig, ytan är
något svårplanerad. De stora ingreppen som behövs för att iordningställa ytan till en ställplats,
samt konflikten med den påbörjade hundrastplatsen medför att den inte känns prioriterad.

6
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Nummer 9

Namn Astern

Totalt 21 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 3
Pågår diskussioner om byggnation men bedöms ändå tillgänglig för ändamålet i mer än 5 år. Angränsande öppna p-platser planeras att bebyggas med ett parkeringshus. Detta kan bidra till bättre
ljudmiljö och då kan platsen lämpa sig för bostadsbebyggelse vilket påverkar prioriteten för ställplats.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km- 500 m, mindre än 500 m
Poäng 3
Väldigt centralt, nära till stadens utbud såsom Stadsparken, restauranger och kulturevenemang.
Hög poäng eftersom det är mindre än 500 m till Stora torget.
C. Storlek – minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10 platser, 10 och fler
Poäng 2
Båda den övre och nedre parkeringsplatsen behövs för att få tillräckligt med platser. Kan bli ca 10
platser.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 3
Lät att hitta till platsen eftersom det är i centrala Borås och intill badhuset. Nära till större leder/motorvägar.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 3
Krävs inga större resurser för att göra om till storbilsparkering eftersom ytan redan används som
parkeringsplats idag. Belysning och infarten behöver justeras. Behöver kompletteras med pautomat.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 2
I dagsläget används ytan som parkeringsplats, det är företag som hyr dessa platser. Antagligen
inte så populärt bland företagare i närområdet som hyr platserna att vi gör om ytan till storbilsparkering (som kommer användas lite då och då). Risken är att vi förlora parkeringsplatser som är
attraktiva och används dagligen om inte en kompletterande lösning hittas. Parkeringsbolaget för7
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lorar intäkter. Etablering av storbilsparkering på Astern kan vara mer lämplig om 2-3 år, när utbudet av p-platser i närområdet har ökat (pga. P-husbyggen).
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
Poäng 2
Risk att Viskan blir mer nedskräpad om det inte finns bra system för avfallssortering i närheten.
Går att hänvisa till närbelägen återvinningsstation.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 3
Fint område nära Viskan, finns verksamheter i omgivningen som kan ”hålla koll” på området.
Belysning finns. Viss bullerstörning från motorvägen.
Platsbesök Astern
Trevligt med närheten till Viskan, finns fin växtlighet. Bullernivån var hög men bedöms inte vara
ett hinder för att etablera en storbilsplats. Vägen till platsen är brant och snirklig, ytan är något
svårplanerad.
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Nummer 30

Namn Övre Verkmästaren

Totalt 19 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 3
Platsen har varit uthyrd men arrendet är uppsagt. Osäkerhet kring påverkan av Götalandsbanan.
Bedöms vara tillgänglig för ändamålet i mer än 5 år. Parkeringsplatsen intill kan också vara ett
alternativ som kan utredas på sikt.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km- 500 m, mindre än 500 m
Poäng 2
520 meter fågelvägen till Stora torget. Järnvägen är en barriär som gör att det blir längre att gå in
till centrum. 720 meters promenadväg in mot centrum via ödetomter. Gång- och cykelväg till
Knallelandsområdet.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10 platser, 10 och mer
Poäng 3
Befintlig parkering kan utökas och då ryms tio platser. Lite bökig form på ytan, krävs tydliga
anvisningar för hur parkering får ske. Stora träd som hänger in över platserna måste beskäras för
att få tillräckligt med fri höjd.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 2
Lätt att skylta till, nära Norrby stadsdel. Ligger utmed en genomfartsled mellan centralbron och
Knalleland.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 2
Lite förändring måste göras, eventuellt utöka området som idag är hårdgjort för att få till fler
platser. Behöver kompletteras med p-automat.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 3
Platsen är tillgänglig för ny användning. Viss oro för att ställplats kan påverka processen med att
bygga ihop Norrby med centrums stadsmiljö.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
9
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Poäng 2
Det förekommer farligt gods på Norrby Långgata. Det är viss social oro i närområdet.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 2
Lummig plats med mycket grönska som ramar in. Väl avgränsad plats.
Folk i rörelse i närområdet som rör sig mellan bostadsområdet och centrumkärnan. Då bostadsområdet har social oro kan detta påverka platsen negativt utifrån trygghetsaspekten. Möjligen kan
husbilarna ha en positiv inverkan på stråket. Viss bullerstörning från Norrbyleden.
Plastbesök Övre Verkmästaren
Trevlig utsikt över centrum med fin växtlighet som ramar in ytan. Norrbyleden är högt trafikerad
vid rusningstrafik vilket ger tidvis med höga bullernivåer. Det behövs utökning av ytan samt att ta
ned något träd för att optimera ytan.

