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Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds för 2019

Beslut om rekvisition

Skolverket beslutar att bevilja er rekvisition. Beslutet om statsbidrag fattas
med stöd av förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då
förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Ni beviljas  465 993 kronor  i statsbidrag. Bidraget avser VT 2019. Bidraget
betalas ut enligt utbetalningsplan till bankgiro/plusgiro 991-1025.

Skolverkets beslut får enligt förordning (2012:994) inte överklagas.

Kontaktuppgifter
För frågor om beslutet,
e-posta: statsbidrag.omsorg@skolverket.se eller ring: 08-527 33 200
(Skolverkets växel).

Beslut har fattats av Peter Eide-Jensen efter föredragning av Teresia
Bergström. Handläggare var Teresia Bergström.

Postadress: 106 20 Stockholm
Besöksadress: Fleminggatan 14
Telefon 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20
skolverket@skolverket.se www.skolverket.se
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Viktig information om Omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds år 2019

Beräkning av bidragsbeloppet

Anslag för statsbidraget för år 2019 är totalt 79 miljoner kronor. Efter
ansökan beviljade Skolverket 78 987 150 miljoner kronor för 88 650
erbjudna platser fördelat på 193 kommuner. Det motsvarar 891 kronor per
erbjuden plats.

Utbetalningsplan

Utbetalning för januari - juni 2019 är planerad att ske i juni 2019.
Utbetalningen har meddelandetexten ” Omsorg 2019.u1”.

Begäran om utbetalning för juli - december 2019 ska skickas till Skolverket
via e-tjänsten för statsbidrag mellan 1 oktober – 1 november 2019.
Utbetalning för juli – december är planerad att ske i december 2019.

Det sammanlagda belopp som begärs ut för januari – juni och juli –
december 2019 får inte överstiga det belopp som beviljades i ansökan 2019.
Huvudmannen måste också ha visat i respektive begäran om utbetalning att
de har haft tillräckliga kostnader

Uppföljning

I samband med begäran om utbetalning ska kommunerna redovisa för
kostnader för respektive halvår för omsorg på kvällar, nätter och helger.
Skolverket kan komma att genomföra stickprovskontroller, för att säkerställa
att det finns underlag som styrker de uppgifter som beslutet grundats på.

Återbetalning av statsbidrag

Den som tagit emot statsbidrag kan bli återbetalningsskyldig enligt
bestämmelserna i förordning (2012:994).
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§ 209 Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

Program för ett integrerat samhälle 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 131, sid B 2600) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023.           
 
Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 319 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023. 
 
Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

 
Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
 
Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle 
 
Yrkanden 
Ida Legnemark (V), Anne-Marie Ekström (L), Stefan Lindborg (V), Mattias 
Danielsson (C) och Marie Samuelsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemo-
kraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och finner förstnämnda förstnämnd proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
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Propositionsordning 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat 
att  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i  
huvudomröstningen”. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 7. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 

Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 

 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns; ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaternas och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista 8. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015, reviderat XX 2019
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle.  
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem.  
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få 
praktik, som ger språkträning och värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser.

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning.

Staden genomför särskilda insatser i områden som definierats som särskilt utsatta, där 
det långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från 
andra bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål.

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet.

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.  



Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program.
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§ 192 Dnr KS 2019-00735 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB och som ledamot i styrelsen 
för Akademiplatsen AB. 

 
Nuvarande ersättare Therése Björklund (S), Rundeln 8B, 504 32 Borås väljs till 
ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ersättare i 
styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ledamot i 
styrelsen för Akademiplatsen AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Max-Åke Björkman (S), Hällegatan 26, 504 61 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Sven Sawatzki  (S), Lindormsgatan 46, 506 44 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i Servicenämnden. 
 
Nuvarande ersättaren Oskari Anundi (S), Bergsvägen 3, 513 33 Fristad väljs till 
ledamot i Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Per Alstermark (S), Landbogatan 32, 504 45 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Adam Löberg (S), Västmannagatan 11, 504 37 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Jessica Eng Strömberg (S), Fristadsvägen 53, 506 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Leif Andersson (S), Ribbingsgatan 22, 504 66 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marianne Gustafsson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
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Michelle Eriksson (S), Egna Hemsgatan 1 A, 515 61 Svaneholm entledigas från 
sitt uppdrag som ersättare i Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Teddi Gelander (S), Parkgränd 13, 504 39 Borås väljs till ersättare i Lokalför-
sörjningsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Daniel Gustavsson (S), Sjöbogatan 30, 506 41 entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Samir Karamovic (S), Furubergsliden 6, 504 41 Borås väljs till ersättare i Fritids- 
och folkhälsonämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Jon Hjärne (L), Romansgatan 2, 504 71 Borås väljs till ledamot i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Irene Gimmersta (L), Salmeniigatan 10, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås väljs till ersättare i 
Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Soroush Rezai (L), Lars Kaggsgatan 69, 504 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Catherine Tynes Kjellbergh (L), Valthornsgatan 35, 504 70 Borås väljs till 
ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Morgan Hjalmarsson (L), Lorensbergsgatan 6, 504 30 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Borås Idrottshistoriska Sällskap. 
  
