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handlingar

Nr 21
Preliminära koncernbidrag år 2014
inom koncernen Borås Stadshus AB
2015-01-26

Dnr 2015/KS0100 045

Borås Elnät AB visar ett resultat på 38,7 mnkr efter
finansiella poster.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att
via koncernbidrag överföra resultat från ett bolag till ett
annat. Då moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess
dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och
BSTF AB har strukturella underskott så måste ca 42,6
mnkr styras till dessa från andra bolag inom koncernen.
Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat
besluta om de koncernbidrag som skall ligga till grund för
varje bolags årsredovisning. Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de preliminära
föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och
kan justeras av Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras.
Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande
preliminära resultat efter finansiella och extraordinära
poster:
Belopp i mnkr
Borås Stadshus AB

-4,5

Borås Elnät AB

38,7

Borås Energi och Miljö AB

45,9

Borås Djurpark AB

-14,4

Borås kommuns Parkerings AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
BSTF AB

8,8
3,7
-15,7
-7,8
54,7

Borås Stads beslut om bl a Borås Elnäts koncernbidrag
2012 överklagades, och Förvaltningsrätten upphävde besluten i dom den 17 januari 2014. Därför lämnade bolaget
inget koncernbidrag avseende resultatet 2013.
Kammarrätten har nu, i dom den 18 november 2014,
meddelat att det inte funnits några skäl att upphäva Borås
Stads beslut. Därför föreslås Borås Elnät AB, som är väl
konsoliderat sedan tidigare, att för 2014 lämna 31,7 mnkr
i koncernbidrag.
Borås Energi och Miljö AB visar preliminärt ett resultat
på 45,9 mnkr efter finansiella poster men före avsättningar
(avsättning sker för affärsområde VA:s kommande investering i avloppsreningsverk). Resultatet är främst hänförligt
till fjärrvärmeverksamheten i affärsområde Energi.
Bolaget har ansetts behöva bygga upp en högre soliditet
inför kommande investeringar i kraftvärme- och avloppsreningsverk. Därför har bolaget inte behövt lämna något
koncernbidrag under flera år. För 2013 lämnade dock
lämnade bolaget ett koncernbidrag till följd av att inget
koncernbidrag lämnades av Borås Elnät AB. För 2014
föreslås att bolaget återigen konsoliderar sig till fullo och
inte lämnar något koncernbidrag.
Borås kommuns Parkerings AB visar ett resultat efter
finansiella och extraordinära poster på 8,8 mnkr och är
sedan tidigare väl konsoliderat. Bolaget föreslås för 2014
lämna 9,1 mnkr i koncernbidrag.
Underkoncernen Industribyggnader i Borås AB visar ett
resultat efter finansiella och extraordinära poster på 3,7
mnkr. Bolaget har under flera år kunnat bygga upp sitt
egna kapital för att ha en buffert för eventuella hyresförluster m m. Bolaget föreslås lämna 1,7 mnkr i koncernbidrag.
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Borås Djurpark AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på
14,5 mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på ±0
kr.
BSTF AB föreslås erhålla ett koncernbidrag på 7,8 mnkr
och kommer då att redovisa ett resultat på ±0 kr.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stadshus AB: s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns.
Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från
Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

BoråsBorås TME AB föreslås erhålla ett koncernbidrag
på 15,7 mnkr och kommer då att redovisa ett resultat på
±0 kr.
Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla
totalt 42,6 mnkr i koncernbidrag. Av detta stannar 4,5
mnkr i moderbolaget för att täcka främst räntekostnader,
och återstående 38,0 mnkr lämnas i koncernbidrag till
Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB och BSTF AB.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

belopp i tkr om inte annat anges
Förslag till koncernbidrag
2014
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

BSAB
0

Borås
Elnät

BEMAB

Djur
parken

Parke
ring

IBAB

Borås
Borås BSTF AB

235 050 1 003 028

52 432

32 478

18 767

5 670

1 890

1 349 315

Totalt

-196

-189 050

-927 881

-65 184

-22 796

-13 687

-21 302

-9 595

-1 249 691

-196

46 000

75 147

-12 752

9 682

5 080

-15 632

-7 705

99 624

-4 336

-7 310

-29 210

-1 654

-889

-1 383

-112

-73

-44 967

Goodwill
Rörelseresultat
Summa finansiella poster
Extraordinära poster
Resultat efter finansiella
och extraordinära poster
Budget 2014, mnkr
Koncernbidrag, erhållna

0

0

-4 531

38 690

45 937

-14 406

8 793

3 697

-15 744

-7 778

54 658

-5,4

28,8

77,1

-13,0

4,3

1,7

-15,7

-6,0

71,8

15 744

7 778

-9 140

-1 700

4 531

Koncerbidrag, lämnade

14 522
-31 735

Bokslutsdispositioner

0

Förändring periodiseringsfond

220

Avskrivningar utöver plan

-6 955

220
-1 997

-8 952

Övrigt
Summa
Resultat före skatt

B 82

42 575
-42 575

0
4 531

-38 690

0

14 522

-8 920

-3 697

15 744

7 778

-8 732

-0

0

45 937

116

-127

0

0

0

45 926
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Nr 22
Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
2015-01-26

Dnr 2014/KS0849 106

Från Kommunstyrelsen
Til Kommunfullmäktige
I enlighet med stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk
Förening ska Kommunfullmäktige utse ombud till före
ningsstämman.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest
ekonomisk förening den 16 april 2015 utses finanschef Martin Jakobsson med finanssekreterare Carina
Andell som ersättare.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonoimchef

B 83
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Nr 23
Ny taxa för strandskyddsdispens
2015-01-26

Dnr 2014/KS0069 041

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår att taxan för strandskyddsdispens förändras. Taxan föreslås att baseras på gällande prisbasbelopp i stället för som tidigare fasta belopp per insats.
Taxan skall täcka de kostnader som Miljö- och konsumentnämnden har för att handlägga ärenden för prövning
av dispens från strandskyddet och återkallad ansökan om
strandskyddsdispens.
Tidigare § 2 utgår ur taxan och handläggs inom Miljöbalkens bestämmelser.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Förslag till ny taxa för strandskyddsdispens godkänns att gälla fr o m 2015-03-01.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Taxa för strandskyddsdispens
Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-03-18 ändrad
2011-01-27 samt 2015-02-19
Gäller fr o m 2015-03-01
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Kommunen ansvarar för att pröva dispens från strandskyd- Kommunen ansvarar för att pröva dispens från strandskyddet om särskilda skäl föreligger.
det enligt 7 kapitlet miljöbalken förutom i de fall då länsstyrelsen ska pröva frågan.
Taxan för prövningen av strandskyddsdispens ska gälla
oavsett vilken nämnd som handlägger ärendena.

Taxan för prövningen av strandskyddsdispens ska gälla
oavsett vilken nämnd som handlägger ärendena.

Taxan är avsedd att täcka kostnaderna för en genomsnittlig
handläggningstid av ärendet: tid för remiss, platsbesök,
beslutskrivande m m. Taxan faktureras i samband med att
beslut i ärendet fattas, oavsett om beslutet blir positivt eller
negativt.

Taxan är baserad på en genomsnittlig handläggningstid för
prövning av dispensärenden, såsom utredningsarbete, kontakter med parter, samråd med experter och andra myndigheter, platsbesök, beslutskrivande m m. Avgiften ska
täcka kommunens kostnader för dispensprövningen och
faktureras i samband med att beslut i ärendet fattas, oavsett
om beslutet blir positivt eller negativt. Vid återkallande
av ansökan tas timavgift ut för varje påbörjad halvtimme
nedlagd handläggningstid.
Timavgiften är 2,0 % av det gällande prisbasbeloppet.

§1
Taxa för prövning av dispens
från strandskyddet

§1
2 500 kronor

§2
Taxa för tillsyn i enlighet med
strandskyddslagstiftningen

Taxa för prövning av
dispens från strandskyddet

6 timmar
handläggningstid

§2
800 kronor
per hel timme

Taxa för återkallad ansökan
om strandskyddsdispens

timavgift, högst 6 timmar

§3
Taxa för återkallad ansökan
om strandskyddsdispens

1 000 kronor
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Nr 24
Upplåtelse av fastigheten Källbäcksryd 1:433
med tomträtt
2015-01-12

Dnr 2014/KS0750 256

Fastighet:

Borås Källbäcksryd 1:433

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Avgäld per år: 18 000 kronor

En ny detaljplan har tagits fram i anslutning till AB
Bostäders fastighet på Rydsgatan på Brämhult. Syftet med
detalplanen är att möjliggöra byggande av en parkeringsanläggning i två plan (inkl hiss) på cirka 1 466 m²/BTA
samt markparkering, tillhörande AB Bostäders närliggande bostadshus på Rydsgatan.