10
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Nummer 18

Namn Dalhemsplatsen

Totalt 18 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 2
Det är inte ett högt tryck på parkeringen idag. Enda kända nyttjandekonflikten är Götalandsbanan. Ställplatsen kan nyttjas i ca 2-5 år. Lätt att iordningställa som ställplats på kort varsel.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km-500 m, mindre än 500 m
Poäng 2
Det är promenadavstånd till centrum och ca 600 meter fågelvägen till Stora Torget.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10 platser, 10 och fler
Poäng 2
Området är 800 kvm stort vid sidan av bron, ca tio storbilsplatser ryms.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 3
Lätt att skylta och hitta till. Syns från större vägar.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 2
Det krävs inget att iordningställa ytan då det redan är en befintlig parkeringsplats som är asfalterad har belysning och betalningsautomat.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 3
De som idag parkerar på platsen behöver hitta en annan parkering, det är ca 40 platser som blir
berörda. Dock kan ytan ökas och därmed kan personbilsparkering få plats i anslutning till storbilsparkeringen.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
Poäng 2
På närliggande vägar samt järnväg sker transport av farligt gods. Det är viss social oro i närområdet. Det finns verksamheter i området som kan bidra till ökad trygghet.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 2
11
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Inga bostäder finns i närheten. Dock är det mycket rörelse i området dygnet runt. Närhet till
Kungsbron, Göteborgsvägen och gatukök. Trevligt med närhet till Ramnasjön och dess promenadvägar samt fågelkoloni och lekplats. Bullrig miljö, speciellt under rusningstid. Stora vackra
träd på platsen ger den potential till att bli trevlig. Lätt att gå till centrum via trappa upp på
Centralbron eller via Magasinsgatan mot Nybron och Yxhammarsgatan.
Platsbesök Dalhemsplatsen
Miljön upplevdes lite tråkig på grund av järnväg, plats för lastbilar samt angränsande parkeringsplats. De stora träden i anslutning till Dalhemplatsen ger dock ytan potential. Trafiken och bullret
är påtagligt. Kan bli svårt att optimera ytan för tillräckligt med platser.
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Nummer 16

Namn Almåskiosken/Sinnenas park

Totalt 18 poäng
8 kategorier A-H poängsattes mellan 1poäng- inte så bra, 2 poäng- bra, 3 poäng- riktigt bra
A. Långsiktighet, lönsamhet, tillfällighetsgrad- mindre än 2 år, 2-5 år, 5 år och längre
Poäng 2
I dagsläget finns det redan en parkering som används av boende i området. Det är diskussioner
om att eventuellt bygga en förskola på platsen.
B. 1 km radien - målpunkter/stråk över 1 km – 1 km-500 m, mindre än 500 m
Poäng 2
Det är cirka 900 m fågelvägen till Stora Torget. Stråket in till centrum över centralbron är lätt att
följa.
C. Storlek - minst antal platser – lönsamhet 5 platser 5-10, platser 10 och fler
Poäng 2
Området består av två parkeringsplatser, den ena är 400 kvm och den andra är 600 kvm. Platserna kantas av gräs vilket medför att utökningsmöjlighet finns. Den andra parkeringsytan direkt
bakom kioskbyggnaden är 800 kvm. Får plats med ca 5 husbilar på yta 1 men kan utökas så även
till yta 2 så kan ca 5-10 till skapas.
D. Välskyltat – hitta hit, orienterbarhet
Poäng 2
Lätt att skylta till, ligger utmed en större väg, Alingsåsvägen. Lätt att gå till centrum via Centralbron.
E. Iordningställa marken, belysning, teknik, in- och utfarter
Poäng 2
Krävs inte allt för stora resurser för att iordningställa marken. Finns ingen betalautomat, men det
finns belysning och ytan är asfalterad. Dock finns det en återvinningsstation som eventuellt måste
flyttas på.
F. Konsekvenser – analys av effekter, dagens funktion och användning
Poäng 3
Parkeringen som verkar vara populär kommer att minskas eller tas bort för att få plats med husbilarna, vilket är negativt.
G. Risker – t.ex. närhet till Viskan, nedskräpning, järnväg, brand, social oro, inbrott
13
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Sammanställning av de platser som enligt matrisen fick mest poäng och blev föremål för platsbesök

Poäng 2
Närmaste stadsdel är Norrby där det finns en social oro, men samtidigt nära trafikerade vägar,
bostäder och gatukök som kan minska riskerna.
H. Trygghet, tillgänglighet, trivsel, något extra
Poäng 3
Det är mycket rörelse i området dygnet runt så som bilar på Alingsåsvägen och många besökare
till gatuköket. Platsen är nära Sinnenas park och Ramnasjön med dess promenadvägar, fågelkoloni och lekplats, vilket är väldigt trevligt.
Platsbesök Sinnenas park
Platsen rammas in av fina stora träd och annan växtlighet. Torts att det är nära till Alingsåsvägen
som upplevs miljön som väldigt trevlig. Ytan kan dock vara något svårplanerad. Tråkigt att det
finns en återvinningsstation på platsen som är nedskräpad.

14
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Sida
1(1)
2016-03-07

Dnr 2016/KS0170

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

Nr 68
Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
Kommunfullmäktige
2016-02-24

Dnr 2016/KS0170 106

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
I enlighet med stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk Förening ska Kommunfullmäktige utse ombud till föreningsstämman.
Kommunfullmäktige föreslås delegera till Kommunstyrelsen att besluta om instruktioner till valda ombud.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utses för hela mandatperioden Mohamed Farah (S) med Urban Svenkvist (M) som ersättare.
Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

POSTADRESS

501 80 Borås
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BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Svenska kommuner och landsting i samverkan

2015-12-15
Medlemmarna i Kommuninvest
ekonomisk förening
Styrelsen

Dags att anmäla ombud till Kommuninvests föreningsstämma

Torsdagen den 21 april 2016 genomförs Kommuninvests föreningsstämma på Radisson
Blu Waterfront Hotel i Stockholm. Varje medlem äger en röst på den formella stämman.
Vi vill därför be er att meddela oss vem som utses att vara ordinarie ombud respektive
ersättare. För oss vore det värdefullt om följande uppgifter kan vara oss tillhanda före
den 16 mars:
ORDINARIE OMBUD
Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer

ERSÄTTARE
Namn
E-postadress
Mobiltelefonnummer

Uppgifterna om ombud och ersättare samt bestyrkt kopia av beslutsprotokollet skickas
till oss som traditionella pappersdokument eller via e-brev till Kommuninvest, Box 124,
701 42 Örebro eller office@kommuninvest .se
Separat anmälan av ombudets och ersättarens faktiska deltagande
Görs av ombudet via www.kommuninvest.se . Notera att anmälan måste göras via vår
hemsida, eftersom vi där fångar in speciella frågor om mat, närvaro på föreläsningar
m.m. Det räcker inte med att vi får reda på vem som utsetts. Vi behöver veta vem eller
vilka som kommer.
Med vänliga hälsningar
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Thomas Åkelius
Styrelsens sekreterare