Ronny Svensson (L), Kristinebergsgatan 8, 504 41 Borås väljs till ersättare i 
Borås Idrottshistoriska Sällskap till och med den 31 december 2022. 
 
Pirita Isegran (M), Ögärdsvägen 12, 515 32 Viskafors entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Jonathan Wennerlund (M), Riddarebo Svensbacken, 504 93 Borås entledigas 
från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Georg Guldstrand (M), Skänstad Katrinekullen 2, 516 91 Dalsjöfors väljs till 
ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
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Viktor Söderström (M), Tingsgatan 11, 504 45 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Servicenämnden. 
 
Hasse Ikävalko (M), Härnagatan 13, 507 45 Borås väljs till ledamot i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marcus Banér (M), Bäckaströmsgatan 6A, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Daniel Nikolov (M), Trandaredsgatan 21, 507 62 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Carin Brandt (M), Norrby Tvärgata 35, 504 37 Borås väljs till ersättare i 
Kulturnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Caroline Hansson (KD), Alidebergsgatan 25, 506 31 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Helena Ishizaki (KD), Hillaredsgatan 23, 507 61 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Åke Ekvad (KD), Riddargränd 8, 506 39 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Grundskolenämnden. 
 
Nuvarande ersättare Anette Arvidsson (KD), Västerlånggatan 24, 506 30 Borås 
väljs till ledamot i Grundskolenämnden till och med den 31 december 2022.     
      

      

      

 

 

 



Finns det flera taxor och avgifter som kommunen debiterar vårdnadshavare utöver 
listan nedan? Om ja, vilka? 

 Barnomsorgsavgifter 

 Retroaktiv Barnomsorgsavgift 
o Manuella fakturor Inkomstkontroll 

 Barnomsorgsavgifter manuella – ge exempel 
o Fakturering av personer med skyddad identitet 
o Manuellt skapade fakturor som avser månatliga barnomsorgsavgiften 

  
Vilka regler styr beräkningen och debiteringen av respektive avgift/taxa? Vilka 
styrdokument, rutinbeskrivningar, eller liknande finns det för hanteringen av 
respektive avgift/taxa? (Vänligen bifoga dokumenten som finns, inklusive KF beslut 
där taxan fastställs, inklusive beslutsunderlaget) 
Följande arbetar vi utifrån: 

 https://www.boras.se/utbildningochforskola/forskolaochpedagogiskomsorg.4.1fef6289155e1318edf5
e915.html 

 https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-maxtaxa-2019  

 § 214 Budget 2019 

 Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 740-11 

  
Hur många fakturor skickas årligen i respektive kategori?  
Månatliga barnomsorgsavgifter 2018, totalt 76642 st till ett värde av 84587859 kr. Dessa siffror avser 
förskola och fritidshem, och kan innehålla korrigeringar för fg. månad, vilket innebär att korrigeringar för 
december 2017 är med i denna siffra. Korrigering för december 2018 räknas istället med på fakturorna i 
januari 2019. 
 
I år är det preliminära antalet fakturor som kommer gå ut för de retroaktiva barnomsorgsavgifterna för år 
2017, 3125 st.  

 
Hur stora belopp är fakturorna på? (Högsta, lägsta) 
Fakturan för en månad kan som lägst vara 50 kr. Är beloppet lägre än detta utgår ingen faktura. Dock kan 
det uppstå fall där det sker en förändring på barnets placering bakåt i tiden (ex. ändring av schemasnitt 
eller inkomst) vilket gör att vårt system gör en korrigeringskörning för fg. månad, vilket leder till att 
fakturan som skickas ut avser två månader. I sådana fall kan exempelvis månad ett kosta 26 kr och månad 
två 25 kr = 51 kr, och då utgår faktura fastän en månad egentligen kostar mindre än 50 kr. 
Redovisningsservice har sökt fram lägsta beloppet vi fakturerade för år 2018, vilket var 68 kr.  

 
Fakturan för en månad kan högst vara på 2850 kr, vilket är maxtaxan för tre förskolebarn. Dock kan det 
ovannämnda exemplet med korrigering inträffa även här, vilket leder till att maxbeloppet kan vara på det 
dubbla (2850*2). Redovisningsservice har sökt fram det högsta beloppet vi fakturerade för år 2018, vilket 
var 5530 kr.  
 