Mellan Borås Stad, 212000-1561, Kommunstyrelsen,
501 80 Borås, nedan kallad fastighetsägaren, och
AB Bostäder i Borås, 556024-8782, Box 407, 503 12
Borås, nedan kallad tomträttshavaren, har med stöd av
Kommunfullmäktiges i Borås beslut 2015- - , §
,
träffats följande

Fastigheten, där parkeringsanläggningen kommer att
ligga, kommer att upplåtas med tomträtt, där tomträttsavgälden baseras på parkeringsändamål. Om ändamålet med
fastigheten ändras från parkeringsändamål till exempelvis
bostäder kommer tomträttsavgälden att regleras. Vid ett
eventuellt friköp av tomten kommer köpeskillingen att
beräknas efter det pris som kommunen tillämpar vid den
aktuella tidpunkten.
I samband med upplåtelsen sägs AB Bostäders nuvarande
parkeringsarrende upp, som man idag har på fastigheten

Areal:			

2 118 m2

Tomträttsavtal
1.

Fastighet

Från och med den 1 mars 2015 upplåter fastighetsägaren
till tomträttshavaren fastigheten Borås Källbäcksryd 1:433
med tomträtt.

2.

Avgäld

Tomträttsavtal har upprättats med sedvanliga villkor. Avgälden är satt till 18 000 kr/år. Tillträde sker 2015-03-01.

Årliga tomträttsavgälden utgör om ej annat överenskommes eller av domstol bestäms till artontusen (18 000)
kronor. Tomträttsavgälden betalas årsvis i förskott.

Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta:

Om ändamålet på fastigheten ändras från parkering till
exempelvis bostäder skall avgälden regleras. Tomträttsavgälden skall då beräknas efter det pris per BTA som
fastighetsägaren tillämpar vid den aktuella tidpunkten.

Kommunen upplåter fastigheten Källbäcksryd 1:433
till AB Bostäder i Borås med tomträtt.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Peter Zettergren
Kommunalråd T f Markchef

3.

Ändamål

På fastigheten ska tomträttshavaren projektera och uppföra
en parkeringsanläggning i två plan (inkl hiss) ett mindre
antal komplementbyggnader, markparkering samt angöring till samtliga anläggningar. Parkeringsanläggningen
avses ha två plan med ca 34 parkeringsplatser på vardera
plan. Byggnaden och anläggningar skall byggas inom
fastigheten i enlighet med detaljplanen. Ändrat ändamål
skall också prövas enligt gällande detaljplan eller ändrad
detaljplan, som skall godkännas av fastighetsägaren.
B 86
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4.

Ändring av utnyttjande

Utan fastighetsägarens medgivande får tomträttshavaren ej
ändra på det i punkt 3 bestämda utnyttjandet. Fastighetsägaren kan kräva, att tomträttshavaren träffar tilläggsavtal
med fastighetsägaren om den nya avgälden och de övriga
villkor, som skall gälla vid ändrat utnyttjande.

den kommande tidsperioden får inte träffas senare än ett
år före utgången av den löpande perioden.

11.

Uppsägning av avtalet

Parterna är överens om att det för fastigheten gällande
arrendeavtal upphör att gälla i samband med upprättandet
av detta tomträttsavtal.

Enligt lag får endast fastighetsägaren säga upp tomträttsavtalet att upphöra vid utgången av vissa tidsperioder. För
uppsägning gäller i lagen angivna upplåtelseperioderna,
varvid den första perioden är sextio (60) år och varje följande period om tjugo (20) år. Den första perioden räknas
från 1 mars 2015. Uppsägning av tomträtten skall göras
minst två år före periodens utgång.

6.

12. Lösen av byggnad

5.

Arrendeavtal

Befintliga byggnader

De byggnader och anläggningar som idag står inom fastigheten Källbäcksryd 1:433 ska tomträttshavaren på egen
bekostnad och eget ansvar riva.

7.

Underhåll

Den kommande parkeringsanläggningen samt övriga
anläggningar skall underhållas av tomträttshavaren. Om
anläggningarna skadats eller förstörts av brand eller på annat sätt, skall tomträttshavaren, inom av fastighetsägaren
bestämd och skälig tid, ha reparerat och återställt anläggningarna, såvida inte fastighetsägaren och tomträttshavaren kommer överens om annat. Likväl skall obebyggd del
av fastigheten hållas i ett vårdat skick. Eventuella föreläggande av myndighet på byggnaderna och anläggningar på
fastigheten skall snarast åtgärdas av tomträttshavaren.

8.

Kontroll

För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att lämna fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning av fastigheten.

Fastighetsägaren är inte skyldig att lösa byggnad och
annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten om
tomträtten skall upphöra på grund av uppsägning i enligt
med 13 kap 17 § st 3 i jordabalken.

13. Avgifter, skatter m m
Tomträttshavaren skall under upplåtelsetiden svara för och
bekosta alla på fastigheten och tomträtten uppkommande
avgifter, skatter och övriga förpliktelser.

14.	Inskrivning av tomträtten,
överlåtelse
Tomträttshavaren skall på sätt som anges i jordabalken
söka inskrivning av tomträtten.
Samtliga kostnader för inskrivningen betalas av tomträttshavaren. Vid överlåtelse av tomträtten skall tomträttshavaren omedelbart skriftligen anmäla överlåtelsen till
fastighetsägaren.

15. Överlåtna områdets skick
9.

Upplåtelser

Tomträttshavaren får utan fastighetsägarens medgivande
upplåta panträtt och nyttjanderätt i tomträtten. Servitut
eller annan särskild rättighet får däremot ej upplåtas utan
sådant medgivande.

10. Ändring av avgäld
För avgäldsreglering gäller de i lagen angivna minimiperioderna om tio (10) år. Den första perioden räknas från 1
mars 2015. Överenskommelse om ändring av avgälden för

Området överlåtes i det skick det befinner sig i vid dagen
för bolagets undertecknande av detta avtal. Tomträttshavaren godtar områdets skick och avstår med bindande
verkan från alla krav på fastighetsägaren på grund av fel
och brister på området.
Fastighetsägaren frånsäger sig allt ansvar för områdets
mark- och grundförhållanden. Det åligger tomträttshavaren att vidta och bekosta erforderliga undersökningar,
tillstånd och eventuella åtgärder.
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16. Ledningsdragning
Fastighetsägaren eller annan, som har fastighetsägarens
tillstånd, får framdraga och bibehålla ledningar i eller
över fastigheten med erforderliga anordningar, såvida inte
tomträttshavaren genom detta drabbas av avsevärd olägenhet. Tomträttshavaren måste utan ersättning tåla härmed
förenat intrång och nyttjande men har rätt till ersättning
för skada på byggnad eller annan anläggning.
Tomträttshavaren är medvetna om att utmed fastighetens
östra gräns, inom u-område, ligger befintliga elledningar,
dessa ledningar behöver säkerställas med servitut.
------------Detta avtal har upprättats i två exemplar varav fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt.
Borås 2014-		
Kommunstyrelsen
Ulf Olsson		
Kommunstyrelsens
ordförande

Borås 2014-Borås Stad
AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Styrelseordförande

Peter Zettergren		
T f Markchef		

Sven Liljegren
VD
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Nr 25
Finansiering av regionalt samordnad
vuxenutbildning i Sjuhärad
2015-01-12

Dnr 2014/KS0464 615

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I en information från Sjuhärads kommunalförbund
framgår att regeringen inför 2015 aviserar att de inte kommer att fortsätta med den riktade satsningen Yrkesvux.
Medelstilldelningen till Lärlingsvux kommer troligtvis
fortsätta under 2015 för att därefter avslutas. Sjuhärad kan
vid årsskiftet komma stå utan finansiering av de närmare
30 Yrkesvuxutbildningar som i dag bedrivs.
Ansvaret för regionalt samordnad vuxenutbildning ligger
inte på kommunerna utan är en statlig angelägenhet vilket
innebär att ansvaret och finansieringen ligger på staten.
För att inte riskera att denna väl fungerande verksamhet
upphör med kort varsel som kan få konsekvenser för deltagarna så föreslår Kommunstyrelsen att under 2015 som
mest ersätta Sjuhärads Kommunalförbund med 25 kr per
invånare under förutsättning att inga statliga ersättningar
fördelas. 25 kr per invånare motsvarar 2 650 tkr och dessa
medel tillförs Utbildningsnämnden för att vid behov fördela detta till Sjuhärads kommunalförbund
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att utöka kommunbidraget för Utbildningsnämnden
med 2 650 tkr som en engångssumma under 2015 för
vid behov finansiera regional samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Från Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund
2014-05-20
Till medlemskommunerna i
Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund

Information och rekommendation gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund, beslutade 2014-04-04 att ge presidiet i uppdrag
att översända information och en rekommendation till
medlemskommunerna gällande finansiering av samordnad vuxenutbildning, enligt gällande samverkansavtal i
Sjuhärad.
Den avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning
i Sjuhärad (Regvux-avtalet) samt regeringens riktade satsningar för att öka antalet gymnasiala yrkesutbildningar för
vuxna, har resulterat i ett mycket stort yrkesutbildningsutbud i Sjuhärad de senaste åren. Den regionala samverkan
har visat sig vara en framkomlig väg för att erhålla stora
summor av den statliga medelstilldelningen. Under år
2014 har Sjuhärad tilldelats 259 årsplatser till Yrkesvux
samt 111 årsplatser till Lärlingsvux. Totalt motsvarar detta
en summa på 18,5 mnkr.
Inför år 2015 har regeringen aviserat att de inte kommer
att fortsätta med den riktade satsningen av Yrkesvux.
Däremot är det troligt att den statliga medelstilldelningen
till Lärlingsvux kommer att fortsätta även under år 2015 –
för att därefter avslutas. Detta innebär att Sjuhärad redan
vid årsskiftet kommer att stå utan statlig finansiering av
de närmare 30 Yrkesvuxutbildningar som idag bedrivs för
kommuninvånarna med ca 13 mnkr från staten, vilket
motsvarar drygt 60 kr/kommuninvånare 1.
1 Enligt SCB-statistik hade Sjuhärads kommuner 213 690
kommuninvånare 2013-12-31.
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I den mån Sjuhärads kommuner önskar fortsätta med ett
samordnat yrkesutbildningsutbud, krävs politiska ställningstaganden i varje medlemskommun. I Regvuxavtalet
står angivet att de kommuner som ansluter sig till avtalet
årligen ska bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar. Direktionens politiker föreslår kommunerna
att avsätta minst 25 kr per kommuninvånare för år 2015.
Det skulle ge den regionalt samordnade Yrkesvuxutbildningen ca 5,3 mnkr vilket är mer än en halverad verksamhet jämfört med dagens. Konsekvenserna för den regionalt
samordnade Yrkesvuxverksamheten, som idag lockar
många arbetslösa unga som uppbär försörjningsstöd, går
inte att förutse.
Utdrag ur politiskt beslutsprotokoll ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 2014-10-01 på följande adress;
info@borasregionen.se
BORÅSREGIONEN –
SJUHÄRADS KOMMUNALFÖRBUND
Lena Brännmar Förbundsdirektör

Bilagor
1.	Samverkansavtal gällande regional vuxenutbildning i
Sjuhärad (Regvuxavtalet)
2. Protokollsutdrag direktionsmöte 2014-04-04 § 21.2
3.	Handling – Information gällande finansiering av
regionalt samordnad vuxenutbildningen i Sjuhärad
4.	Skolverkets mall för uppföljning av deltagare i
Yrkesvux 6-18 månader efter studierna

2010-10-07

Regional vuxenutbildning
Sjuhärad – Samverkansavtal
§ 1 Avtalsparter
Avtalets parter är följande kommuner: Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn,
Vårgårda.

§ 2 Avtalets syfte
Avtalets syfte är att bidra till uthållig. tillväxt inom
Sjuhäradsregionen samt stödja och samverka med regionens näringsliv/arbetsliv inom såväl privat som offentlig
sektor. Avtalet avser att öka satsningen på tillväxtskapande
yrkesutbildningar samt övriga utbildningar som beslutas
gemensamt inom Sjuhärad. Urvalet av utbildningar sker i
nära samverkan med arbetsmarknadens parter och arbetsförmedlingen samt i dialog med högskolor och universitet
liksom med andra direkt berörda.
Avtalets bärande ide är att utnyttja avtalsparternas samlade kapacitet av utbildningsresurser och studerande samt
att optimera de kommunala resurserna för vuxenutbildning ur såväl ett ekonomiskt som ett kvalitetsperspektiv. Avtalet skall skapa förutsättningar för invånare i de
avtalsslutande kommunerna att fritt välja utbildning inom
regionen samt att öka tillgång och tillgänglighet till ett
brett utbildningsutbud.

§ 3 Avtalets omfattning
De regionala utbildningarna benämns Avtalsutbildningar.
Avtalsutbildningarna omfattar gemensamt beslutade
utbildningar inom den reguljära kommunala vuxenutbildningen enligt förordning om kommunal vuxenutbildning
(2002:1012) samt yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för vilken statsbidrag lämnas enligt förordning
(2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning.
Avtalsutbildningarna omfattar i första hand yrkesinriktade
utbildningar, men kan om behov föreligger även omfatta
övriga utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen.
Antagning och urval sker med beaktande av vad som
anges i skollagen. förordningen om kommunal vuxenutbildning (2002:1012) samt förordning om statsbidrag
för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (2009:43).
Validering. av befintlig kompetens är en naturlig del av
formell utbildning för vuxna och skall utvecklas och
kvalitetssäkras.
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Avtalsutbildningarna är tillgängliga för invånarna i de
medlemskommuner som har anslutit sig till avtalet.

5.4

Utbildningsnämnden Borås

Utbildningsnämnden i Borås fastställer förfrågningsunderlag samt är avtalsslutande part i förhållande till utbildningsanordnaren.

§ 4 Avtalstid
Avtalet gäller från och med 2012-01-01 och löpande.

§ 5 Roll- och ansvarsfördelning
5.1

Ledningsgrupp

Sjuhärads kommunalförbund utser en ledningsgrupp på
politikernivå. Ledningsgruppen ska primärt verka för att
syftet med samverkansavtalet genomförs, följs upp och
utvecklas.
Ledningsgruppen fattar beslut om de kriterier och andra
villkor som ska ligga till grund för de utbildningssatsningar som ska genomföras inom ramen för detta avtal.
Medlem i ledningsgruppen är skyldig att hålla den part
den representerar informerad om de frågeställningar och
ställningstaganden som är aktuella i verksamheten och
som berörs av samverkansavtalet.
I frågor som behöver särskild tjänstemannakompetens ska
förvaltningscheferna samt vuxenutbildningschefsgruppens
medlemmar utgöra primär kompetenspool.

5.2

Försaltningschefsgrupp

I förvaltningschefsgruppen ingår förvaltningschefer med
ansvar för vuxnas lärande från respektive part. Förvaltningschefsgruppen svarar för strategisk planering och
utformande av organisatoriska riktlinjer. Förvaltningschefen i Borås är huvudansvarig tjänsteman.

5.3

5.5

Vuxenutbildningen i Borås

Vuxenutbildningen i Borås svarar för regional samordning
och styrning av avtalsutbildningarna, antagning, information och marknadsföring, övergripande administration
samt samordning av ekonomiflöden och administrativa
system.

§ 6 Huvudmannakommun
Med huvudmannkommun avses den kommun där den
regionala utbildningen är lokaliserad. Huvudmannakommunen har myndighetsansvar för de regionala utbildningarna oavsett huvudman. Myndighetsutövningen
inbegriper rektorsfunktion, kvalitetssäkring, återkoppling
till hemkommun samt avstämning och uppföljning av
ekonomin inom det system som utformas för regionalt
anordnad utbildning. Huvudmannakommunen svarar för
aktuella studerandeförsäkringar.

§ 7 Hemkommun
Med hemkommun avses de studerandes folkbokföringskommun. Hemkommunen ansvarar för individuell vägledning, medverkar i information om och marknadsföring
av det regiongemensamma utbildningsutbudet samt svarar
för behörighetsgranskning av ansökningar. Efter behörighetsgranskning tillställs ansökningarna vuxenutbildningen i Borås Stad, som genomför antagning till aktuell
utbildning.

Vuxenutbildningschefer/rektorer

I gruppen ingår vuxenutbildningschefer och rektorer med
ansvar för vuxnas lärande från respektive part. Gruppen
som leds av chefen för vuxenutbildningen i Borås, rapporterar till förvaltningschefsgruppen samt är ett beredande
organ till ledningsgruppen och utbildningsnämnden i
Borås. Vuxenutbildningschefsgruppen utarbetar förslag
till förfrågningsunderlag, fattar beslut om riktlinjer och
principer för hantering av avtalsutbildningarna, beslutar
om utbildningsområden, marknadsföringsinsatser samt
frågor som rör uppföljning, utvärdering och utveckling.
Beslut fattas genom koncensus.

§ 8 Utbildningsanordnare
De utbildningsanordnare som genomför utbildningarna i
enlighet med den offert som antagits svarar för individuellt
stöd och studieplaner under studietiden, vilket preciseras
i upphandlingsavtal. Utbildningsanordnare kan vara såväl
kommunala som privata aktörer.

§ 9 Upphandling
Borås Stad svarar för upphandling av avtalsutbildningarna
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Vuxenutbildningen i Borås kan avdela medel ur den gemensamma
potten för internt anordnad utbildning inom ramen för
samverkansavtalet och konkurrerar inte om den uppB 93
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handlade utbildningen. Beslut om vilken volym som
skall avdelas innan upphandling beslutas av Vuxenutbildningschefsgruppen. Volymen kan variera över tid utifrån
utbildningsbehov eller förändrade förutsättningar. Avtalstiderna skall följa de avtalstider som gäller för upphandlad
utbildning och nämnden har att säkerställa att egenregin
håller en god kvalitet, god verksamhetsutveckling samt
kostnadseffektivitet. Övriga kommuner konkurrerar om
regional utbildning på samma villkor som externa anordnare.

