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Datum 

2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00217 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2020-04-14 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Säker och trygg kollektivtrafik   (bil.) 

Dnr 2020-00210 

 

2. Expedierat skrivelse om utbetalning av driftbidrag till  (bil.) 

Borås Stads Personalklubb MerKraft 

Dnr 2019-00337 

 

3. Expedierat svar från kommunalråd Anna Svalander till  (bil.) 

J.K på skrivelse om Bodaskolan 

Dnr 2020-00211 

 

4. Redovisning av utbildningsbidrag 2019 från   (bil.) 

Kristdemokraterna Borås 

Dnr 2020-00226 

 

5. Budget 2020:3 för Fritids- och folkhälsonämnden (bil.) 

Dnr 2019-00037 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns  (bil.) 

Parkerings AB den 17 februari 2020 

Dnr 2020-00031 

 

7. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den  (bil.) 

24 februari 2020 

Dnr 2020-00031 

 

8. Fritids- och folkhälsonämnden beslut avseende Protest mot (bil.) 

förslag till nedläggning av Kransmossens friluftsgård. 

Dnr 2019-01040 
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9. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den  (bil.) 

24 februari 2020 

Dnr 2020-00031 

 

10. Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol  (bil.) 

2020 från Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Dnr. 2020-00227 

 

11. Protokoll från Centrala Pensionärsrådet 2020-01-30 (bil.) 

Dnr 2020-00025 

 

12. Förtydligande av gällande samverkansavtal   (bil.) 

naturbruksutbildning i Västra Götaland från Boråsregionen  

Sjuhärads kommunalförbund 

Dnr 2017-00794 

 

13. Finansrapport Borås Stad 2020-02-29  (bil.) 

Dnr 2020-00022 

 

14. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB  (bil.) 

den 3 mars 2020 

Dnr 2020-00031 

 

15. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB   (bil.) 

den 27 februari 2020 

Dnr 2020-00031 

 

16. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  (bil.) 

den 27 februari 2020 

Dnr 2020-00031 

 

17. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den  (bil.) 

20 februari 2020 

Dnr 2020-00031 

 

18. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den  (bil.) 

11 mars 2020 

Dnr 2020-00031 

 

19. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB  (bil.) 

den 26 februari 2020 

Dnr 2020-00031 

 

20. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder  (bil.) 

den 9  mars 2020 

Dnr 2020-00031 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 









Från: Anna Svalander 
Skickat: den 27 februari 2020 15:33 
Till:  
Kopia: Per Carlsson; Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: Juridisk kommentar 
Bifogade filer: Kommentar ur juridiskt perspektiv på debatten kring Bodaskolan.pdf 
 
Hej  
 
Vi såg artikeln som du mfl skrev i BT i lördags, även nyhetsartikeln i fredags om att 
studiecoachsatsningen skulle strida mot skollagen. Vi bad stadsjuristen om en kommentar i 
frågan och du har den i bifogad fil. 
Grundskoleförvaltningen kommer också på uppdrag av nämnden att utreda tex om den som inte 
har utbildning och vill jobba som studiecoach kan utbilda sig under tiden hen jobbar (protokollet 
från mötet har inte kommit ännu så jag vet inte exakt hur det är formulerat). 
 
Hör gärna av dig med fler synpunkter eller frågor. 
 
Anna Svalander 
Kommunalråd (L) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad 
033-35 70 25 
0768 – 88 70 25 
boras.se 
 

tel:033-35%2070%2025
http://boras.se/


Från: Anna Svalander 
Skickat: den 27 februari 2020 14:19 
Till: ; Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: SV: Ang  
 
Hej igen! 
Ja, ansökan för studiecoacher gick ut centralt. Kravet var att studiecoacher skulle ha akademisk 
utbildning. Förvaltningen valde ut dem som hade relevant utbildning och av dem fick berörda rektorer 
välja vilka de skulle intervjua.  
Vi ser värdet av studiecoacher och en av framgångsfaktorerna är att de har akademisk utbildning. Men, 
vi är inte tondöva för den kritik som framkommit och vi menar att det vore önskvärt om 
Grundskoleförvaltningen kan se över om personer som inte har akademisk utbildning som vill arbeta 
som studiecoacher kan utbilda sig under tiden de arbetar. Det är viktigt att utreda det, bland annat för 
att flera skolor redan är inne i en rekryteringsprocess och vi är måna om att samma regler gäller för alla.  
 