Borås Stad arbetar även med en årlig inkomstkontroll (retroaktiva barnomsorgsavgifter) där vi jämför de 
inkomster som vårdnadshavarna har lämnat till oss med de inkomster de har deklarerat hos Skatteverket. 
Fakturorna inom inkomstkontrollen kan inte understiga 300 kr per hushåll och år. Således kan en 
inkomstfaktura omfatta antingen en eller två vårdnadshavare, och upp till tre barn (yngsta barnet inom 
barnomsorg=barn 1, således är barn 4 och uppåt kostnadsfritt inom barnomsorgen i Borås Stad). Den 
högsta fakturan inom inkomstkontrollen gällande det år vi kontrollerar kan vara maxtaxan*tre barn på 
förskola*12 månader. Detta år kontrolleras år 2017, och den högsta fakturan som kan skickas ut är 
således: 2724*12 = 32608 kr (2724 är maxtaxan för tre barn i förskola år 2017). Inkomstkontrollen för 
2017 är inte helt färdigställd, men preliminärt är den högsta fakturan på 19519 kr. I förra årets kontroll för 
år 2016 var den högsta fakturan som Borås Stad skickade på 20344 kr. 

 
Hur stor är den totala årliga debiteringen (för 2018)?  
Den totala, årliga debiteringen var år 2018 88748079 kr. 

https://www.boras.se/utbildningochforskola/forskolaochpedagogiskomsorg.4.1fef6289155e1318edf5e915.html
https://www.boras.se/utbildningochforskola/forskolaochpedagogiskomsorg.4.1fef6289155e1318edf5e915.html
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-maxtaxa-2019


Finns det några rutiner för att kontrollera att den debiterade avgiften är korrekt 
beräknad?  
Inför körning går vi varje månad igenom alla befintliga placeringar och kontrollerar att underlaget till 
faktureringen är korrekt. Se bifogad rutin; Rutin för körning Beslutad 180322. De kontroller som genomförs 
varje månad är följande: 
 

 Kontroll av samboskap samt icke-samboskap 

 Kontroll av felloggar i körning 

 Kontroll av fördelning av barnomsorgsavgift vid delad placering (skilda föräldrar) 

 Kontroll av taxekategori utifrån schema och ålder (taxekategorin styr delvis avgiften) 

 Kontroll att snittid är registrerad (får ej vara tomt) 

 Kontroll av att alla hushållets barn beräknas på samma inkomstgrundare 

 Kontroll av att syskonrabatten är korrekt (utifrån att alla hushållets barn står på samma faktura) 

 Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro) 
 

Utöver dessa kontroller har vi mycket kontakt med rektorer och personal där de är behjälpliga med att 
meddela eventuella felaktigheter på barnets placering. Alla Borås Stads förskolor och fritidshem har 
utsedda personer som har tillgång till IST Förskola/Fritidshem där de har möjlighet att ta del av 
information kring barnets placering och familjeförhållande. Det åligger rektorer och personal på enheterna 
att t.ex. kontrollera att alla barn på enheten är inskrivna, att de har rätt schema samt att de som nyttjar 
platsen är de som fakturan beräknas på. Utöver detta har systemet inbyggda funktioner, som varnar för 
eventuella fel. Åtgärdas dessa inte kan fakturakörningen ej genomföras. 
 
Den mest omfattande kontrollen för att säkerställa att den debiterade avgiften är korrekt beräknad är vår 
årliga inkomstkontroll. Se bifogade handböcker; 1. Handledning Retroaktiv Avgiftskontroll, 2. 
Statistikverktyget_användardok_avgiftskontroll_Ver_2018_1 och 3. Handledning Export och import till Extens enligt 
SKV 263_Ver_2018_1. 

  
Vilka rutiner finns det för att säkerställa att debitering sker? 
Den rutin som finns för att säkerställa att debitering sker både månatligt och i inkomstkontrollen är att vi 
har flertalet anställda som kan genomföra körningen av fakturor, samt att vi har tillgång till support hos 
systemleverantören IST. Utöver detta har vi en manual där det steg för steg framgår hur fakturakörningen 
genomförs. Vi samarbetar med Redovisningsenheten, där Sara Aderstedt är ansvarig. Skulle Sara vara 
frånvarande finns fler anställda som kan genomföra faktureringen. Även Redovisningsenheten har support 
hos systemleverantören Agresso. 

  
Vilka rutiner har ni för hantering av kundfakturor?  
Svar på denna fråga har Sara Aderstedt skickat in separat för hela Borås Stad. 