§ 10	Ekonomiska villkor och
förutsättningar
De kommuner som ansluter sig till avtalet ska årligen
bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar.
Riktade statsbidrag som erhålls för vuxenutbildning kan
komma att avräknas de kommunala medel som avsätts.
Villkor, förutsättningar och de kommunala resursernas
omfattning beslutas av Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund.
I det fall kommunerna genom utbildningsnämnden i
Borås svarar för en gemensam statsbidragsansökan för
avtalsparterna, utnyttjas beviljat statsbidrag till det gemensamma utbildningsutbud som upphandlas inom ramen för
detta avtal.
De medel som respektive avtalspart avdelat utgör den ram,
inom vilken kommunen har rätt att utnyttja avtalsutbildningarna för kommunens invånare. Finansieringsmodellen
innebär att varje avtalsparts andel av avtalsutbildningarna
står i direkt proportion till de ekonomiska resurser som
tillskjutits av respektive part Om den ekonomiska resurs
som en kommun avdelat inte nyttjas för kommunens egna
invånare kan dessa användas för antagning av sökande
från övriga avtalsparter
För finansiering av administrativa kostnader i huvudmannakommunen tillämpas självkostnadsprincipen. Finansiering av gemensamma administrativa kostnader som
belastar Borås Stad delas mellan kommunerna på motsvarande sätt och tas ur den gemensamma potten.

§ 11 Avstämning och betalning
Borås Stad, administrerar ett ekonomiskt avräkningssystem samt svarar för avstämning och uppföljning av
respektive avtalsutbildning i enlighet med de kriterier. som
fastställts i avtalen med respektive utbildningsanordnare.
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§ 12 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av utbildningsanordnarnas
avtalsutbildningar genomförs i enlighet med de kriterier
som fastställs i avtalet. Utbildningsanordnarna upprättar
en kvalitetsredovisning i enlighet med de avtalade kvalitetskriterierna. Åtgärder vid kvalitetsbrister genomförs i
enlighet med de avtal som tecknats med utbildningsanordnarna.

§ 13 Marknadsföring och information
Vuxenutbildningschefsgruppen har huvudansvar för information om och marknadsföring av utbildningsutbudet.
Parterna Förbinder sig, att informera om det överenskomna utbildningsutbudet via
• särskilda informationsinsatser
• regionala och kommunala webbsidor
• gemensamt informationsmaterial

§ 14 Tvist
Tvist med anledning av detta avtal mellan avtalsparterna
löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom Sjuhärads
kommunalförbund.

§ 15 Godkännande
Föreliggande avtal ska efter godkännande i respektive
kommun, undertecknat och tillsammans med kopia av
beslut i nämnd/styrelse, senast 2011-08-31 vara Sjuhärads
kommunalförbund tillhanda.

§ 16 Giltighetstid
Avtalet avser verksamhet från och med 1 januari 2012.
Eventuell uppsägning av part görs med en framförhållning på minst 18 månader. Uppsägningsdatum är den 1
januari.
Bollebygds kommun
Christer Johansson
Tranemo kommun
Crister Persson
Vårgårda kommun
Mattias Olsson
Herrljunga kommun
Kurt Hårsmar
Marks kommun
Margareta Lövgren
Svenljunga kommun
Eva Johansson

Borås kommun
Ulf Olsson
Ulricehamns kommun
Lars Holmin

Herrljunga kommun
Ann-Sofie Rundberg
Marks Kommun
Haleh Lindqvist
Svenljunga kommun
Magnus Nilsson
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Bilaga 1
Från Sjuhärads kommunalförbund
Protokollsutdrag 2010-10-07

§ 34 Regional satsning på
vuxnas lärande
Inom svensk vuxenutbildningsverksamhet pågår för närvarande en intensivt arbete för att uppfylla de av regeringen
beslutade satsningarna på ett ökat utbud av både gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar. Skolverket är
den myndighet som ansvarar för tilldelning och kvalitetssäkring av de medel som skall öka utbudet av, gymnasiala
yrkesutbildningar (Yrkesvux). Myndigheten för Yrkeshögskolan ska samla all eftergymnasial yrkesutbildning och är
därmed den myndighet som beviljar statlig tilldelning till
utbildningsanordnare.
1 Sjuhärad har ansvariga ledningspersoner för kommunal
vuxenutbildning samarbetat kring de Yrkesvuxansökningar som sänts till Skolverket (gymnasial yrkesutbildning riktad till vuxna) Detta samarbete har resulterat i
tilldelning för både 2009 och 2010. Under 2009 mottog
den kommunala vuxenutbildningen i Sjuhärad 6,2 mnkr
(124 utbildningsplatser). För insatser år 2010 tilldelades medlemskommunerna drygt 20 mnkr (367 platser
för gymnasial yrkesutbildning). Något liknande uttalat
samarbete kring planering och ansökan om godkännande
av eftergymnasial utbildning (Yrkeshögskoleutbildningar),

förekommer inte mellan kommunerna. Idag är det endast
Borås vuxenutbildning i region Sjuhärad som har beviljats
medel för 5 eftergymnasiala utbildningsprogram varav tre
är Yrkeshögskoleutbildningar.
Beredningsgruppen för utbildning och kompetensutveckling har gett medlemskommunernas utbildningschefer
(förvaltningschefer med ansvar för utbildningsverksamhet)
i uppdrag att komma med förslag till utökad samverkan
inom vuxenutbildningen. Den nuvarande samverkan
behöver fördjupas och konkretiseras samt eventuellt även
organiseras till en samordnad regional vuxenutbildning
med en beställar- och utförarverksamhet. Ett av motiven
för en sådan organisation är att utveckla och stärka medborgarnas tillgång till vuxenutbildning oavsett anordnare.
Ett annat motiv är att stärka Sjuhärads konkurrenskraft
genom möjligheten att anordna regionalt tillväxtskapande
utbildningar.
Utbildningscheferna har tagit fram ett underlag till samordnad regional vuxenutbildning och beredningsgruppen
för Utbildning och kompetensutveckling har tagit del av
detta dokument.
Direktionen beslutar
att beredningsgruppen för utbildning och kompetensutveckling får uppdraget att utforma ett förslag till
samordnad regional vuxenutbildning.
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Bilaga 2
2010-10-07

Regional vuxenutbildning inom
sjuhäradsregionen
En ökad regional samordning och utveckling av vuxenutbildning skall bygga på det samarbete som redan etablerats
inom Sjuhäradsregionen. En viktig förutsättning är att
merparten av den regionala vuxenutbildningen upphandlas och att konkurrensmöjligheterna på marknaden utnyttjas. Syftet är att öka utbudet och antalet utbildningsanordnare, prismässigt utnyttja konkurrensmöjligheter samt
att säkerställa utveckling av pedagogiska modeller och
metoder genom en organisation med flera aktörer.
Målet är att den regionala samordningen av vuxenutbildning skall öka medborgarnas tillgång till vuxenutbildning,
säkerställa en hög och jämn kvalitet i utbildningarna, ge
en ökad flexibilitet samt leda till en ökad effektivitet i
nyttjandet av kommunernas resurser för vuxnas lärande.
En systematisk inventering och analys av faktiska kompetensbehov är en viktig utgångspunkt om den regionala
vuxenutbildningen skall kunna erbjuda utbildningar som,
utöver att möta sökandes intresse, även bidrar till tillväxt
inom regionen. En viktig förutsättning för framgång är att
den regionala utbildningsorganisationen utvecklar goda
kontakter med branscher, högskola och olika myndigheter
inom Sjuhäradsområdet.
Den delregionala kompetensplattform som skall utvecklas
inom Sjuhärad kommer att utgöra ett nav där många olika
aktörer möts och där det blir möjligt att samla kunskap
om kompetensbehov på kort och lång sikt. Behov som
skall kunna mötas med olika former av utbildning och
kompetenssatsningar. Den regionalt samordnade vuxenutbildningen utgör en av flera byggstenar i ett samlat
kompetensforum inom Sjuhärad som utöver att erbjuda
reguljär vuxenutbildning även kan fungera som mäklare
mellan företagens behov av kompetensutveckling och
olika utbildningsaktörer samt utgöra en tydlig ingång för
såväl medborgare som företag som behöver utveckla ny
kompetens.

Grundläggande principer
För att säkerställa medborgarnas tillgång till vuxenutbildning med hög kvalitet behöver samverkan mellan kommunerna inom Sjuhärad fördjupas och regleras i särskild
ordning.
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Utgångspunkter är
• utbudet skall möta faktiska kompetensbehov inom
näringsliv, kommuner och landsting
• utbildningar skall utvecklas för att möta behov av ny
eller förändrad kompetens
• samverkan skall avse de utbildningar som kommunerna
kommer överens om skall ingå i det gemensamma
regionala utbudet
• utveckla samverkan även runt utbildningar som inte
omfattas av samverkansavtalet
• särskilda medel som kommunerna avsatt för regional
vuxenutbildning används för respektive kommuns
invånare
• för att säkra konkurrensneutralitet konkurrerar Borås
stads egenregiverksamhet inte om upphandlad utbildning
• utbildningar upphandlas i en gemensam upphandling
där såväl kommunala som externa utbildningsanordnare
konkurrerar med anbud
• myndighetsutövning i form av rektorsfunktion och
uppföljning sker i den kommun där utbildningen är
lokaliserad
• kommunerna ansvarar gemensamt för information och
marknadsföring av de regionala utbildningarna