Återkom gärna om du har fler frågor.  
 
Anna Svalander 
Kommunalråd (L) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad 
033-35 70 25 
0768 – 88 70 25 
boras.se 
 
 
 

Från:   
Skickat: den 19 februari 2020 08:57 
Till: Anna Svalander <anna.svalander@boras.se> 
Ämne: SV: Ang  
 
Hej 
Nu har du fel, han får inte anställa vilka han vill eftersom ett beslut är tagit att man måste anställa 
studiecoacher med högskoleutbildning. Ansökan på studiecoacher har gått ut centralt. Har du läst 
Välfärdsbokslutet och pratar med Kristina Nyberg så förstår du att ni gör helt fel. 
 
Med vänliga hälsningar  
 

 
 

 
Bodaskolan 7-9 
Grundsärskolan 7-9 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Borås Stad - Grundskoleförvaltning 
Olovsholmsgatan 32 
501 80 Borås 

tel:033-35%2070%2025
http://boras.se/


 
Telefon: 0734- 32 74 15 
 
Webbplats: www.boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 
hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

Från: Anna Svalander <anna.svalander@boras.se>  
Skickat: den 18 februari 2020 11:14 
Till:  
Ämne: SV: Ang Lennart Forsman 
 
Hej ! 
 
Tack för ditt mail. Självklart är det som själv anställer och arbetsleder sin personal. Jag är väldigt 
ledsen för att han slutar.  
/Anna 
 

Från:   
Skickat: den 18 februari 2020 10:19 
Till: Anna Svalander <anna.svalander@boras.se> 
Ämne: Ang  
 
Hej 
 
Igår hade vi i elevhälsan APT och föreläsning av  som är anställd av fritids och 
folkhälsoförvaltningen. Hon har gjort ”Välfärdsbokslut för ett socialt hållbart Borås” där man gjort 
undersökningar av elever i Åk 6, 8 och Gymnasiet Åk1. Där såg man tydligt att man kan inte 
arbeta likadant med skolor i särskilt utsatta områden som i övriga skolor. 
Jag tycker därför att det känns väldigt konstigt att  bestämma över huvudet på vår rektor vilka 
han skall anställa och hur han skall sköta skolan. Jag har full förståelse att man vill styra upp och 
lägga sig i om en skola fungerar dåligt. Men att man lägger sig i hur rektor vill sköta sin skola när 
alla vet att han har vänt en negativ trend och fått elever, föräldrar och personal att vara väldigt 
nöjda, det har jag mycket svårt att förstå. Jag är djupt oroad hur det kommer att gå på 
Bodaskolan nu när sagt upp sig. 
Denna skola behöver en rektor som har auktoritet och ändå är otroligt mån om eleverna. 
I rapporten Välfärdsbokslut ser man att de elever som klarar grundskolan och kommer in på 
gymnasiet klarar sig mycket bättre i livet och kostar samhället mindre. Bodaskolans rektor 
arbetar väldigt aktivt med att få de barnen som har dåliga förutsättningar hemifrån att klara 
skolan. Han gör ett fantastiskt arbete tillsammans med fantastiska lärare. 
Jag hoppas verkligen du kan ändra dig och att tar tillbaka sin uppsägning. Jag förstår 
inte varför man skall vara så principfast när det är en bra fungerande skola. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 

 
 

http://www.boras.se/
https://www.boras.se/pub
mailto:anna.svalander@boras.se
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Från: Anna Svalander 
Skickat: den 27 februari 2020 14:07 
Till: ; Per Carlsson 
Kopia: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: SV: Bodaskolan 
 
Hej Jonas! 
Tack för ditt mail! Jag beklagar att  har sagt upp sig han har gjort ett fantastiskt arbete 
med att skapa trygghet och studiero på Bodaskolan. 
Jag vet inte riktigt vad du menar med att ”vi ska få rätt”. Om du menar att det viktigt att samma regler 
gäller för alla skolor så tycker vi att det är viktigt.  
 
Grundproblematiken är att Bodaskolan 2020 har fått mindre pengar än föregående år. Pengar fördelas 
till skolorna genom en resursfördelningsmodell. Den fungerar så att den först ger alla skolor ett 
grundbelopp, i stort sett det som krävs för att driva en skola. Sedan fördelas pengar via ett 
strukturbelopp som tar hänsyn till vilka elever och hur många elever som går på de olika skolorna. 
Statistiska Centralbyrån har tagit fram olika faktorer för att modellen ska vara så träffsäker som möjligt 
för att de elever som har behov av extra stödjande insatser verkligen ska få dem. Bodaskolan är inte 
ensam om att fått mindre budget i år och det är rektors uppgift att anpassa sin organisation enligt den 
budgetram skolan får.  
 