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Sida
1(2)

2016-03-07
Dnr 2016/KS0124
Nr 69
Ansökan om anläggningslån avseende uppförande
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger
Cardell
av elvamanna
konstgräsplan samt renovering av
kök; Sparsörs AIK
2016-03-01

Dnr 2016/KS0124 805

Kommunfullmäktige

Ansökan om anläggningslån avseende uppförande av elvamanna konstgräsplan samt renovering av kök; Sparsörs AIK
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar Sparsör AIK
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr, för anläggande av
en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen.
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få anlägga en fullstor konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat föreningen om att få ta en del av marken i anspråk för att bygga en
temporär förskola på föreningens område. Föreningen har ställt sig positiv till förfrågan, förutsatt att de kan utveckla sin anläggning i samband med etableringen av förskolan. I överläggningarna har framkommit att placeringen av förskolan kan ske på
nuvarande 7-spelsplan. På den befintliga tennisbanan, som är dåligt underhållen och
eftersatt, kan en aktivitetsplats anläggas för att öka attraktionen i området. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen tar ansvar för den åtgärden. Föreningen har genomfört moderniseringar och förbättringar av klubbhuset de senaste åren. Med en ökad verksamhet och mer aktivitet kommer behovet av ett fungerande kök att öka. I ansökan om
anläggningslån ingår även en köksrenovering.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningar med föreningen meddelat att de
kan samordna och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och
dessutom den nya konstgräsplanen. Åtgärderna innebär att en ny förskola kan etableras i ett barnvänligt och attraktivt område i Sparsör samtidigt som föreningen kan
utveckla sin verksamhet i önskvärd riktning. Förutsättningen för projektet är att bygglov medges för etableringen av förskolan. Stadskansliet ha haft kontakt med Lokalförsörjningsförvaltningen som säger att det finns ett positivt förhandsbesked om ett tillfälligt 5-årigt bygglov för en förskola. Planen är att paviljongerna skall vara på plats
under juni månad 2016.
Kommunstyrelsen ser positivt på denna ansökan som löser två saker samtidigt; ett
”win-win koncept” där goda viljor samverkar. Kommunstyresen föreslår därför
Kommunfullmäktige att bevilja Sparsör det föreslagna anläggningslånet.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sparsör AIK beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr,
för anläggande av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen. Bidraget betalas ut
när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-01-19

§7
2016/FF0006 805
Ansökan om anläggningslån avseende uppförande av elvamanna
konstgräsplan samt renovering av kök; Sparsörs AIK
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få anlägga en
fullstor konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat
föreningen om att få ta en del av marken i anspråk för att bygga en temporär förskola på
föreningens område. Frågan har diskuterats sedan i september 2015 och flertalet möten har ägt
rum. Föreningen har ställt sig positiv till förfrågan, förutsatt att de kan utveckla sin anläggning i
samband med etableringen av förskolan. I överläggningarna har vi kommit fram till att placeringen
av förskolan kan ske på nuvarande 7-spelsplan.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningarna gjort klart för föreningen att de kan
samordna och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och konstgräsplanen.
Åtgärderna innebär att en ny förskola kan etableras i ett barnvänligt och attraktivt område i
Sparsör samtidigt som föreningen kan utveckla sin verksamhet i önskvärd riktning.
Förutsättningen för projektet är att bygglov medges för etableringen av förskolan.
På nuvarande tennisbana, som är dåligt underhållen och eftersatt, kan en aktivitetsplats anläggas
för att öka attraktionen i området. Fritids- och folkhälsoförvaltningen tar ansvar för den åtgärden.
Föreningen har genomfört moderniseringar och förbättringar av klubbhuset de senaste åren. Med
en ökad verksamhet och mer aktivitet kommer behovet av ett fungerande kök att öka. I ansökan
om anläggningslån ingår en köksrenovering.
Kostnader;
• anläggande av konstgräsplan
(inkl. markarbeten, dränering, konstgräs)
• renovering av kök
Avgår;
• iordningsställande av markarbeten
(LFF ansvarar)

1 800 000 kr
283 000 kr
Summa;

700 000 kr
Nettokostnad;

Anläggningslån på 1 383 000 kr
Att finansiera;
• Bidrag från Västergötlands Idrottsförbund;
• Utrustningsbidrag från FOF
• Sparsörs AIK insats
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2 083 000 kr

1 383 000 kr
- 553 000 kr

Återstår;

Summa;