 
Vilka rutiner har ni för att bevaka kundfakturor? Hur hanteras utebliven betalning? 
Se bifogade rutiner:  

 Rutin för uppsägning av förskole- och fritidsplats pga skuld Beslutad 190122 

 Bestridan av faktura från Sara och Christa 
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§ 341 Dnr KS 2019-00379 3.7.1.25 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 
(BRÅ) 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 
Informationen läggs till handlingarna 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och  
Martin Nilsson (M), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). Forumet 
syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också till upp-
gift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i 
”Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program”. 
Länsstyrelsen har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att 
stötta kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. 
I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018.  
 
Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens skrivelse 
2. Redovisning av Brottsförebyggande rådets arbete 2018 
3. Bilaga 1 – Samverkansöverenskommelse 
4. Bilaga 2 – Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun”   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-02 

 
 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar:  Informationen läggs till handlingarna. 
Kommunstyrelsen rekommenderar Fritids- och folkhälsonämnden i kommande 
samverkansöverenskommelse med polisen lyfta klotterproblematiken särskilt. 
Kommunstyrelsen rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden 
tillsammans med berörda nämnder och samarbetspartners tar initiativ till ett 
samlat arbete för att förebygga, förhindra och ta bort klotter, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kerstin Hermanssons (C) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Mohamed Farah (S), Therése 
Björklund (S), Anna Svalander (L),Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), 
Ida Legnemark (V) och Kerstin Hermansson (C) samt nej av Martin Nilsson 
(M), Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD)  och 
Annette Carlson (M). 
 
 
 
 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 
(BRÅ) 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av 
Brottsförebyggande rådets arbete 2018 och översänder den till 
Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning  
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).  
 
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också 
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. 

Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i ”Tillsammans mot brott – 
ett nationellt brottsförebyggande program”. Länsstyrelsen har två 
brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta kommunerna i 
det brottsförebyggande arbetet. 

I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018.        

Ärendet i sin helhet 
Brottsförebyggande rådet 
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkans-överenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).  
 
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också 
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. Brå har under 2018 sammanträtt fyra gånger. Deltagande i 
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Brå är verksamhetschefer eller motsvarande från: FOF, GRF, GUVF, IFO, FF, 
TEK, LFF, SOF, ALF, VÄF, KUF, CKS, AB Bostäder, Polisen och SÄRF.  
 
I enlighet med organisationen ”Säker och trygg kommun” (bilaga 2) finns fem 
stycken samverkansgrupper kopplade till Brå. Dessa ansvarar för samverkan 
med berörda aktörer och är kanalen gentemot invånarna. Samverkansgrupperna 
verkar inom följande områden: 
 
Samverkansområde   Ansvarig nämnd 
Trygga fysiska miljöer   Tekniska nämnden  
Lokalt inflytande  Fritids- och folkhälsonämnden 
Arbete och utbildning  Arbetslivsnämnden 
Säker och trygg vård och omsorg Vård- och äldrenämnden 
Barn och unga i riskzon  Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Nationellt och regionalt arbete  
Regeringen lanserade i början av 2017 skrivelsen ”Tillsammans mot brott – ett 
nationellt brottsförebyggande program”. I skrivelsen anges att kunskapen om 
brottsprevention ska öka och samverkan utvecklas. Konkreta åtgärder ska 
bygga på både social och situationell brottsprevention. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta 
kommunerna i det brottsförebyggande arbetet, utifrån den nationella avsikten.    
 
Samverkansöverenskommelsen 2018-2020 
I februari 2018 undertecknades samverkansöverenskommelsen mellan Borås 
Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). 
Samverkansöverenskommelsen anger inriktning av det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet 2018-2020. Följande fokusområden är prioriterade: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon 
för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som 
leder till våldsbejakad extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen anger hur arbetet fördelas mellan staden och 
polisen samt vilka åtaganden respektive part har åtagit sig under avtalsperioden.  
 
Verksamhet 2018 
Trygga miljöer  
Under året har trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer genomförts. 
Främst avser de fysiska åtgärder i parker och på andra offentliga platser, såsom 
ökad belysning, hinder för mopedåkning och förbättrad trafiksituation. Tre 
trygghetsvandringar har genomförts, på Norrby, Kristineberg och Trandared.  
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Inför sommartorsdagarna samverkade fältgruppen och polisen med 
kringliggande kommuner i syfte att öka tryggheten i Centrum på kvällstid. I 
kombination med fysiska åtgärder, i samverkan mellan staden och näringslivet, 
förbättrades situationen i centrum sommaren 2018.  
 
Ett arbete för att starta upp kameraövervakning på Norrby och Hässleholmen 
pågår, vilket initierades av polisen med hjälp av AB Bostäder. Kamerorna 
förväntas vara i drift under våren 2019. 
 