Det är fullt förståeligt att föräldrar och lärare är upprörda över att Bodaskolan får mindre pengar 2020 än 
2019 men det beror alltså på att de elever med störst behov finns på andra skolor (därmed inte sagt att 
det inte finns elever med behov på Bodaskolan). 
Hör gärna av dig om du har fler frågor! 
 
Anna Svalander 
Kommunalråd (L) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad 
033-35 70 25 
0768 – 88 70 25 
boras.se 
 
 
 

Från: >  
Skickat: den 17 februari 2020 13:43 
Till: Per Carlsson <per.carlsson@politiker.boras.se>; Anna Svalander <anna.svalander@boras.se> 
Ämne: Bodaskolan 
 
Hej på er! 
 
Självklart har jag full förståelse för att jag inte har hela bilden när jag skriver dessa rader. 
 
Kvarstår gör dock känslan av att politiker saknar bollkänsla. Med det menar jag att regelverk, principer 
och rädslan att göra fel alltid överväger FÖRE det kloka beslutet. Varför är det så? 

tel:033-35%2070%2025
http://boras.se/


 
Hur är det ens möjligt att ni släpper iväg en rektor som är så respekterad och omtyckt av såväl lärare, 
elever och föräldrar ?? Han har skapat ett arbetsklimat för elever i ett problemområde som fungerar. Jag 
har två söner som (snart) passerat men har två kvar och detta oroar mig enormt. Allt för att ni skall få 
”rätt”……  
 
Personligen tycker jag det är beklagligt och tragiskt att ha folkvalda som agerar så och självklart skulle ni 
vinna min och många andras respekt på att tänka om i frågan. Stärk och stötta denna typ av ledare. Fler 
skolor skulle behöva nån som han. 
 
Med vänlig hälsning 
 

 

 
 

 
 

 

 

  
  
 



Från: Anna Svalander 
Skickat: den 27 februari 2020 14:30 
Till: ; Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: SV:  
 
Hej  
 
Tack för ditt mail.  
 
En av politikers uppgifter är att fördela de gemensamma medel vi har. Våra skattepengar i kommunen 
ska räcka till skola, förskola, äldreomsorg, hemtjänst, barn som far illa, kvinnor som blir misshandlade, 
vägar, bibliotek och träffpunkter för äldre och oändligt mycket mer. Om en verksamhet får mer pengar 
får en annan mindre. När skatteunderlaget nu viker i hel Sverige då vi går in i sämre tider så får 
kommunen mindre pengar att fördela. Det är något alla kommuner brottas med. Var tredje kommun i 
Sverige tvingas skära ner i välfärdstjänsterna (enligt SKRs chefsekonom).  
 
Kommunfullmäktige fattar beslut om hur våra gemensamma resurser ska fördelas till de olika 
nämnderna. När fördelningen är gjord arbetar förvaltningarna med att fördela den budget man tilldelats. 
 
För att fördelningen av pengar till våra grundskolor ska ske på ett rättvist och transparent sätt fattade 
kommunfullmäktige i juni 2019 beslut om en resursfördelningsmodell.  
Resursfördelningsmodellen består av två delar, ett grundbelopp som varje skola får. Grundbeloppet 
utgör det som krävs för att en skola ska kunna drivas. Den andra delen är ett strukturbelopp som 
fördelas efter de elever som går på respektive skola och tar hänsyn till elevernas individuelle behov. 
Statistiska centralbyrån har tagit fram faktorer för att träffsäkerheten ska bli så stor som möjligt för våra 
elever. Det innebär att de elever som har störst behov får mer resurser. Några av faktorerna är kön, 
nyligen invandrad, högsta utbildning för vårdnadshavare och vårdnadshavarens inkomst. Eftersom 
skolornas elevsammansättning förändras varje år ändras tilldelningen till skolorna.  
 