Organisation, ledning och styrning
Borås Stad som är den största anordnaren av vuxenutbildning inom Sjuhärad ges i uppdrag att för kommunernas
räkning organisera och upphandla regional vuxenutbildning. Uppdraget innebär att systematiskt kartlägga och
analysera utbildningsbehoven i samverkan med branscher,
högskola, arbetsförmedling och kommuner ett arbete som
skall ske i nära samverkan med den projektledare som
anställs för utveckling av den delregionala kompetensplattformen inom Sjuhärad.
Den regionala samverkan regleras i ett samverkansavtal
mellan berörda kommuner. Särskilda överenskommelser
träffas mellan kommunerna i de fall som utbildning skall
samordnas men inte upphandlas gemensamt.
En ledningsgrupp bestående av en politiker från respektive kommun tillsätts. Ledningsgruppen fattar beslut om
inriktning, kriterier och andra villkor som ska ligga till
grund för de utbildningssatsningar som ska genomföras
inom ramen för samverkansavtalet. Ledningsgruppen
beslutar om de ekonomiska principer som skall gälla för
den regionala utbildningssamverkan och utfärdar rekommendationer till de avtalsslutande kommunerna.
Förvaltningscheferna i de avtalsslutande kommunerna
skall säkerställa att strategisk planering, samverkan och
organisation av den regionala utbildningen sker i avtalets
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anda. Förvaltningscheferna har att noga följa utvecklingen
och utgör en länk mellan vuxenutbildningschefsgruppen
och ledningsgruppen.
Vuxenutbildningscheferna rektorer med ansvar för vuxnas
lärare utgör den professionella grupp som beslutar om
riktlinjer och principer för hantering av avtalsutbildningarna, beslutar om utbildningsområden, marknadsföringsinsatser samt frågor som rör uppföljning, utvärdering och
utveckling. Beslut fattas genom koncensus. Vux-gruppen
rapporterar till förvaltningschefsgruppen samt utgör ett
beredande organ till ledningsgruppen. Utbildningschefen
för vuxenutbildningen i Borås får huvudansvar för den
regionala vuxenutbildningen och leder gruppens arbete.
Utbildningsnämnden i Borås är avtalsslutande part i
förhållande till utbildningsanordnaren. Det innebär att
Utbildningsnämnden i Borås har det yttersta ansvaret i
förhållande till utbildningsanordnaren.

Upphandling
Borås Stad ges i uppdrag att upphandla de utbildningar
som kommunerna gemensamt beslutat skall erbjudas inom
det regionala utbudet.
För att säkerställa konkurrensneutralitet och utesluta risken för jävssituationer vid upphandling av utbildning bör
den regionala vuxenutbildningen i Borås organiseras så att
det tydligt framgår vad som utgör regionalt finansierad
utbildning samt vad som utgör kommunens egen vuxenutbildning (egenregin). Borås egenregiverksamhet skall inte
konkurrera om regionalt upphandlad utbildning då detta
kan ifrågasätta den neutralitet som krävs enligt lagen om
offentlig upphandling. Beställarfunktionens trovärdighet måste säkras. Därför avdelas en utbildningsvolym till
Borås egenregiverksamhet innan upphandling. Hur stor
volym som skall avsättas beslutas gemensamt av cheferna
för vuxenutbildning i kommunerna. Vid bedömning av
vilken volym som skall avsättas skall utbildningskvalitet
och kompetens att utveckla vuxenutbildning vara vägledande. Volymen kan variera över tid utifrån utbildningsbehov eller förändrade förutsättningar Avtalstiderna skall
följa de avtalstider som gäller för upphandlad utbildning
och nämnden har att säkerställa att egenregin håller en
god kvalitet, god verksamhetsutveckling samt kostnadseffektivitet. Övriga kommuner konkurrerar om regional
utbildning på samma villkor som externa anordnare.

Särskilda överenskommelser
och uppdrag
Kommunerna bör inte anordna utbildning som konkurrerar med den regionalt upphandlade utbildningen.
Däremot kan kommunerna anordna utbildningar som
inte anordnas inom den regionala organisationen eller där
det regionala utbudet inte täcker de faktiska behov som
föreligger.
Utöver upphandlad utbildning kan kommunerna göra särskilda överenskommelser om att samordna utbildning för
att nå kvalitets- och effektivitetsvinster. Det kan exempelvis vara utbildning riktad till vuxna som är berättigade till
sfi och där sfi-utbildningen är helt eller delvis yrkes- eller
branschinriktad.
Borås Stad svarar för information och marknadsföring
av det regionala utbildningsutbudet, men kommunerna
har även ansvar att informera om och marknadsföra de
regionala utbildningarna så effektivt som möjligt, inom
ramen för det regionala arbetet behöver även vägledningsoch valideringsverksamheten utvecklas och kvalitetssäkras
i samverkan mellan kommunerna.
Ett område som behöver prioriteras är utveckling av eftergymnasiala yrkesutbildningar inom ramen för yrkeshögskolan. Borås Stad bör inom ramen för sitt regionala
uppdrag även stödja och stimulera utveckling av sådana
utbildningar inom Sjuhärad.

Myndighetsutövning
Myndighetsutövning omfattar bland annat antagning,
utfärdande av betygsdokument och dokumenthantering.
uppföljning och kvalitetssäkring. En regional samordning
av vuxenutbildning bör i så hög utsträckning som möjligt
utnyttja den infrastruktur som finns uppbyggd i kommunerna. Det innebär att det är den kommun där utbildningarna, oavsett huvudman, är lokaliserade som skall
svara för myndighetsutövning. Ett undantag är antagningsverksamheten där synergieffekter kan uppnås genom
samordning. Uppdraget att anta till regionala utbildningar
åläggs Borås Stad.

Tidplan
Inrättande av en samordnad regional vuxenutbildning
kräver beslut i kommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Ett förslag till avtal kan processas med
berörda kommunrepresentanter under hösten och ligga
klart i december. Under förutsättning av beslut i kommunerna under våren 2011 kan verksamheten starta 1 januari
2012.
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Från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
2014-05-20

Information gällande finansiering
av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad
Sammanfattning
Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet) samt regeringens
riktade satsningar på fler gymnasiala yrkesutbildningar
för vuxna, har resulterat i ett mycket stort yrkesutbildningsutbud i Sjuhärad de senaste åren. Genom den goda
samverkan i det nätverk av rektorer som ansvarar för de
kommunala vuxenutbildningsverksamheterna i Sjuhärad,
har varje statligt utlysningstillfälle tagits i akt och gemensamma ansökningar har formulerats för Sjuhärad. Den
regionala samverkan har visat sig vara en framkomlig väg
för att erhålla stora summor av de statliga satsningarna.
Under år 2014 har Sjuhärad exempelvis tilldelats 259 årsplatser på Yrkesvux (gymnasial yrkesutbildning för vuxna)
samt 111 årsplatser till Lärlingsvux. Totalt motsvarar detta
sammanlagt 18,5 mnkr. I den mån kommunerna i Sjuhärad skulle finansierat dessa platser, både Yrkesvux och
Lärlingsvux, skulle kommunerna ha avsatt drygt 86,50 kr/
kommuninvånare för år 2014.
Inför år 2015 har regeringen aviserat att de inte kommer
att fortsätta med den riktade satsningen av Yrkesvux.
Däremot kommer förmodligen den statliga medelstilldelningen till Lärlingsvux att fortsätta även under år 2015
– för att därefter avslutas. Detta innebär att Sjuhärad vid
årsskiftet kommer att stå utan statlig finansiering av de
närmare 30 Yrkesvuxutbildningar som idag bedrivs inom
ramen för samverkansavtalet.
I den mån Sjuhärads kommuner önskar fortsätta med ett
samordnat yrkesutbildningsutbud, krävs politiska ställningstaganden kring medelstilldelning i varje kommun. I
Regvuxavtalet står angivet att de kommuner som ansluter
sig till avtalet årligen ska bidra med kommunala resurser
för avtalsutbildningar. Ett antal av Sjuhärads kommuner
har de senaste åren beslutat om medelstilldelning om 25 kr
per kommuninvånare. Några av dessa har även avsatt dessa
medel inom ramen för utbildningsförvaltningens budget.
Ännu har dock inte dessa medel tagits i bruk för den regionalt samordnade vuxenutbildningen, men det kan sålunda
bli verklighet inför år 2015, i den mån så fastställs av
respektive kommun samt direktionen under hösten 2014.
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Enligt befolkningsstatistiken 2013-12-31, skulle en
medelstilldelning på 25 kr/kommuninvånare generera en
totalsumma på drygt 5,3 mnkr vilket motsvarar ca 107
årsplatser på en Yrkesvuxutbildning. För att uppnå den
omfattning som dagens utbildningsutbud medger, skulle
varje kommun dock behöva avsätta drygt 60 kr/kommuninvånare. Då skulle Sjuhärad bibehålla nuvarande omfattning på 259 årsplatser.