Riktlinjer, med tillhörande checklista, för hur vi bygger säkrare och tryggare 
skolgårdar pågår i samverkan mellan FOF, LFF, CSK och GRF och förväntas 
vara klara under våren 2019.  
 
Lokal samverkan 
Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd – 
landsbygdsutveckling. Totalt pågår ett omfattande arbete med 20 st. lokala 
nätverk-/samverkansgrupper som är aktiva. Mer info: 
www.boras.se/lokalsamverkan  
 
I oktober genomfördes en omfattande utbildningsinsats för samtliga lokala 
nätverk för unga, om hur det brottsförebyggande arbetet kan bli mer 
systematisk och bygga på mer forskningsbaserade insatser avseende risk- och 
skyddsfaktorer.  
 
Barn och unga  
Behovet av bättre samverkan för barn och unga uppdagades i Brå och under 
2018 har berörda verksamhetschefer träffats och identifierat 
samverkansområden för barn och unga. Gruppen avses dels att fungera som en 
styrgrupp för nätverken barn och unga 10-16 år, men ska även verka för bättre 
samverkan för barn och unga i riskzon samt arbeta mer förebyggande och 
skapa stödjande miljöer för barn och unga.  
 
Under 2019 förslås denna grupp att fungera som en referensgrupp i arbetet 
med Borås – en stad som håller ihop, så att befintliga strukturer tas tillvara och 
att insatserna kompletterar varandra.   
 
Under 2018 initierade 12 stycken SSPF-ärenden, vilket anses vara ett lågt antal 
ärenden i förhållande till stadens storlek. Ambitionen är att betydligt fler SSPF 
(samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) ska initieras under 2019. 
 
Rutinerna för anmälan till polis och socialtjänsten i våra verksamheter är under 
revidering. I samverkan mellan IFO, polisen, FOF, GVUF, GRF, FF och CKS 
initierades en översyn hösten 2018 och rutinerna förväntas bli klara våren 2019. 
 

http://www.boras.se/lokalsamverkan
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Trygg och säker vård- och omsorg 
VÄF har startat upp ett lokalt forum för att stärka det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet för äldre samt personer med funktionshinder. 
Samverkan sker med berörda förvaltningar i staden (SOF, FOF, ALF, CKS), 
polisen och målgruppen genom repspresentation från pensionärsföreningar.  
 
Arbete och utbildning 
Stadsdelsvärdarna startade upp sitt arbete på Hässleholmen/Hulta och har 
under året även bemannat Norrby och Sjöbo. De arbetar operativt på 
områdena och är en länk mellan kommunen och invånarna. De hjälper till med 
konkreta trygghetsfrämjande insatser, bland annat på skolorna, skolskjutsarna, 
medverkar mot nedskräpning med mera. De rör sig i områdena på olika tider 
och får på så vis till sig information som annars är svårt att få.  
 
Effektiv samverkan för trygghet – EST 
Under 2017 deltog Borås Stad tillsammans med Polisen och AB Bostäder i ett 
utvecklingsprojekt för att arbeta mot social oro på utsatta områden. Totalt 
deltog sju kommuner i projektet, vilket drevs av nationella Brå och Malmö 
Högskola. Borås Stad riktade arbetet mot Hässleholemen/Hulta. Arbetet 
bygger på att verksamma aktörer på området rapporterar in information som 
sedan ligger till grund för samordnade insatser av berörda aktörer. Arbetet föll 
väldigt väl ut under projektåret. 
 
Under 2018 har arbetet övergått från projektform och implementerats i 
linjearbetet. I staden är det FOF och CKS som håller ihop arbetet, men är 
beroende av berörda förvaltningars engagemang, IFO, SOF, VÄF, GRF och 
FF.  
 
Medborgarlöfte 
Medborgarlöftet 2018 undertecknade av Polismyndigheten, Borås Stad och AB 
Bostäder. Det syftade till att särskilt fokusera på extra trygghetsskapande 
aktiviteter och insatser, t ex medborgarträffar samt uppstart av 
Grannsamverkan i flerfamiljshus på Hässleholmen och Norrby. Polisen 
ansvarar för utvärderingen och revidering av medborgarmötet.  
 
Fokus Norrby  
Under hösten 2018 initierades ett omfattande arbete med att kartlägga 
situationen på Norrby. Medverkande parter är staden, polisen och AB Bostäder. 
Även civilsamhället, främst i form av föreningslivet är viktiga aktörer. 
Kartläggningen processas just nu bland berörda aktörer och kommer mynna ut 
i en eller flera handlingsplaner.  
 