När grundskolans budget fördelades enligt resursfördelningsmodellen 2020 fick Bodaskolan en mindre 
ram än förra året. Det var inte Bodaskolan ensamma om och det är rektors uppgift på respektive skola 
att anpassa verksamheten efter tilldelad ram. Självklart kan man ha synpunkter på att vissa skolor fick 
mindre pengar än förra året, men det beror alltså på elevsammansättningen. Det går färre elever med 
särskilda behov på Bodaskolan det här läsåret och fler elever med större behov på andra skolor, därmed 
inte sagt att det inte finns elever med stora behov på Bodaskolan. 
 
Rektor får bestämma vilken personal hen vill anställa. När det gäller studiecoacher gick ansökan ut 
centralt. Kravet var att studiecoacher skulle ha akademisk utbildning. Förvaltningen valde ut dem som 
hade relevant utbildning och av dem fick berörda rektorer välja vilka de skulle intervjua.  
Vi ser värdet av studiecoacher och en av framgångsfaktorerna är att de har akademisk utbildning. Men, 
vi är inte tondöva för den kritik som framkommit och vi menar att det vore önskvärt om 
Grundskoleförvaltningen kan se över om personer som inte har akademisk utbildning som vill arbeta 
som studiecoacher kan utbilda sig under tiden de arbetar. Det är viktigt att utreda det, bland annat för 
att flera skolor redan är inne i en rekryteringsprocess och vi är måna om att samma regler gäller för alla.  
 
Hör gärna av dig med fler frågor. 
 



Anna Svalander 
Kommunalråd (L) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad 
033-35 70 25 
0768 – 88 70 25 
boras.se 
 
 
 

Från:   
Skickat: den 19 februari 2020 11:11 
Till: Anna Svalander <anna.svalander@boras.se> 
Ämne:  
 
Hej! 
 
Jag förstår inte hur ni politiker tänker. Kan du förklara för mig hur det är möjligt att en rektor inte 
ska få bestämma själv vilken personal han/hon vill anställa? Jag arbetar sedan 7 år på 
Bodaskolan som specialpedagog och har 12 års heltidsstudier på högskola/universitet men det 
är inte det som gör mig lämplig att arbeta här utan den livserfarenhet och arbetserfarenhet från 
olika sorters arbeten som jag har med mig. Det är viktigt med erfarenhet från olika områden för 
att kunna ta kloka beslut. 
 
Det är andra gången på fem år som en rektor säger upp sig från Bodaskolan under den tid jag 
arbetat här för att ni politiker lägger er i hur skolan ska styras. Lennart har sedan han tillträdde 
som rektor lyft skolan till höjder som ingen annan skulle ha klarat av. Han är en mycket, mycket 
närvarande rektor som bryr sig om sina elever och sin personal på ett helt otroligt sätt. Han står 
varje morgon och tar emot eleverna och hälsar dem välkomna till skolan. Han tänker utanför 
boxen och hittar lösningar som fungerar på ett alldeles utmärkt sätt. Samarbetet med 
fritidsledare och fritidsgårdarna i området som har ett helhetsperspektiv på våra elever är mycket 
viktigt och avgörande för att våra elever ska få så bra skolgång som möjligt då många av våra 
elever inte har den stöttning som många elever har i andra delar av Borås. Lennart har också ett 
mycket gott samarbete med polisen som också stöttar honom i detta ärende. Studion, 
Lördagsskolan, Läxhjälpen, personal (utan högskoleutbildning) med mångårig erfarenhet från 
vår skolan som redan arbetar som mentorer/studiecoacher/elevassistenter och vår brobyggare 
Aarne Nyman är några av skolans viktiga insatser för våra elever. Många av de lärarstudenter 
som gör VFU på Bodaskolan väljer sedan att söka jobb hos oss. Man kan undra varför de vill 
jobba just på Bodaskolan?  
 
Till syvende och sist är det inte pengar det handlar om för Lennart, utan att han ska ha rätt att 
anställa och behålla den personal som är bäst för våra elever och för vår skola. Så jag ber er att 
tänka om och tänka rätt. 
 
Med vänlig hälsning, 
 

 
 

…………………. 

tel:033-35%2070%2025
http://boras.se/


Från: Soroush Rezai 
Skickat: den 20 februari 2020 20:01 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: Ödeläggelsen av Bodaskolan 
 
 
 

Från: Anna Svalander <anna.svalander@liberalerna.se>  
Skickat: den 18 februari 2020 08:41 
Till: Soroush Rezai <soroush.rezai@boras.se> 
Ämne: Fwd: Ödeläggelsen av Bodaskolan 
 
Diarieföras?  