830 000 kr
- 400 000 kr
- 50 000 kr
- 380 000 kr
830 000 kr
Forts.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-01-19
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Forts. § 7
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sparsör AIK ett
anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr, för anläggande av en ny
konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en
skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-01-25
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-01-27.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare
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Ansökan om anläggningslån; Sparsörs AIK
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sparsör
AIK ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 553 000 kr, för anläggande
av en ny konstgräsplan samt renovering av köksutrymmen. Bidraget betalas ut när
föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sammanfattning
Sparsörs AIK har under 2015 tillskrivit Fritids- och folkhälsonämnden om att få
anlägga en fullstor konstgräsplan på Trollevi. Samtidigt har
Lokalförsörjningsförvaltningen uppvaktat föreningen om att få ta en del av marken i
anspråk för att bygga en temporär förskola på föreningens område. Frågan har
diskuterats sedan i september 2015 och flertalet möten har ägt rum. Föreningen har
ställt sig positiv till förfrågan, förutsatt att de kan utveckla sin anläggning i samband
med etableringen av förskolan. I överläggningarna har vi kommit fram till att
placeringen av förskolan kan ske på nuvarande 7-spelsplan.
Lokalförsörjningsförvaltningen har i överläggningarna gjort klart för föreningen att de
kan samordna och ta kostnaden för markarbetena för etableringen av förskolan och
konstgräsplanen. Åtgärderna innebär att en ny förskola kan etableras i ett barnvänligt
och attraktivt område i Sparsör samtidigt som föreningen kan utveckla sin verksamhet
i önskvärd riktning. Förutsättningen för projektet är att bygglov medges för
etableringen av förskolan.
På nuvarande tennisbana, som är dåligt underhållen och eftersatt, kan en aktivitetsplats
anläggas för att öka attraktionen i området. Fritids- och folkhälsoförvaltningen tar
ansvar för den åtgärden.
Föreningen har genomfört moderniseringar och förbättringar av klubbhuset de senaste
åren. Med en ökad verksamhet och mer aktivitet kommer behovet av ett fungerande
kök att öka. I ansökan om anläggningslån ingår en köksrenovering.
Bakgrund
Sparsörs AIK är en förening som funnit sedan 1931. På Trollevi samlas både barn och
ungdomar från 5 års ålder från Frufällan och Sparsör för att spela och leka fotboll,
vilket i dagsläget är föreningens främsta idrott. På Trollevi äger föreningen sin
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Diarienummer
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klubbstuga och det finns i dagsläget en 11-spelsplan och en 7-spelsplan, en stor
grusplan samt en yta med en före detta tennisplan. Föreningen har idag ett arrende på
marken med Borås Stad.
Föreningen har idag ca 300 aktiva barn och ungdomar. Behovet av en samlingsplats
för barn och ungdomar i Sparsör/Frufällan är stort. Sparsörs AIK har en ambition att
utveckla sig så att man blir en attraktiv och naturlig plats för barn och ungdomar att
vistas på. Föreningens ekonomi är i balans och antalet ideella krafter har ökat under
2015.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader;
- anläggande av konstgräsplan
1 800 000 kr
(inkl markarbeten, dränering, konstgräs)
- renovering av kök
283 000 kr
Summa;
2 083 000 kr
Avgår;
- iordningsställande av markarbeten
700 000 kr
(LFF ansvarar)
Nettokostnad; 1 383 000 kr
Anläggningslån på 1 383 000 kr
Återstår;

- 553 000 kr
830 000 kr

Att finansiera;
Bidrag från Västergötlands Idrottsförbund; - 400 000 kr
Utrustningsbidrag från FOF
- 50 000 kr
Sparsörs AIK insats
- 380 000 kr
Summa;
830 000 kr
Samverkan
Samverkan och överläggningar har skett mellan Sparsörs AIK,
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
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Sparsörs AIK
Borås Stad
C/O Att: Tommy Jingfors
Fritids och folkhälsoförvaltningen
Sturegatan 38
501 80 Borås
Sparsör, 2016-01-17
Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för uppförande av 11 manna
konstgräsplan samt renovering av kök.
Fastighet: Trollevi, Hovalidsvägen 3, 513 50 SPARSÖR
Verksamhet
Sparsörs AIK är en förening som funnit sedan 1931. På Trollevi samlas både barn och
ungdomar från 5 års ålder från Frufällan och Sparsör för att spela och leka fotboll, vilket i
dagsläget är vår främsta idrott. Trollevi har i dagsläget en 11-mannaplan och en 7-mannaplan,
en stor grusplan samt en yta med en före detta tennisplan (se bifogad plan skiss).
Vår ekonomi är i balans och antalet ideella krafter har ökat under 2015, vilket varit en
förutsättning för det vi här ansöker om. Vi är idag ca 300st aktiva barn och ungdomar i
föreningen.
Behovet av en samlingsplats för barn och ungdomar i Sparsör / Frufällan är stort då detta idag
saknas. Föreningen önskar utveckla sig så att man blir en attraktiv och naturlig plats för barn
och ungdomar att vistas på.
För att täcka det behov som finns med mer aktivitet året om samt bättre kunna tillgodose vårt
ökande behov av plan yta då vi dels växer som förening samt att Lokalförsörjningsförvaltningen
önskar placera ett temporärt dagis hos oss vill vi anlägga en konstgräsplan där nuvarande
grusplan är placerad. se vidare bifogat ”Konstgräsplan”.
Sparsörs AIK har fått en förfrågan från Lokalförsörjnings förvaltningen om att anlägga ett
temporärt dagis på föreningens område. Denna fråga har diskuterats sedan i september 2015
och flertalet möten har ägt rum. Föreningen har ställt sig positiv till detta förutsatt att vi kan
utveckla vår anläggning i samband med detta vilket Lokalförsörjnings förvaltningen varit
positiva till detta och kan bidraga med 700 tkr i projektet för samhälls- och
områdesutvecklingen.
Vår plan är att det temporära dagiset placeras på nuvarande 7-manna plan. Detta projekt drivs
och genomförs av Lokalförsörjnings förvaltningen. Vidare anläggs en aktivitets yta på
nuvarande tennisplan i samband med dagis etableringen för att öka attraktionskraften kring
anläggningen. Detta projekt drivs och genomförs av Fritid och folkhälsa.
Vi har genomfört moderniseringar och förbättringar av vårt klubbhus de senaste åren. Men en
ökad verksamhet och mer aktivitet kommer att kräva ett fullt fungerande kök. Därför behöver
vi genomföra en renovering / ombyggnation, se vidare bifogat Köksrenovering.
Mot bakgrund av detta vill föreningen utveckla sig vidare, kombinera allas intressen och skapa
mest samhällsnytta.
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Sparsörs AIK
Föreningens totala kostnad beräknas vara:
-