Utveckling 2019  
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Under 2019 kommer EST-arbetet utökas till att omfatta även Norrby. Samtliga 
tre parter anser att det är nödvändigt, för att komma igång med ett mer 
systematiskt arbete på området. Som stöd till EST-arbetet, och det 
brottsförebyggande arbetet i stort, kommer det digitala verktyget Embrace att 
börja användas av samtliga berörda parter. Embrace förenklar inrapporteringen, 
underlättar analysarbetet och visualiserar problemen, främst på karta, på ett helt 
nytt sätt. Under våren 2019 kommer Embrace även kompletteras med 
möjligheten att dokumentera och följa upp insatserna i programmet.  
 
Brå kommer initiera en tätare samverkan mellan berörda aktörer avseende 
trygga fysiska miljöer, främst för att samordna befintligt arbete bättre.  
 
Under maj-juni kommer en trygghetsmätning genomföras, enligt indelningen av 
områdena likt tidigare mätning 2014, men med ytterligare en avgränsning av 
Kristineberg. Resultatet kommer finnas tillgängligt hösten 2019.  
 

Beslutsunderlag 
1. Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten, lokalpolisområde 
Borås och Borås Stad. 
2. Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun”                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



    
    

 
Samverkansöverenskommelse mellan 

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 
2018-2020 

 
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för 
det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad 
trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på 
gemensamma kraftsamlingar inom följande områden: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemut-
veckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och 
av lokalpolisområdeschef Borås.  
 
Säker och trygg kommun 
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp anger viljeinriktning för folkhälsoarbetet i 
Borås Stad. Här ingår det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunstyrelsen 
har ansvar för att säkerställa att arbetet, vilka flera olika parter är inblandade i drivs framåt. Delta-
gare i gruppen är presidier och förvaltningschefer från de flesta kommunala nämnder samt Poli-
sen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och AB Bostäder. 

Till utvecklingsgruppen kopplas Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Brottsförebyggande 
rådet (Brå) samt fem stycken samverkansgrupper, vilka står för det konkreta arbetet och är kana-
len till verksamheterna. Organisationsskissen bifogas som bilaga.  

I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för att motverka orga-
niserad brottslighet. CKS stödjer även det brottsförebyggande arbetet. Det kan handla om in-
hämtning, bearbetning och analys av uppgifter i och mellan samverkansgrupperna. CKS produce-
rar strategiska och operativa underlag till det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå).  
 
I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med avtalet.  
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla 
ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska 
bygga på medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. 
 
Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansöverenskommelsen kring det brotts-
förebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samver-
kande parterna och funktionerna ska vara:  



   

 
- ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde 
- ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild 
- ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden 

som identifieras, utifrån behov.  
 
Samverkansgrupper Borås Stad 
Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av insatser och åtgärder. Det finns en an-
svarig nämnd och samordnande förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att sam-
ordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter.  
 
Trygga miljöer  
Tekniska nämnden har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
uppdraget att ur ett trygghetsperspektiv samordna arbetet med den fysiska utemiljön i Borås Stad.  
 
Lokal samverkan 
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande lokala grup-
per: Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd - landsbygdsut-
veckling.  
 
Arbete och utbildning 
Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning. En trygghetssatsning på Häss-
leholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo, vilken omfattar 30 stadsdelsvärdar samt arbetsledning av 
dessa, drivs av arbetslivsförvaltningen.  
 
Trygg och säker vård- och omsorg 
Vård- och äldrenämnden samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för 
målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Barn och unga i riskzon 
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Arbetet 
med metoden SSPF leds genom en styrgrupp av IFO.  
 
Polisens uppdrag 
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grun-
den för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från 
den lokala lägesbilden. Under 2018-2020 fortsätter lokalpolisområdets satsningar i de särskilt ut-
satta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de 
kriminella nätverk som verkar i dessa områden. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ord-
ningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i 
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktö-
rer. 
 
Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller under 2018 och är ett kom-
plement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av 
lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket riktar sig till invånarna i stadsde-
larna Hulta, Hässleholmen och Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som ge-
nomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar. Medborgarlöf-
tet bifogas som bilaga. 
  



   

Samverkansområden 2018-2020 
Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till 
våldsbejakande extremism 
 
Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska 
utslagning bland unga genom att erbjuda andra/meningsfulla alternativ. Samarbeten och insatser 
som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i 
riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer. 
 
Samverkan ska även ske för att förhindra radikalisering som kan leda till våldsbejakande extrem-
ism.  
 
Polisen förbinder sig att: 

• delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år 
• medverka i SSPF  
• delta i det förebyggande arbetet vid kritiska datum 
• motverka våldsbejakande extremism samt vara delaktiga i det förebyggande arbetet. 