Anna Svalander 
0768-887025 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från:  
Datum: 17 februari 2020 19:49:52 CET 
Till: "anna.svalander@liberalerna.se" <anna.svalander@liberalerna.se> 
Ämne: Ödeläggelsen av Bodaskolan 

Hej Anna 
 
Har alltid respekterat dig och din gärning för skolan men nu måste det blivit något 
fel? 
Vad är det vi medborgare inte begriper i den här soppan?  är den bästa 
resursen Borås Stads skolor har, punkt! Hur kan du ha samvete att bidra till att han 
försvinner?  
Ta en titt på all statistik och jämför hur Bodaskolan utvecklats under  
ledning. Den är mycket tydlig.  
 
Med arga och besvikna hälsningar 

 

mailto:anna.svalander@liberalerna.se
mailto:soroush.rezai@boras.se
mailto:anna.svalander@liberalerna.se
mailto:anna.svalander@liberalerna.se
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Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-24 
  

  

 

  

 

Kommentar ur juridiskt perspektiv på debatten kring 

Bodaskolan 

Det har i debatten kring Bodaskolan och dess rektors beslut att säga upp sig 

anförts att kommunen agerat i strid med rektors beslutanderätt enligt 2 kap. 10 

§ skollagen. Grunderna för dessa påståenden synes dock vila på felaktiga 

premisser.  

Ansvarig nämnd beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 

enligt lag eller annan författning ska handha samt i frågor som 

kommunfullmäktige har delegerat till dem, enligt 6 kap. 3 § kommunallagen. 

Rektor har en särställning i den kommunala organisationen genom den 

beslutanderätt hen tilldelats genom lag direkt från staten. Detta begränsar i viss 

mån nämndens kompetens. Det är dock huvudmannen som genom den 

ansvariga nämnden fördelar resurserna för utbildningen inom skolväsendet.  

Att som ett led i detta anslå en pott avseende studiecoacher och ställa upp 

särskilda kriterier för tilldelning är ett naturligt led i den centrala styrningen av 

skolorganisationen. Rektor har gjort anspråk på resurser från nämnd pott för 

skolans räkning, men inte ansett sig kunna acceptera villkoren för tilldelning – 

dvs det generella kravet på en viss utbildningsnivå för de studiecoacher som 

skulle anställas. När rektor inte fått gehör för sin inställning har han valt att säga 

upp sig. Nämnden har inte fattat beslut vare sig om att säga upp fritidspersonal 

eller rektor och bedöms således ha agerat inom ramen för sitt ansvar och sin 

kompetens enligt kommunallag och skollag. 

 

Borås, dag som ovan 

Åke Marmander 

Stadsjurist 

033-35 70 71 

ake.marmander@boras.se 

 

 











































































 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-25 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00003 1.2.4.1 
 

  

 

Budget 2020:3 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner budget 2020:3 och översänder 

densamma till Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 

buffert i samband med budget 2020:2 på nämndens decembermöte. 

Förvaltningen redovisar ett nytt förslag i enlighet med följande; 

 

Verksamhet Intäkter 

(tkr) 

Kostnader  

(tkr) 

Nettobudget 

2020:2 

Ramar Nettobudget 

2020:3 

Fritids- och 

folkhälsonämnd 

0 - 1 398 - 1 398  - 1 398 

Gemensam 

fritidsadministration 

0 - 12 188 - 12 188  - 12 188 

Överenskommelsen 0 - 382 - 382  - 382 

Evenemang 0 -7 727 - 7 727  - 7 727 

Mötesplatser/Förebyggande 

arbete 

1 780 -20 108 - 18 328 665 - 17 663 

Fritidsgårdsverksamhet 7 493 - 43 388 - 35 895 208 - 35 687 

Badresor/barnkoloni 183 -2 908 -2 725  - 2 725 

Folkhälsa 3 058 - 6 192 - 3 134  - 3 134 

Träffpunkt Simonsland 1 849 - 10 165 - 8 316 125 - 8 191 

Anläggningsenheten 21 968 - 118 334 - 96 366 575 - 95 791 

Badenheten 25 253 - 54 094 - 28 841  - 28 841 

Fritidsram 61 584 -  276 884  - 215 300 1 573 - 213 727 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Ramarna har minskat med motsvarande 1 573 tkr och avser vakanshållning av 

1,0 årsarbetare, minskade lokalkostnader samt kapitalkostnader som flyttas fram 

ett år på grund av att projekten ännu inte är färdigställda. 