Anläggning av 11- manna konstgräs plan se bifogad beräkning
Renovering av kök
Beräknade kostnader totalt:

1 800 000 kr
283 000 kr
2 083 000 kr

Projektet med konstgräs måste påbörjas omgående då dagis verksamheten måste igång
snarast. Då vi inte kommer att riskera föreningens ekonomi kommer vi att påbörja
köksrenovationen efter det att konstgräsplanen är på plats och alla ekonomiska åtaganden är
klargjorda. På detta sätt kan vi styra investeringen och arbetet på mest effektivt sätt med minst
risk.
Vidare kommer vi att ansöka om bidrag från Västgötaidrottsförbund för konstgräsplanen. Det
finns ett regelverk som ger oss möjlighet till bidrag, max 400 tkr.
En förutsättning för detta är därför att vi erhåller ett anläggningslån.
Med hopp om ett positivt svar
För Styrelsen i Sparsörs AIK,

Anders Manfred
Vice Ordförande

Bilagor
-

Konstgräsplan
Köksrenovering
Kring ytor
Multisports yta
Områdeskarta
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Sparsörs AIK
Bilaga 1, Konstgräsplan för fotboll
Sparsörs AIK bedriver främst fotbollsverksamhet, där intresset är stort, både bland
tjejer och killar. Då verksamheten stadigt ökar, har vi de senaste åren haft svårt att
kunna ge alla våra lag bra förutsättningar för sin verksamhet, då vi blivit trångbodda
med de gräsplaner som vi disponerar. Med ytterligare en gräsplan kommer vi att kunna
utvecklas och växa som förening, då det skulle innebära mer tränings- och matchyta.
En konstgräsplan skulle även kunna göra oss betydligt mindre väderkänsliga tidigt på
våren samt sent på hösten då våra naturgräsplaner ofta är mindre bra och ibland
knappt speldugliga. En konstgräsplan skulle också kunna användas för spontanidrott
och spontant fotbollspel under den delen av året då våra naturgräsplaner är avstängda
och det skulle gynna alla barn och ungdomar i Sparsör med omnejd. Då vi har ett brett
åldersspann aktiva barn och ungdomar är en 11-mannaplan uppmärkt med 7 och 9
manna linjer att föredra för att täcka vårt behov.
Vad som kommer ingå i en konstgräsplan:
•
•
•

Dränerad och anlagd konstgräsplan gällande mjukhet, kvalitet för maximal
livslängd.
Korrekt linjerad efter Svenska fotbollförbundets bestämmelser för hur stor en 7, 9-, eller 11-mannplan ska vara för att vara godkänd för matchspel.
Två 11 manna målburar samt fyra 7 manna mål anpassade efter planens
storlek.

Detta ingår inte i ett första steg utan kompletteras kommande år efter vad föreningens
ekonomi tillåter.
•
•
•

B 808

Belysning för maximal utnyttjandegrad.
Stängsel runt konstgräsytan med högre nät på kortsidorna för att fånga upp
bollar.
Avbytarbås för hemma- och bortalag för att kunna spela matcher.
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Sparsörs AIK
Budgeterade kostnader
Konstgräs
Inköp nytt konstgräs
Justering befintlig grusplan
Inköp av ny tät duk
Dränering runt planen
Subtotal

1 200 000 kr
150 000 kr
300 000 kr
100 000 kr
1 750 000 kr

Utrustning
11 manna mål, 2st
7 manna mål, 4st
Hörnstolpar
Subtotal

50 000 kr

Direkt konstgräs kostnad

1 800 000 kr

Stolpar
Belysnings armaturer
Elarbete med installation
inklusive på/avstängning
Subtotal

Befintliga återanvänds
150 000 kr
50 000 kr

Stolpar runt planen
Staket, inklusive skyddsnät
högre för kortsidor
Subtotal

150 000 kr
100 000 kr

Kring utrustning

450 000 kr

Belysning

200 000 kr

Staket och inhägnad

250 000 kr

Not: Belysning, staket och inhägnad ingår inte i det som vi ansöker om utan vi räknar
med att lösa dessa frågor på sikt vart eftersom föreningens ekonomi tillåter.
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Sparsörs AIK
Bilaga 2, köksrenovering
Då vårt nuvarande kök är i ett stort behov av renovering önskar vi genomföra en
omfattande renovering för att få det att fungera i takt med vår växande förening och
behov.
Budgeterande kostnader:
Rivning
Rivning av befintligt kök
Rivning av golv
Bortforsling av material
5 000 kr
Golv och ytskikt

Lägga golv, måla väggar
och tak, sätta igen en dörr
och maximera köksyta.
Inkl material

Elarbete

Ny ström matning från elcentral, korrekt arbetsljus
vid arbetsplatser,
vägguttag samt
installation av nya vitvaror

Rörarbete

Flyttning av befintlig
diskbänkplacering för
optimalt arbetsflöde samt
inkoppling av blandare
och avlopp

Köksinredning och
utrustning

Köksskåp, luckor, disk
och arbetsbänkar,
köksblandare,
köksutrustning för storkök
m.m.