 
Borås Stad förbinder sig att: 

• vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år 
samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna 

• samordna arbetet med SSPF och utvecklingen av metoden 
• samordna arbetet vid kritiska datum 
• aktivt arbeta med föreningslivet för att främja barns och ungas möjligheter att delta i me-

ningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklas till goda demokratiska medborgare 
• ansvara för och aktivt arbeta förebyggande gällande våldsbejakad extremism 
• vid behov erbjuda föräldraskapsstöd och/eller stöd till målgruppen samt till personal. 

 
 
Skapa trygga offentliga miljöer 
 
De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt 
att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten 
mellan människor oberoende av ålder, etnicitet, kön eller tillhörighet. 
 
Polisen förbinder sig att: 

• medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering 
• identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa 
• uppmärksamma osäkra och/eller otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa 
• delta i Borås Stads trafiksäkerhetsråd. 

 
Borås Stad förbinder sig att 

• inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen  
• skapa trygga miljöer, med särskilt fokus på stadens parker, torgmiljöer och skolgårdar uti-

från aktuell kunskap/forskning 
• genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala om-

rådesnätverk samt medborgare på respektive område involveras. 



   

 
Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst 
 
I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta om-
råden: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för 
att komplettera polisens och kommunens insatser samt att involvera andra samarbetspartners. De 
gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Men utöver en nära samverkan 
på dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om 
behov uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya särskilt utsatta 
områden uppstår.  
 
Sedan 2017 samarbetar Borås Stad, Polisen och AB Bostäder för ”Effektiv samordning för trygg-
het”(EST).  EST är en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga linjearbetet, och som inte-
grerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet syftar till att minska brott och stärka trygg-
heten i socialt utsatta områden och i områdenas offentliga miljö. 
 
Utöver fysiska områden kan ”område” även innebära företeelser och-/eller trender som är 
knutna till delar av- eller hela Borås och som kräver särskilda insatser.  
 
Polisen förbinder sig att: 

• medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

• tillsammans med AB Bostäder initiera och utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus 
• medverka i uttagningen och utbildningen av stadsdelsvärdar för trygghetssatsningen på 

områdena Hässleholmen/Hulta och Norrby  
• motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism.  

 
Borås Stad förbinder sig att: 

• medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Polisen och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

• utveckla Mötesplatsernas verksamhet på Norrby, Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Kristi-
neberg. Mötesplatserna ska vara en naturlig träffpunkt där invånare, civilsamhället och 
kommunens verksamheter möts och gemensamt arbetar för att stärka tryggheten i områ-
det 

• genom ”Trygghetssatsningen” och stadsdelsvärdarnas arbete flytta ut resurser närmare 
medborgarna. Dessa avser att utgöra en länk mellan myndigheter, organisationer och 
medborgarna 

• genomföra trygghetsronder med personal/verksamheter, och vid behov berörda samar-
betspartners, för att förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbets-
plats 

• medverka i- och tillsammans med Polisen och AB Bostäder utveckla arbetet med grann-
samverkan i flerfamiljshus 

• ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism.  
 
 
  



   

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om 
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet 
med överenskommelsen 2018-2020 är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 
Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i 
planen. 
 
 
Borås den 20 februari 2018   Borås den 20 februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Olsson    Tomas Stakeberg Jansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef 



Samverkansgrupper 
för konkreta insatser

Trygga utemiljöer
Samordning: Tekniska 
nämnden

Lokal samverkan
Samordning: Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen

Arbete och utbildning
Samordning: 
Arbetslivsnämnden

Trygg och säker vård och 
omsorg
Samordning: Vård- och 
äldrenämnden

Barn och unga i riskzon
Samordning: Individ- och 
familjeomsorgsnämnden

Brottsförebyggande rådet i Borås (Brå)

Medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och 
välfärd.
Samordning: Fritid- och folkhälsonämnden, fyra 
möten/år
Syfte: Ett forum där vi tillsammans identifierar behov 
och fattar gemensamma beslut i det trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbetet. 
Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen 
med Polisen och Välfärdsbokslutet
Medverkande: Verksamhetschefer eller motsvarande 
från: Stadsledningskansliet, Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 
Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, Polisen, Västra 
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund och AB Bostäder.  