Fritids- och folkhälsonämnden väntar svar från Skatteverket angående eventuell 

återbetalning av moms på Stadsparksbadet, vilket motsvarar ca 1 500 tkr. Får 

nämnden gehör för sin begäran så går återföringen direkt till bufferten, som 

kompletteras med de minskade kapitalkostnaderna på 575 tkr. Övriga medel 

återförs till respektive verksamhetsområde. Ny summa buffert 2 075 tkr (1 500 

+ 575).              

Samverkan 

Ärendet har hanterats i förvaltningens samverkansgrupp 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr FOFN 2019-00003 1.2.4.1 

Budget 2020:3 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner budget 2020:3 och översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 
buffert i samband med budget 2020:2 på nämndens decembermöte. 
Förvaltningen redovisar ett nytt förslag i enlighet med följande; 
 
 

Verksamhet Intäkter 

(tkr) 

Kostnader  

(tkr) 

Nettobudget 

2020:2 

Ramar Nettobudget 

2020:3 

Fritids- och 

folkhälsonämnd 

0 - 1 398 - 1 398  - 1 398 

Gemensam 

fritidsadministration 

0 - 12 188 - 12 188  - 12 188 

Överenskommelsen 0 - 382 - 382  - 382 

Evenemang 0 -7 727 - 7 727  - 7 727 

Mötesplatser/Förebyggande 

arbete 

1 780 -20 108 - 18 328 665 - 17 663 

Fritidsgårdsverksamhet 7 493 - 43 388 - 35 895 208 - 35 687 

Badresor/barnkoloni 183 -2 908 -2 725  - 2 725 

Folkhälsa 3 058 - 6 192 - 3 134  - 3 134 

Träffpunkt Simonsland 1 849 - 10 165 - 8 316 125 - 8 191 

Anläggningsenheten 21 968 - 118 334 - 96 366 575 - 95 791 

Badenheten 25 253 - 54 094 - 28 841  - 28 841 

Fritidsram 61 584 -  276 884  - 215 300 1 573 - 213 727 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ramarna har minskat med motsvarande 1 573 tkr och avser vakanshållning av 
1,0 årsarbetare, minskade lokalkostnader samt kapitalkostnader som flyttas fram 
ett år på grund av att projekten ännu inte är färdigställda. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden väntar svar från Skatteverket angående eventuell 
återbetalning av moms på Stadsparksbadet, vilket motsvarar ca 1 500 tkr. Får 
nämnden gehör för sin begäran så går återföringen direkt till bufferten, som 
kompletteras med de minskade kapitalkostnaderna på 575 tkr. Övriga medel 
återförs till respektive verksamhetsområde. Ny summa buffert 2 075 tkr (1 500 
+ 575).              

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 

















AB BOST  ÄDERIBORÅS
Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  2/2020
Sammanträdesdag  2020-02-24

I (5)

Plats  AB  Bostäder,  Västerbrogatan  8

Omfattning  gg 14  - 34

Tid  KI. 17.00-19.30

Beslutande

Övriga

närvarande

Roland  Andersson

Mark  T. Warnberg

Linda  Ikatti

Gunnel  Österberg

Pirjo  Antonson

Staffan  Falk

Paul-Andre  Safko

Mikael  Wickberg

Olle  Engström

Carina  Winroth

Marcus  Persson

Marita  Ailisdotter

Bengt  Engberg,  VD

Annica  Larsson

Vision

Vision

Fastighets

ÄRENDEN

% 14  Mötets öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och  hälsar  alla  välkomna.

% 15 Justering

Paul-Andre  Safko  utses  att  justera  dagens  protokoll.

% 16 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

% 17 Föregående  mötes protokoll

Protokoll  från  sammanträdet  den  2020-01-27  godkänns  och
läggs  till handlingarna.