40 000 kr

15 000 kr

8 000 kr

120 000 kr
Vitvaror

Kyl, Frys, Diskmaskin,
Ugn, Spis, Microvågsugn

85 000 kr

Ventilation

Utsug och fläkt

10 000kr
Totalt
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Sparsörs AIK
Bilaga 3, Kring ytor – ansvar hos Lokalförsörjningsförvaltningen
För att vår anläggning ska anpassas till att inhysa en förskola tillkommer en rad
insatser som måste genomföras för att det ska fungera på ett säkert och tryggt vis. Det
handlar om transporter av material, mat, hämtning av avfall, hämtning och lämning av
barn osv. Det är otroligt viktigt att detta genomförs med tanke på att vår verksamhet
ska kunna fortgå utan hinder.
Insatser som är överenskomna att genomföras på kring ytor:
•

•

•
•

•

Asfaltering och uppmärkning av parkeringsplats där sopsorteringsanläggningen
finns idag. Det innefattar fällning av träd och breddning av nuvarande grusplats
(maximalt utnyttjande av utan). Då vi idag använder grusplanen till parkering vid
våra större evenemang och att den i och med förskolans etablering kommer att
försvinna, måste alternativa parkeringsmöjligheter finnas.
Anläggning av parkeringsplatser nedanför nuvarande tennisbanan för hämtning
och lämning av barn. Detta innebär också att träd behöver fällas och marken
förberedas för detta.
Vägen som leder upp till grusplanen behöver asfalteras och anpassas för att
transporter ska kunna nå förskolan.
För att undvika att bilar kör upp mot förskolan på grusplanen för hämtning
respektive lämning, skulle någon typ av hinder eller bom krävas. Detta för att
markera att denna väg inte för användas. Denna väg måste korsas av barnen
för att ta sig från 7-mannaplanen till 11-mannaplanen och vårt klubbhus.
Lekplats; om möjligt skulle Sparsörs AIK vilja få uppsatt gungor och eller mindre
leksaker för våra minsta gäster. I rätt skick fungerar det naturligtvis bra med
bättre begagnade aktivitets produkter.

Sparsörs AIK vill också ha rätten att vid överrenskommet datum för avflyttning av
baracker (efter 3-5år) få köpa en eller flera av barackerna till självkostnadspris.
Då kommunikation är viktig och omfattande grävarbete kommer att genomföras
kopplas fiber in i klubbhuset i samband med anläggning av dagis utan kostnad för
föreningen. Detta då dagismoduller kommer att beredas med kommunikation och
merkostnaden bedöms vara minimal för Lokalförsörjningsförvaltningen.
Då dessa anläggningar främst är avsedda för våra medlemmar och spontanidrotten,
är det viktigt att förskolan inte fritt disponerar dessa anläggningar efter skoltid.
Tanken är även att låta skolan främst få disponera dessa anläggningar under skoltid,
för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta då reglerat i en separat överenskommelse.
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Sparsörs AIK
Bilaga 2, Multisportanläggning – Ansvar Fritid och folkhälsoförvaltningen
Vi har i dagsläget en nästintill outnyttjad tennisbana där vi istället vill anlägga en
multisportarena som kommer att gynna hela samhället. Det skulle främja spontanidrotten för
barnen i Sparsör och Frufällan. Detta då barnen och ungdomarna i dagsläget inte har några
ytor för detta ändamål. Sparsörs AIK bedriver först och främst fotbollsverksamhet men med
en yta som inbjuder till andra idrotter skulle vi kunna erbjuda aktivitet även till barn,
ungdomar och vuxna som inte har fotboll som huvudintresse. Anläggningen av en aktivitetsyta
på detta sätt blir mest optimal om den samkörs med projekten ovan. Vidare kommer befintliga
ytor och inhägnad att återanvändas för så optimal kostnad som möjligt.
I närhet till denna anläggning anläggs ett mindre boulebane område, allt beroende på plats
och möjlighet. Detta skulle engagera vår äldre generation i närområdet och skapa en bättre
samanhållning mellan åldrarna. Maskiner är på plats så projekteringen och merkostnaden
bedöms vara låga.
Vad ingår i en Multisportanläggning:
•

Anläggningen bör bestå av konstgräs eller liknande mjukt material som även går att
frysa is på under vintern. Med is på vintern kan vi även inkludera vinteraktiviteter
såsom ishockey, bandy, konståkning osv. Den bör också vara dränerad på rätt sätt så
att vi kan utnyttja ytan under alla fyra årstider.

Redan idag fryser Sparsörs AIK is på grusplanen under vintern för detta ändamål. En bättre
förbered markyta skulle höja tillgängligheten, upplevelsen och öka aktivitetsnivån i vårt
samhälle
•

•
•

B 812

Runt anläggningen skall det vara en sarg som på bilden nedan (lägre skulle fungera väl,
bara vatten och bollar stannar) kompletterad med en port där man kan köra in en
fyrhjuling eller annan maskin för att ploga undan eventuell snö och utföra övrigt
underhåll. Det skall finnas två större mål (handboll, fotboll, futsal), fyra mindre mål
(innebandy/hockey) och minst två basketkorgar.
Ytan ca 20x40 meter för att uppnå full aktivitet
Vi kommer att uppmuntra utövandet av innebandy, basket spontanfotboll och andra
lämpliga idrotter på denna yta.
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Sparsörs AIK

Bilaga Områdeskartor

Nuvarande placeringar

Närbild av nuvarande anläggning
B 813
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Sparsörs AIK