Säker och trygg kommun 
Ansvar: Kommunstyrelsen, två heldagar/år
Syfte: Strategisk utvecklingsgrupp som anger viljeinriktning.
Styrande dokument: Borås 2025, Välfärdsbokslutet, Folkhälsoavtal kommun-region, samverkansöverenskommelsen med Polisen
Medverkande: Presidier och förvaltningschefer från Kommunstyrelsen, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden,
Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Nätverk 10-16 år

Lokala områdesnätverk

Ortsråd

Centrum för 
säkerhet och 
kunskap
Syfte: Stöd och 
rådgivning i samtliga 
nivåer 
Medverkande: CKS och 
samarbets- och 
samverkansaktörer 
internt och externt.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syfte: Ta ett kommunansvar i genomförandet Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen med Polisen.
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§ 339 Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart 
Borås - vi tar ansvar för barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska handlings-
planen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. Återkoppling 
av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    

Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder. Uppföljning på resultatet av arbetet ska åter-
rapporteras till Kommunstyrelsen en gång per halvår från berörda nämnder.   
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 att ansöka om statsbidrag till 
Tillväxtverket för stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation. Borås 
Stad beviljades 34,8 mnkr för en treårsperiod, anmälningsärende i Kommun-
styrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723.  

Innan Tillväxtverkets beslut begärdes en komplettering av ansökan avseende 
organisering av arbetet och dess ägarskap. Kommunstyrelsen har med an-
ledning av detta lämnat följande information till Tillväxtverket; 

 För att samordna Borås stads insatser kring dessa ansökningar och för att få en 
samlad strategi i arbetet med att minska och motverka segregation bildas en 
styrgrupp.  

Styrgruppen kommer att bestå av ett urval av Borås stads förvaltningschefer 
samt kommunchef. Kommunstyrelsen ansvarar för detta arbete och kommer 
även att vara politisk referensgrupp till styrgruppen, anmälningsärende i 
Kommunstyrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723. 

Förordningen som styr vad statsbidraget kan användas till ger Borås Stad 
möjlighet att i stor utsträckning avgöra vilka insatser som ska genomföras 
utifrån egna förutsättningar, analyser, utredningar och planer.  
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Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I styr-
gruppen ingår bl.a. förvaltningscheferna för Förskole-, Grundskole-, Gymnasie- 
och vuxenutbildning-, Individ- och familjeomsorgs-, Fritids- och folkhälso-, 
Arbetslivs-, Sociala omsorgs- och Kulturförvaltningen tillsammans med 
kvalitetschef, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och kom-
munikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett förvalt-
ningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att 
leda arbetet.  

Styrgruppen har med utgångspunkt i bl.a. i statsbidragets omfattning valt att 
fokusera på dels tidiga insatser för barn och unga dels på fördjupade analyser av 
livsvillkoren i Borås. Utifrån analyserna prövas successivt i vilken utsträckning 
ytterligare målgrupper och åtgärder kan omfattas.   

Styrgruppen har startat tre arbetsgrupper med medarbetare från berörda 
förvaltningar; 

¤Analysgrupp 

¤ Familjecentrerat arbete 

¤ Fullföljda studier 

Arbetsgrupperna har lämnat en redovisning av sitt arbete.  

Kommunchefen samt förvaltningschefen som har uppdraget att leda detta 
arbete har vid kommunalrådsberedning informerat om styrgruppens pågående 
arbete med fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås. Detta arbete är grunden 
för innehållet i det strategiska inriktningsdokument med bifogad handlingsplan 
för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för 
perioden 2019 - 2021 som nu upprättats och Kommunstyrelsen föreslås 
godkänna. 

Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga 
och fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand 
utökas med fler målgrupper och åtgärder. Handlingsplanen består av två delar, 
en politisk del som förutsätter politisk behandling och en verkställighetsdel som 
inte kräver politisk behandling utan hanteras i förvaltningsorganisationen. 

 Kommunstyrelsen förutsätter att förslagen i verkställighetsplanen som längre 
fram kan kräva politiska beslut behandlas i berörda nämnder.  

Beslutsunderlag 
1. Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 
barn och unga"   

2. Handlingsplan för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga"  

3. Rapport 3x Fullföljda studier, Analysgruppen, Familjecentrerat arbete 
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska 
handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. 
Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    
Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till besluts-
meningen: ”Uppföljning på resultatet av arbetet ska återrapporteras till 
Kommunstyrelsen en gång per halvår från berörda nämnder” . 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa det strategiska inriktningsdokument och 
den politiska handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn 
och unga. Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 
2020, med följande tillägg under ’Handlingsplan, Verkställighetsdel’. 
 
Förslag 
”Främja språkinlärning genom ambulerande språkpedagoger i förskole-
verksamheten.” 
 
Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) tilläggsyrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej: vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande”. 
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Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Martin Nilsson (M), 
Mohamed Farah (S), Niklas Arvidsson (KD), Therése Björklund (M), Anna 
Svalander (L), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 
 
Kommunstyrelsen avslår Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
tilläggsyrkande. 
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