AB BOSTÄDERI  BORÅS
Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  2/2020

Sammanträdesdag  2020-02-24

2 (5)

% 18 Årsredovisning  20'19 Bilaga  7/2020

Annica  Larsson  redovisar  2019  års  bokslut.  Resultatet  upp-

går  före  skatt  till -24,6  mkr  och  efter  avsättning  för  årets skat-

ter  blir  resultatet  -20,5  mkr.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

%19 Granskningsrapport-BoråsStadsstadsrevis-
ion  Bi1aga8/2020

Nils-Gunnar  Blanc  och  Stefan  Sjöblom  redovisar  lekmannareviso-

rernas  granskning  för  år  2019.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 20 Revisionsberättelse  - EY Bilaga  9/2020

Anders  Linusson  redovisar  EYs  granskning  av  bokslut  2019.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 21 Förslag till vinstdisposition Bilaga  10/2019

Styrelsen  föreslås  till årsstämma  besluta,  att  ansamlad  vinst  (kr)

balanserad  vinst

årets  resultat

behandlas  så att i ny räkning  balanseras

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 22 HåIIbarhetsredovisning  2019

554  540  321

- 20 486  054

534  054  267

534  054  267

Bilaga  11/2020

Styrelsen  föreslås  att  godkänna  den  upprättade  Hållbarhetsredovis-
ningen  för  år 2019.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.



AB BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  2/2020

Sammanträdesdag  2020-02-24

3 (5)

% 23 Kallelse till årsstämma  I april 2020 Bilaga  1 3/2020

VD informerar  om inbjudan  för  ordinarie  ledamöter  till kommande  bo-

lagsstämma  den  1 april.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 24 Rapport  övergripande  mål Bilaga  14/2020

VD  redovisar  uppföljning  av  styrelsens  övergripande  mål  sedan

förra  styrelsemötet.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 25 Redovisning  handlingsplan  intern kontrollplan
2019  Bi1aga15/2020

VD  redovisar  den  av honom  upprättade  handlingsplanen  för  åt-
gärder  av brister  som  uppkom  i granskningen  av intern  kontroll

år  2019.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 26 Ersättning  för omkostnader  för förtroendevalda
och  styrelseledamöter  Bilaga  16/2020

VD informerar  om Borås  Stads  PM avseende  ersättning  för  omkost-

nader.

Redovisningen  läggs  till handlingarna.

% 27 Befintliga  policys  och riktlinjer Bilaga  17/2020

Annica  Larsson  redovisar  befintliga  policys  och  riktlinjer.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

[i1cSn'%y



AB BOSTÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  2/2020

Sammanträdesdag  2020-02-24

4 (5)

% 28 Remissvar:  Huskurage Bilaga  18/2020

Ordförande  och  VD redovisar  förslag  till remissvar  på Huskurage.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 29 Arsmöte  Borås Folkhögskola  I april 2020

VD  föreslår  Staffan  Falk  och  Mark  T. Warnberg  till ombud  till

Borås  Folkhögskolas  årsmöte  den  I april  2020.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 30 Attestinstruktion BiJaga  19/2020

Annica  Larsson  redovisar  förslag  till  justering  av  attestin-

struktionen.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 31 Markförsäljning,  Hulta 4:37

VD redovisar  förutsättningarna  till markförsäljning  av Hulta

4:37  till Borås  Stad.  Ordförande  föreslår  alternativet  försälj-

ning.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.

% 32 Förskola,  fritidsgård  och mötesplats  Hulta torg

VD redovisar  offert-  och  hyresförslag  för  om-  och  tillbyggnad

av förskola,  fritidsgård  och  mötesplats  på Hulta  torg.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget.



AB BOST  ÄDERIBORÅS
Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  2/2020

Sammanträdesdag  2020-02-24
5 (5)

% 33 Rekrytering  VD

Ordförande  redovisar  aktuell  status  i rekryteringen  av VD till

bolaget.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 34 Avslutning



















 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-02-25 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00019 3.6.8.25 
 

  

 

Protest mot förslag till nedläggning av Kransmossens 

friluftsgård 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden anser härmed skrivelsen besvarad.         

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit emot en protestlista angående 

nedläggningen av Kransmossens friluftsgård. Beslutet har tagits som en 

besparingsåtgärd i budgetarbetet för 2020.                

Ärendet i sin helhet 

Inför 2020 är Fritids- och folkhälsonämndens fritidsram 215 300 tkr exklusive 

ett effektiviseringskrav på 1 000 tkr. För att få en budget i balans har 

förvaltningen tagit fram ett åtgärdspaket som för anläggningsenheten har 

inneburit vissa förändringar. I arbetet har hänsyn tagits till de verksamheter där 

vi tror att påverkan är som minst. I fallet med Kransmossens friluftsgård har vi 

bedömt det onödigt att ha två fina anläggningar så nära varandra med likvärdig 

service. Bastu och omklädningsrum finns i ju båda anläggningarna. Visserligen 

är inte bastun i Mariedals klubbstuga vedeldad men å andra sidan tar vi inte ut 

någon kostnad för de badande. Lägg därtill att det finns ett trevligt fik med 

generösa öppettider.  