Ärendebeskrivning
Statlig medelstilldelning

Under flera år har Sjuhärad mottagit statliga medel för att
finansiera yrkesutbildningar för vuxna. Med satsningar på
medelstilldelning till gymnasiala yrkesutbildningar (Yrkesvux) vill regeringen bland annat höja attraktionskraften
kring yrkesutbildningar för att tillse att arbetsmarknaden
blir försörjd med efterfrågad och rätt kompetens. Yrkesutbildningar, ex lärlingsutbildningar för vuxna (Lärlingsvux)
är en väg till kompetens som med stor sannolikhet leder
till ett arbete. Unga vuxna och/eller personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden kan och ska lockas att
studera.
Den avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning
i Sjuhärad (Regvux-avtalet) samt regeringens riktade satsningar på fler yrkesutbildningar, har resulterat i ett mycket
stort yrkesutbildningsutbud i Sjuhärad de senaste åren.
Genom den goda samverkan i det nätverk av rektorer som
ansvarar för de kommunala vuxenutbildningsverksamheterna i Sjuhärad, har varje tillfälle till medelstilldelning
tagits i akt och gemensamma ansökningar har formulerats.
Den regionala samverkan har visat sig vara en framkomlig
väg för att erhålla stora summor av de statliga satsningarna.
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I nedanstående tabell redovisas de gångna årens statliga
satsningar/medelstilldelning till Sjuhärad 1.
År

Skolform

Tilldelade
platser

Statsbidrag, kr

2009

Yrkesvux

124

6 200 000

2010

Yrkesvux

323

16 150 000

2011

Yrkesvux

404

20 190 000

2012

Yrkesvux

212

10 600 000

2013

Yrkesvux

350

17 500 000

2014

Yrkesvux

259

12 950 000

2011

Lärlingsvux

7

350 000

2012

Lärlingsvux

17

850 000

2013

Lärlingsvux

82

4 100 000

2014

Lärlingsvux

111

5 550 000

2010

Behörighetsgivande kurser

78

3 900 000

2011

Behörighetsgivande kurser

76

3 800 000

2014

YH-utbildningar

201

Ca 13 065 000

Total statlig medelstilldelning under år 2014

Ca 31 565 000

I nedanstående tabell redovisas hur den statliga medelstilldelning gällande Yrkesvux fördelats mellan kommunerna,
beroende på hur många studerande respektive kommun
lyckats motivera till dessa studier.
1 Yrkesvux är gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Lärlingsvux är
lärlingsutbildning för vuxna på gymnasial nivå där övervägande
delen av utbildningstiden ska ske på en arbetsplats. YH-utbildning är en eftergymnasial yrkesutbildning som även den sker i
mycket tät samverkan med arbetsgivare.
2 ” Yrkesvux i halvtid – Delrapport Yrkesvux 2009-2011” BoråsRegionens Vuxenutbildning

http://www.brvux.se/ filebank/Rapport vuxenutb yrkesvux i halvtid.pdf

Fördelning av Yrkesvuxplatser per kommun
under år 2013 och 2014

Borås
Bollebygd

Inför år 2015 har regeringen aviserat att de inte kommer
att fortsätta med den riktade satsningen av Yrkesvux. Däremot har det signalerats att den statliga medelstilldelningen till Lärlingsvux förmodligen kommer att fortsätta även
under år 2015 – för att därefter avslutas. I tabellen ovan
finns eftergymnasiala yrkesprogram (YH-utbildningar)
angivna. Möjligheten att arbeta fram YH-ansökningar och
få beviljat statliga medel till dessa, kommer att kvarstå.
Medel till denna sistnämnda skolform fördelas kontinuerligt via Myndigheten för yrkeshögskolan.
Då Sjuhärad, liksom övriga regioner i Sverige, inte kommer att kunna motta statliga medel för de gymnasiala
yrkesvuxutbildningarna under år 2015 och framåt står
vuxenutbildningen inför en situation som, utan en regional satsning, innebär en kraftig minskning av utbildningsutbudet. De kommunala vuxenutbildningsmedel som
avsatts i respektive kommun är i vissa kommuner avsevärt
mindre än den medelstilldelning som kommunerna mottagit de senaste åren. De av Sjuhärads kommuner som
aktivt arbetat med uppsökande verksamhet samt med
studie-och yrkesvägledning, har fått ta del av mer av den
gemensamma statliga medelstilldelningen och har lyckats
motivera många unga vuxna till studier. Dessa studier har
i de flesta fall lett vidare till jobb eller högre studier, enligt
de uppföljningar som görs i Sjuhärad 2 . Därmed torde
dessa kommuner ha sänkt försörjningsstödet till gruppen
arbetslösa unga vuxna som idag inte har rätt kompetens
eller motivation att söka sig vidare in på arbetsmarknaden.

2013

2014

179

100

15

10

Herrljunga

23

9

Mark

43

34

Svenljunga

32

11

Tranemo

22

9

Ulricehamn

21

14

Vårgårda

15

10

Sammanlagt för alla kommuner utom Borås

171

97

Total platstilldelning till
Sjuhärads Yrkesutbildningar

350

259

Kvar att fördela ht-14

62

Effekter av genomförda yrkesutbildningar för
vuxna i Sjuhärad

Då de regionalt samordnade och statligt finansierade
Yrkesvuxutbildningarna pågått i tre år (2009-2011) sammanställdes en rapport som beskrev resultaten av utbildningssatsningarna ur ett studerandeperspektiv 3. I rapporten beskrevs både i siffror och text hur många som var
i sysselsättning 4 efter studierna och om sysselsättningen
var relaterad till den utbildning de genomgått. Sifforna
varierade mellan de olika yrkesutbildningarna men visade
att totalt 60 procent av de som studerat inom denna skolform, vid kontaktandet var sysselsatta i arbete eller studier
relaterat till utbildningsinriktningen 5. Andelen av de som
varit arbetslösa eller sjukskrivna före utbildningen visade
sig klart minska. Även andelen heltidsarbetande ökade
efter avslutade Yrkesvuxstudier.
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3	BoråsRegionens Vuxenutbildning ”Yrkesvux i halvtid – Delrapport Yrkesvux 2009-2011”
http://www.brvux.se/ filebank/Rapport vuxenutb yrkesvux i
halvtid.pdf
4 Med sysselsättning avses arbete eller studier.
5 Ca 50 % arbetade och 10 % studerade vidare.

I svarsmaterialet från de som studerade under år 2012 går
att utläsa att de som idag huvudsakligen arbetar alternativt
driver egna företag, har ökat med en tredjedel jämfört med
den sysselsättning de hade innan de påbörjade studierna.
Detta resultat uppvisades vid uppföljningen 6 månader efter avslutade studier. Just nu kontaktas de studerande som
avslutat sina studier under år 2013. Från denna uppföljning finns ännu inga uppgifter att tillgå.
Den metod som användes då, liksom idag, bygger på
frågeställningar som Skolverket utarbetat för att från
myndighetshåll följa satsningen 6. Frågorna riktar sig
helt och hållet till de som 6-18 månader tidigare avslutat
studier inom ett Yrkesvuxprogram. Detta innebär att alla
före detta Yrkesvuxstuderande ska kontaktas. Inom Borås
vuxenutbildning arbetar en kvalitetssamordnare med
insamlandet av de uppgifter som krävs.
6	Skolverkets mall för frågeställningar till Yrkesvuxstuderande
bifogas som bilaga

Inom ramen för den regionalt samordnade vuxenutbildningen i Sjuhärad, bedrivs även Lärlingsvux. Även här
pågår just nu ett arbete för att kunna presentera vilka
effekter denna satsning gett. Antagningen till denna
skolform inleds med en ansökan och en prioritering av
ansökningar utifrån angivna premisser. De sökande som
bedöms stå långt från arbetsmarknaden, ex långtidsarbetslösa och/eller unga mellan 20-29 år, har förtur till
Lärlingsplatserna. I den mån den sökande inte väljer
Vård- och Omsorgsprogrammet eller Barn och Fritid, får
de själva efter antagandet kontakta arbetsgivare för att
finna en lärlingsplats. Under tiden letar utbildningsanordnaren efter lämpliga pedagoger som ska kopplas till den
studerande och arbetsplatsen. I första hand söks pedagoger
som idag arbetar inom gymnasieskolornas program. Då
lärlingsplats och pedagoger är funna, beslutas gemensamt
av alla aktörer inklusive den studerande, vilken kurs som
ska gälla under lärlingsstudietiden. Idag kan en Lärlingsvuxutbildning i Sjuhärad starta inom en dryg vecka i den
mån alla aktörer är redo. En studerande som ansökt och
beviljats plats på en Lärlingsvuxutbildning i Sjuhärad får
vänta max 3 månader på studiestart.
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Framtida satsningar kräver beslut om
kommunal finansiering av utbildningar inom
samverkansavtalet

I den mån Sjuhärads kommuner önskar fortsätta med ett
samordnat yrkesvuxutbildningsutbud, krävs politiska ställningstaganden i varje kommun. I Regvuxavtalet står angivet att de kommuner som ansluter sig till avtalet årligen
ska bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningar.
Ett antal av Sjuhärads kommuner har de senaste åren
beslutat om medelstilldelning om 25 kr per kommuninvånare. Det har även, i dessa kommuner, avsatts medel inom
ramen för utbildningsförvaltningens budget för detta
ändamål. Ännu har dock inte dessa medel tagits i bruk för
den regionalt samordnade vuxenutbildningen. De kommuner som behandlat och beslutat i ärendet, är följande;
Bollebygd