Klubbhus och parkering utmed väg

Planerad placering för konstgräsplan, dagis samt multisport anläggning
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 70
Tilläggsanslag i Budget 2016 – Fördelning av generellt
statsbidrag
medi Budget
anledning
av–den
rådandeav
flyktingTilläggsanslag
2016
Fördelning
situationen.
generellt statsbidrag med anledning av den
2016-03-01
2016/KS0189 042
rådandeDnr
flyktingsituationen.
Borås Stad har fått sammanlagt 81,0 mnkr i ett tillfälligt generellt statsbidrag för ökade
kostnader i samband med den rådande flyktingsituationen. Av dess pengar avser 6,2
mnkr år 2015 och har då bokförts och räknats in i kommunens resultat för 2015.
Återstående tillgängliga medel 74,8 mnkr föreslås att användas till att tillfälligt förstärka våra verksamheter och får då ses som ett extra utökat ekonomiskt utrymme
utöver de ordinarie ersättningsformer och statsbidrag som finns tillgängliga för flykting- och invandringshanteringen. De verksamheter som primärt berörs för kommunen är grund- gymnasie- och vuxenutbildningen.
Ekonomistyrning har träffat företrädare för Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden för att klara ut hur stor tillströmning av nyanlända asylsökande som påverkar verksamheten och som kan kräva utökade resurser, inte minst på grund av det
utökade lokalbehovet som uppstår. Kommunstyrelsen har fokuserat på den ökande
volym som uppkommit jämfört med ett ”ordinarie läge”. För Stadsdelsnämnderna
handlar det om ca 400 personer och för Utbildningsnämnden ca 500 personer. Dessa
siffror avser inte att mäta någon exakthet utan får representera vilken fördelning av de
tillgängliga resurserna som förslås ske till nämnderna. Kommunstyrelsen föreslår att
verksamheterna skall få utnyttja det tillfälliga ekonomiska tillskottet under åren 20162017. Fördelningen mellan åren har verksamheterna själva föreslaget. Förslaget från
Kommunstyrelsen innebär att nämnderna får ett tillfälligt utökat stöd beräknat till ca
77 000 kr per individ under två år räknat på den tillkommande volymen.
Vad gäller kommunens hantering av det generella statsbidraget uttalar RKR (Rådet
för kommunal redovisning) att det skall vara helt intäktsfört under 2016. Detta innebär då att vi sannolikt kommer att få ett redovisningsmässigt överskott i bokslut 2016
och motsvarande underskott under 2017. Hur detta skall hanteras i en balankravsutredning får vi ta ställning till då. Ett alternativ är att öronmärka ”överskottet” i bokslut 2016.
Kommunstyrelsen är medveten om att det kan finnas andra verksamheter som har
tillkommande kostnader i samband med den stora flyktingtillströmningen. I syfte att
så fort som möjligt ge de stora verksamheterna besked om de extra resurserna har
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inte alla verksamheter genomlysts. Med anledning av det föreslår kommunstyrelsen
att 5,0 mnkr av statsbidraget hålls inne och ställs till Kommunstyrelsens förfogande
när sådana behov uppstår.
Nedan framgår vilka nämnder som föreslås få del av den tillfälliga satsningen och
vilka ändamål som avses.
Ändamål
Tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen

Internutbildning av SFIlärare
Till KS förfogande för senare fördelning
SUMMA

Belopp Belopp Nämnd
tkr 2016 tkr 2017
SDN Norr kommunge15 350
15 350
mensamt i samråd med
övriga SDN.
23 000

15 300

Utbildningsnämnden

800

Utbildningsnämnden

5 000

Kommunstyrelsen

44 150

30 650

Totalt belopp att fördela under 2016-2017 74,8 mnkr
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Följande nämnder erhåller tillfälligt utökade Kommunbidrag
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen ordförande

Magnus Widén
Ekonomichef
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2016
15 350 tkr
23 800 tkr
5 000 tkr

2017
15 350 tkr
15 300 tkr

Sida
1(2)
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2016-02-08

Dnr 2015/KS0304

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 71
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot
otrygghet!
Svar
160122

påDnr
motion
av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
015/KS0304
Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!

Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra till Fritids och Folkhälsonämnden att ta fram förslag
på en handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har inte remitterats utan besvaras direkt av Kommunstyrelsen med
motiveringen att den samverkan kring trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete som efterfrågas i motionen redan finns.
Sedan motionen skrevs har Borås Stad bland annat tecknat en överenskommelse med
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås. Syftet med överenskommelsen är att öka
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Överenskommelsen utgår ifrån en
gemensam målbild och innefattar en åtgärdsplan med en tydlig ansvarsfördelning.
Strukturen för arbetet utgår ifrån de brottsförebyggande råden (BRÅ) som finns på
central och lokal nivå i kommunen och där Polisen, Räddningstjänsten, AB Bostäder,
politiker och tjänstemän i Borås Stad ingår. De lokala brottsförebyggande råden har
särskilt fokus på utsatta områden. De lokala råden utgör också styrgrupper för den
samverkan mellan skola, socialtjänst, Polisen och fritid (SSPF) som sker i stadsdelarna.
I enlighet med budget 2016 kommer Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) att
inrättas på Stadskansliet under året. CKS uppdrag inkluderar bland annat att motverka
organiserad och ekonomisk brottslighet samt våldsbejakande extremism inom
kommunen.
Borås Stad ska även, likt ett 20-tal andra större kommuner i Sverige, teckna en
överenskommelse med civilsamhället. Överenskommelsen är en långsiktig satsning på
samverkan mellan kommunen, föreningslivet, ideella organisationer, religiösa samfund
m.fl. Överenskommelsen möjliggör ett gemensamt förhållningssätt och ett
strukturerat arbete kring samhällets utmaningar, där trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete ingår.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C), Marie Fridén (M) samt Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för
Annette Carlsons alternativa förslag, se bilaga.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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KU2

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten
(M) och Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot
otrygghet!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att återremittera ärendet till Stadskansliet för remissrunda enligt förslaget nedan.
Motionen ska remitteras till berörda nämnder såsom Fritids- och Folkhälsonämnden,
Arbetslivsnämnden. Tekniska nämnden samt stadsdelsnämnd Norr, Väster och Öster. Även
brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten, Räddningstjänsten, AB Bostäder, privata
fastighetsägare m.fl. bör ha möjlighet att få svara på remissen.