Beslutet expedieras till 

1. ks.arende@boras.se 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr FOFN 2020-00019 3.6.8.25 

Protest mot förslag till nedläggning av Kransmossens 
friluftsgård 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden anser härmed skrivelsen besvarad.         

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit emot en protestlista angående 
nedläggningen av Kransmossens friluftsgård. Beslutet har tagits som en 
besparingsåtgärd i budgetarbetet för 2020.                

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



































FINANSRAPPORT 2020-02-29

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-01-31 2020-02-29
Räntebärande likviditet*) 441,5 525,4 552,5
varav:  -utlåning till internbanken -140,9 -66,8 144,7

-externa räntebärande placeringar 313,5 313,5 320,4

-direktutlånat till bolagen 9,1 9,1 9,1

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 259,7 269,5 78,3

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 557,2 568,0
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. 

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 84 27
Kommentar: 

 

Externa räntebärande placeringar Marknadsvärde 191231 Marknadsvärde 200229 Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 5,0 5,0 0,0

Nordea Instutionell Korträntefond 59,9 60,0 0,1

Simplicity Likviditetsfond 60,5 60,6 0,1

SPP Företagsobligationsfond 79,7 79,9 0,2

SPP Grön Obligationsfond 46,0 46,3 0,3

SPP Obligationsfond 20,7 21,1 0,4

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 26,4 26,6 0,2

Öhman Grön obligationsfond AB 22,2 22,3 0,2

320,4 321,8 1,5
Realiserade vinster/förluster under året 0,0
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2019-12-31 2020-01-31 2020-02-29
Internbankens upplåning - Intern och Extern 9 368,8 9 386,1 9 393,2
Upplåning - Borås Stad -140,9 -66,8 144,7

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 214,6 157,8 153,5

Upplåning - Certifikat 1 300,0 1 300,0 1 100,0

Upplåning - Kommuninvest 3 995,1 3 995,1 3 995,1

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 4 000,0 4 000,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 9 368,8 9 386,1 9 393,2

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad: inkl kreditlöften

Snittränta: inkl kreditlöften

Genomsnittlig lånemarginal:

Återstående räntebindningstid (år):

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 750 0 2021-02-28

SHB Kreditlöfte 750 0 2021-02-28

SEB Kreditlöfte 750 0 2021-02-28

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2021-02-28

Summa 3 150 0,0

51,3 52,4

0,75% 0,74%

2019-12-31 2020-02-29

6 868,8 6 893,2

0,05% 0,05%

0,20% 0,17%

2,37 2,24

37% 33%

2,49 2,38

2019-12-31 2020-02-29

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om 

räntan stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BOSTÄDER 2 852,7 3 200,0 1,11% 0,37% 10,0 32%

BEMAB 3 845,3 4 747,0 2,11% 0,43% 4,1 7%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 902,6 1 200,0 0,87% 0,23% 2,2 4%

VISKAFORSH 369,5 411,0 0,96% 0,44% 1,6 78%

STADSHUSAB 195,1 204,8 0,54% 0,00% 0,8 999%

IBAB konc 281,7 410,0 1,01% 0,19% 1,0 9%

FRIBO 191,9 231,0 1,70% 0,42% 0,2 9%

SANDHULTSB 259,0 305,0 1,02% 0,49% 0,8 39%

TOARPSHUS 228,2 245,0 1,08% 0,49% 0,7 44%

DJURPARK 128,2 180,0 0,84% 0,00% 0,4 999%

PARKERING 104,0 150,0 0,90% 0,41% 0,4 6%

BORÅSBORÅS 1,4 22,0 0,49% 0,00% 0,0 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,00% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 33,6 65,0 0,49% 0,00% 0,1 999%

Summa 9 393,2 11 373,2 1,51% 0,37% 22,4

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Ränte- och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,2 år Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,4 år Ja

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall Uppfyllt

Ränteförfall < 1 år 0%- 50% 33% Ja

Likviditetstäckning 12m > 100% > 100% > 100% Ja

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2019-12-31 på nominellt 3 219,5 mkr har ett marknadsvärde på -37,9 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
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