Barn-/och utbildningsnämnden 2011-10-24
(avsatt 25 kr/invånare för år 2012)

Herrljunga

KS-beslut 2013-05-06 (avsatt 25 kr/invånare för år 2013 resp 2014)

Mark

UBN-beslut 2014-04-10 (avsatt 25 kr/invånare för år 2015)

Vårgårda

KS-beslut 2013-10-04 (avsatt 25 kr/invånare för år 2013 resp 2014)

Avtalstexten i Sjuhärads samverkansavtal för vuxenutbildningen anger villkor för varje kommun, viktiga att beakta;
• ”De medel som respektive avtalspart avdelat utgör
den ram, inom vilken kommunen har rätt att utnyttja
avtalsutbildningarna för kommunens invånare. Finansieringsmodellen innebär att varje avtalsparts andel av
avtalsutbildningarna står i direkt proportion till de ekonomiska resurser som tillskjutits av respektive part. Om
den ekonomiska resurs som en kommun avdelat inte har
nyttjats för kommunens egna invånare kan dessa användas för antagning av sökande från andra avtalsparter.”
• ”För finansiering av administrativa kostnader i huvudmannakommunen tillämpas självkostnadsprincipen.
Finansiering av gemensamma administrativa kostnader
som belastar Borås Stad delas mellan kommunerna på
motsvarande sätt och tas ur den gemensamma potten.”
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Summor i relation till antalet årsplatser

En plats på en Yrkesvuxutbildning beräknas på helår till ca
50 tkr per studerande. En helårsplats kan ”delas” av flera
studerande då vissa elever kanske enbart behöver studera
ett antal kurser. Genom att validera tidigare kunskaper/
kompetenser kan de studerande ev tillgodoräkna sig poäng
och inrikta sig på de kurser som saknas för en fullgod
utbildningsexamen. Antalet studerande överstiger därmed
antalet helårsplatser.
En årsplats för en Lärlingsvuxutbildning, har av staten,
uppskattats till 93 500 kr. Av denna summa tilldelas
utbildningsanordnaren 50 tkr. Resterande summa ges till
arbetsgivaren och till den riktade handledningen.

I nedanstående tabell redovisas de summor som presenterats i tidigare direktionsärenden. Omräknat enligt aktuell
befolkningsstatistik skulle en medelstilldelning på 25 kr/
kommuninvånare generera en totalsumma på drygt 5,3
mnkr vilket motsvarar ca 107 årsplatser på en Yrkesvuxutbildning. För att uppnå den omfattning som dagens
utbildningsutbud medger, skulle varje kommun behöva
avsätta drygt 60 kr/kommuninvånare. Då skulle Sjuhärad
bibehålla nuvarande omfattning på 259 årsplatser. Platser
som alltså idag finansieras med statliga medel.

Antal
invånare 7

Summor
enl 25 kr/inv

Summor
enl 50 kr/inv

Summor
enl 75 kr/inv

Summor
enl 100 kr/inv

8 562

214 050 kr

428 100 kr

642 150 kr

856 200 kr

105 995

2 649 875 kr

5 299 750 kr

7 949 624 kr

10 599 500 kr

9 274

231 850 kr

463 700 kr

695 550 kr

927 400 kr

Mark

33 753

843 825 kr

1 687 650 kr

2 531 475 kr

3 375 300 kr

Kommun
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Svenljunga

10 299

257 475 kr

514 950 kr

772 425 kr

1 029 900 kr

Tranemo

11 531

288 275 kr

576 550 kr

864 825 kr

1 153 100 kr

Ulricehamn

23 211

580 275 kr

1 160 550 kr

1 740 825 kr

2 321 100 kr

Vårgårda
Totalsumma
Antalet årsplatser
à 50 tkr/plats

11 065

276 625 kr

553 250 kr

829 875 kr

1 106 500 kr

213 690

5 342 250 kr

10 684 500 kr

16 026 749 kr

21 369 000 kr

Ca 107 årsplatser

Ca 213 årsplatser

Ca 320 årsplatser

Ca 427 årsplatser

7 SCB-statistik 2013-12-31

Ärendets gång
I september 2011 undertecknades samverkansavtalet
gällande regional vuxenutbildning i Sjuhärad. Samtliga
kommunalråd var eniga om att avtalet skulle bidra till
hållbar tillväxt och stödja regionens näringsliv/arbetsliv
inom såväl privat som offentlig sektor. Samverkan skulle
öka satsningen på tillväxtskapande yrkesutbildningar
såväl som övriga utbildningar som beslutats gemensamt.
Urvalet av utbildningar skulle ske i nära samverkan med
arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen samt i
dialog med högskolor och universitet. Genom att optimera
de kommunala resurserna för vuxenutbildning ur såväl ett
ekonomiskt som ett kvalitetsperspektiv, skulle Sjuhärad ge
kommuninvånarna möjlighet att inom avtalskommunerna
fritt välja utbildning. Därutöver förväntades det som nu
erbjudits de senaste åren – ett större utbud av yrkesutbildningar.

Samma år som avtalet undertecknades (2011) beslutade
regeringen att göra en än större satsning på gymnasiala
yrkesutbildningar, Yrkesvux. Sjuhärad mottog – efter en
regionalt samordnad ansökan – drygt 20 mnkr och breddade, samt utökade, sitt utbud av Yrkesvuxutbildningar
till att omfatta 30 olika program. Politiker i beredningsgruppen Utbildning och Kompetens har, tillsammans med
representanter från kommunernas utbildningsnämnder
kontinuerligt informerats om Sjuhärads yrkesutbildningsutbud. Kommunerna har rekommenderats att ta ställning
till om de ämnat avsätta medel för en gemensam kommunal finansiering av Yrkesvux. Ännu har dock inte de
beslut som fattats i några av Sjuhärads kommuner, krävt
att besluten satts i bruk. Yrkesutbildningarna i Sjuhärad
har istället de senaste åren till största delen bekostats av
den svenska staten.
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Regvuxavtalet i Sjuhärad trädde i kraft 2012-01-01 och är
löpande. Ingen kommun har aviserat att de avser säga upp
sin medverkan. I avtalstexten står under § 10: ”De kommuner som ansluter sig till avtalet ska årligen bidra med
kommunala resurser för avtalsutbildningar. .... Villkor,
förutsättningar och de kommunala resursernas omfattning
beslutas av Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund.”
Inför år 2015 kommer den uteblivna statliga satsningen
på Yrkesvux, att kräva ställningstaganden i respektive
kommun. Kan kommunen avsätta medel till den regionalt
samordnade vuxenutbildningen i Sjuhärad, kan summan
uppgå till minst 25 kr per kommuninvånare eller kan
kommunen avsätta en större summa per kommuninvånare
enligt föreslagen modell? Direktionen bör rekommendera
kommunerna att snarast behandla ärendet politiskt i respektive kommun. Då svaren inkommit till förbundskansliet ska direktionen ånyo behandla och besluta i ärendet.

Förbundskansliets beaktande
Gymnasiala yrkesutbildningar skapar grund
för YH-utbildningar och tät samverkan med
arbetsgivare

Det är ett faktum att i regioner med väl utvecklad verksamhet kring gymnasiala yrkesutbildningar skapas ett
bra underlag även för eftergymnasiala yrkesutbildningar,
YH-utbildningar. Regionerna har möjlighet att knyta god
lärarkompetens till både de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningarna, kompetens som på så sätt nyttjas i
båda skolformerna. Detta är viktigt då yrkesutbildningar
oftast är nischade. Därutöver sker rekryteringen till YHutbildningarna ofta genom att ett intresse vaknar hos de
Yrkesvuxstuderande. De studerande på gymnasiala yrkesutbildningar är alla kommuninvånare som bor i regionen.
Om de väljer att studera vidare på en YH-utbildning, som
är starkt knuten till arbetsgivare i närområdet, kommer de
färdigutbildade med stor sannolikhet att stanna kvar på
orten då de blir erbjudna jobb hos dessa arbetsgivare.
Vartannat år utformar exempelvis Svenskt Näringsliv en
rekryteringsenkät. I den senaste av dessa enkäter, försökte
femtio procent av de tillfrågade arbetsgivarna att rekrytera. En femtedel av dessa rekryteringsförsök misslyckades.
Antingen hittade de inte personer med rätt arbetslivserfarenhet eller med rätt utbildning. I den mån Sjuhärad
skapar en tät samverkan med arbetsgivare i regionen kan
dessa arbetsgivare finna den rätta kompetensen och lättare
anställa. Genom Yrkesvuxutbildningarna skapas denna
täta samverkan. Utbildningsinnehållet kräver kunskap om
vilken kompetens arbetsgivarna söker och många av utbildningarna är praktiska och kräver praktik hos företag/
arbetsgivare.
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Bibehållen nivå, drygt 60 kr per
kommuninvånare

I den mån Sjuhärad under år 2015 ska erbjuda sina kommuninvånare ett lika stort urval av Yrkesvuxutbildningar
som under innevarande år ska avtalskommunerna avsätta
medel för en total budget på nästan 13 mnkr. Fördelat på
antalet kommuninvånare i Sjuhärad, 213 690 personer enl
SCB-statistik 2013-12-31, blir detta 60,84 kr per kommuninvånare. Det skulle innebära följande summor för
respektive kommun;
Antal
invånare

Summa per kommun
60,84 kr per invånare

8 562

520 912 kr

105 995

6 448 736 kr

9 274

564 230 kr

Mark

33 753

2 053 533 kr

Svenljunga

10 299

626 591 kr

Tranemo

11 531

701 564 kr

Ulricehamn

23 211

1 412 157 kr

Kommun
Bollebygd
Borås
Herrljunga

Vårgårda
Totalsumma

11 065

673 195 kr

213 690

Ca 13 000 000 kr

Idag har den regionala samverkan mellan rektorsnätverket/
skolhuvudmännen i Sjuhärad vuxit sig mycket stark. Styrkan ligger bland annat i det erfarenhetsutbyte som sker
naturligt, diskussioner som leder till kvalitetsförbättringar
inom utbildningsutbudet i alla kommuner.