För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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KU2
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och
Urban Svenkvist (M); Handlingsplan mot otrygghet!
Annette Carlson (M), Ulf Sjösten (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-03-19 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås uppdra till Fritids och Folkhälsonämnden att ta fram förslag på en
handlingsplan mot otrygghet i enlighet med motionens intentioner. Kommunstyrelsen anser att
motionen ska remitteras till berörda nämnder såsom Fritids- och Folkhälsonämnden,
Arbetslivsnämnden. Tekniska nämnden samt stadsdelsnämnd Norr, Väster och Öster. Även
brottsförebyggande rådet (BRÅ), Polismyndigheten, Räddningstjänsten, AB Bostäder, privata
fastighetsägare m.fl. bör ha möjlighet att få svara på remissen.
Sedan motionen skrevs har Borås Stad bland annat tecknat en överenskommelse med
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Borås. Syftet med överenskommelsen är att öka tryggheten
och minska brottsligheten i kommunen. Överenskommelsen utgår ifrån en gemensam målbild
och innefattar en åtgärdsplan med en tydlig ansvarsfördelning. Strukturen för arbetet utgår ifrån
de brottsförebyggande råden (BRÅ) som finns på central och lokal nivå i kommunen och där
Polisen, Räddningstjänsten, AB Bostäder, politiker och tjänstemän i Borås Stad ingår. De lokala
brottsförebyggande råden har särskilt fokus på utsatta områden. De lokala råden utgör också
styrgrupper för den samverkan mellan skola, socialtjänst, Polisen och fritid (SSPF) som sker i
stadsdelarna. I enlighet med budget 2016 kommer Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) att
inrättas på Stadskansliet under året. CKS uppdrag inkluderar bland annat att motverka
organiserad och ekonomisk brottslighet samt våldsbejakande extremism inom
kommunen.
Kommunstyrelsen ser positivt på det arbete som staden har börjat när det gäller
brottsförebyggande trygghetsarbete. Men det går att göra mer. Just nu saknas det tillräcklig
samverkan mellan de olika aktörerna och de har olika utgångspunkter i sitt arbete. Därav tycker
Kommunstyrelsen att staden borde ta ett helhetgrepp och lansera det trygghetpaket som
motionen föreslår och som innebär att alla aktörer har möjlighet att dra åt ett och samma håll.
Borås Stad ska även, likt ett 20-tal andra större kommuner i Sverige, teckna en överenskommelse
med civilsamhället. Överenskommelsen är en långsiktig satsning på samverkan mellan
kommunen, föreningslivet, ideella organisationer, religiösa samfund m.fl. Överenskommelsen
möjliggör ett gemensamt förhållningssätt och ett strukturerat arbete kring samhällets utmaningar,
där trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ingår.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att återremittera ärendet Stadskansliet för remissrunda enligt förslaget ovan.
KOMMUNSTYRELSEN
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Dnr 2016/KS0132 003

vd:
Handläggare: Louise Streiby

Nr 72
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Ida Legnemark (V): Begränsa
användandet
avav
fyrverkerier
Svar på motion
Ida Legnemark (V);
2016-02-05
Dnr 2016/KS0132 003
Begränsa
användandet av fyrverkerier
Ida Lagnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att den kommunala ordningsstadgan ses över i syfte att begränsa
användandet av pyrotekniska varor.
Det nu gällande dokumentet, allmänna lokala ordningsföreskrifter för Borås
kommun, fastställdes av kommunfullmäktige den 1995-12-14. Härefter har
bestämmelsen om användandet av pyrotekniska varor inte varit föremål för översyn.
Mot bakgrund av den tid som förflutit sedan ordningsföreskrifterna antogs anser KS
att det finns skäl att förutsättningslöst se över bestämmelserna i de allmänna lokala
ordningsföreskrifterna vad avser användandet av pyrotekniska varor.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad. Kommunstyrelsen får i uppdrag att förutsättningslöst se över bestämmelserna i allmänna lokala ordningsföreskrifter i Borås kommun vad avser användandet av pyrotekniska varor.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Louise Streiby
Stadsjurist

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55

B 822

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

kommunfullmäktiges handlingar | 17 mars 2016

Begränsa användandet av fyrverkerier
Fyrverkerier kan vara ett festligt inslag vid högtider som nyår och påsk, men
skaderisken är påtaglig och för många orsakar de höga ljuden obehag. Varje år
skadas omkring 100 personer i Sverige så allvarligt av fyrverkerier att de tvingas
uppsöka akutmottagning, merparten av dem är män och många är under 18 år.
För den som varit med om krig och explosioner väcker fyrverkerierna ofta
obehagliga minnen till liv. Djurägare kan vittna om hur deras sällskapsdjur,
särskilt hundar och katter, far illa av rädslan för fyrverkerierna. Framför allt
upplevs det som ett problem att fyrverkerier inte enbart avfyras under
högtidsdagarna, utan även flera dagar däromkring. Fyrverkerier och andra
pyrotekniska varor har dessutom en negativ påverkan utifrån ett ekologiskt
perspektiv, då de sprider kemikalier i naturen.
I den kommunala ordningsstadgan finns möjlighet att införa begränsningar för
användandet av pyrotekniska varor. Det kan exempelvis handla om att begränsa
platserna eller antalet dagar och timmar där och då det är tillåtet att använda
pyrotekniska varor som fyrverkerier. Idag är Borås Stads lokala ordningsstadga
mycket allmänt hållen när det gäller pyroteknik, en skärpning vore önskvärd för
att såväl minska skaderisk och lidande hos människor och djur som för att
minska negativ miljöpåverkan.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
‐

att den kommunala ordningsstadgan ses över i syfte att begränsa
användandet av pyrotekniska varor

Borås 2016‐01‐26
Ida Legnemark (V)
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