Samverkansavtalet, skapat för regional
samverkan

”Om den ekonomiska resurs som en kommun avdelat
inte har nytjats för kommunens egna invånare kan dessa
användas för antagning av sökande från andra avtalsparter.” (Regvuxavtalet i Sjuhärad § 10. Ekonomiska
villkor och förutsättningar)
Förbundskansliet vill peka på det faktum att avtalsparterna har beslutat att se den egna kommunen i ett regionalt
perspektiv, ett Sjuhäradsperspektiv. Genom att ingå avtalet
med förbehållet att den egna kommunen under något år
kan finansiera avtalsutbildning för andra kommuninvånare i Sjuhärad, ses denna samverkan som en nödvändig
åtgärd för arbetskraftsförsörjning. I den mån en kommun
under något år inte kan rekrytera studerande från kommunen till de utbildningar som erbjuds inom ramen för
Regvuxavtalet, i förhållande till antalet satsade kronor,
kan en annan kommun nyttja dessa medel. I ett löpande
avtal av detta slag lär finansieringen på sikt komma att ge
samma förutsättningar för Sjuhärads kommuninvånare.
Förbundskansliet vill uppmana kommunerna att vara
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aktiva i sitt arbete med att söka upp och vägleda kommuninvånarna till de utbildningar som erbjuds inom samverkansavtalet. På så sätt nyttjar varje kommun fullt ut de
medel som satsas.

Administrativa kostnader

”För finansiering av administrativa kostnader i huvudmannakommunen tillämpas självkostnadsprincipen.
Finansiering av gemensamma administrativa kostnader
som belastar Borås Stad delas mellan kommunerna på
motsvarande sätt och tas ur den gemensamma potten.”
(Regvuxavtalet i Sjuhärad § 10. Ekonomiska villkor och
förutsättningar)
Under de år som Sjuhärad mottagit de statliga medel som
tilldelats de gymnasiala yrkesutbildningarna, har Borås
Stad tagit ut administrationskostnader för den regionala
samordningen, ur den statliga potten. Det har varit avgifter för skolledare, administratör och ekonom som varit
stationerade i Borås Stad.
Om framtida beslut fattas i respektive kommun gällande
kommunal finansiering av den regionalt samordnade vuxenutbildningen kommer de administrativa kostnaderna för
samordningen i Sjuhärad, att även fortsatt tas ut av Borås
Stad ur den gemensamma potten. Summan är densamma
oavsett storleken på medelstilldelning. Förbundskansliet
vill uppmärksamma på det faktum att om antalet utbildningar är få, kommer de administrativa kostnaderna att bli
stora i relation till utbudet.
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Bilaga 2:2 Uppföljning med enkät efter 6-18 månader

Skolverket
Uppföljning av deltagare i yrkesvux 6-18 månader efter stadierna

1. I vilket geografiskt område är du född?
I Sverige
Utanför Sverige men inom Europa
Utanför Europa
2. Vilken sysselsättning hade du före deltagandet i yrkesvux?
Heltidsanställd
Deltidsanställd
Egen företagare
Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning)
Studerande i annan skolform (sfi, särvux, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola)
Annan sysselsättning (ex arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m m)
3. Hur finansierade du deltagandet i yrkesvux?
Studiemedel, CSN
Bibehållen lön från arbetsgivare
Aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande
Annan finansiering
4. Vilken sysselsättning har du idag, efter deltagandet f yrkesvux?
Heltidsanställd
Deltidsanställd
Egen företagare
Studerande inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning)
Studerande i annan skolform (sfi, särvax, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola)
Annan sysselsättning (ex arbetssökande, sjukskriven, föräldraledig m m)
5. År din sysselsättning idag relaterad till det yrkesområde som du studerade?
Ja. relaterad till yrkesområdet
Nej, inte relaterad till yrkesområdet

3. Var jobbar du idag? Vem är din arbetsgivare?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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Nr 26
Bestämmelser för föreningsbidrag
2015-01-26

Dnr 2014/KS0708 805

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Föreningsbidraget förändras genom att utveckla verksamhetsbidraget
till att omfatta nio olika nivåer istället för dagens fyra
nivåer. Det nuvarande administratörsbidraget kommer att
ingå i det reviderade verksamhetsbidraget och kommer att
upphöra som eget bidrag. Fritids- och folkhälsonämnden
föreslår samtidigt att ge ett grundbidrag för samtliga medlemmar mellan 6-20 år.
Fritids- och folkhälsonämnden menar att dagens regler
kring administratörsbidraget är gamla och otidsenliga.
Det är ett kännbart ekonomiskt avbräck om en förening
inte skulle nå upp till bidraget ett enskilt år. Förslaget att
ta bort administratörsbidraget och utöka antalet nivåer
i verksamhetsbidraget underlättar administrationen för
föreningarna och den ekonomiska planeringen över tid.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att de föreslagna
förändringarna ökar kostnaderna för Föreningsbidraget
med ca 0,5 mnkr. Detta är beaktat i budgetförslaget 2015.
Kommunstyrelsen föreslår också att grundbidraget till Ungdomsföreningar uppgår till 150 kr för samtliga medlemmar
oavsett medlemsavgift ( dock lägst 50 kr i uttagen medlemsavgift). Höjningen av grundbidraget till 150 kr/medlem (620 år) beräknas kosta ca 600 tkr. Höjningen är inte beaktad
i budget 2015. Om budgeten för föreningsbidragsramen
totalt överskrids för 2015 kommer detta underskottet att
finansieras genom försämring av kommunens resultat.
Enligt politisk överenskommelse som rör mandatperioden
2011-01-01--2014-12-31 ändras bestämmelserna för bidrag
till politiska ungdomsföreningar. Denna överenskommelse
gäller även kommande mandatperiod.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändring av Borås Stads bidragsbestämmelser att gälla
från 2015-03-01 godkänns.

Från Fritids- och folkhälsonämnden
Protokollsutdrag 2014-12-16

§ 157
Revidering av bidragsbestämmelser 2015
Borås Stads bidragsbestämmelser reglerar bidragsgivning
till ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, föreningar med funktionshinder samt politiska
ungdomsförbund.
Under sommaren 2014 skickade Fritids- och folkhälsoförvaltningen ut en remiss av ett nytt verksamhetsbidrag.
I korthet gick förslaget ut på att ta bort ”Administratörsbidraget” och istället införa fler nivåer i ”Verksamhetsbidraget”. Förändringen föreslogs för att dels underlätta för
föreningslivet att planera över lång tid och minska sårbarheten om man mister administratörsbidraget, dels för att
minska administrationen för både förening och kommun.
Kommunstyrelsen godkände det nya verksamhetsbidraget
men föreslog ändring av grundbidraget till att ge 150 kr
för samtliga medlemmar oavsett medlemsavgift (minst 50
kr dock, allmänna bestämmelser). Dessa ändringar är nu
införda i bestämmelserna. OBS! Höjningen av grundbidraget till 150 kr/medlem (6-20 år) beräknas kosta ca 600
tkr. Höjningen finns inte med i budget 2015.
Enligt politisk överenskommelse i maj 2010 som rör
mandatperioden 2011-01-01--2014-12-31 ändras bestämmelserna för bidrag till politiska ungdomsföreningar.

Beslut

Fritids- och folkhälsonämnden antar Borås Stads bidragsbestämmelser med nedanstående ändringar.
• Grundbidrag ungdomsföreningar; bidrag utgår per
medlem, 6-20 år, med 150 kr.
• Lokalbidrag pensionärsföreningar; se beslut i ärende
2014/FF0211.
• Politiska ungdomsföreningar; enligt politisk överenskommelse.
• Verksamhetsbidrag; enligt nedanstående tabell.

KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef
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Nivå

Medl 6-20 år

Aktiviteter

Bidrag, kr

1

25

150

10 000

2

50

225

40 000

Från Fritids- och folkhälsonämnden

Tjänsteutlåtande

3

100

350

55 000

4

125

450

75 000

5

150

550

100 000

6

175

700

125 000

7

200

850

175 000

Förslag till beslut

8

250

1 000

225 000

9

300

1 500

250 000

Fritids- och folkhälsonämnden antar Borås Stads bidragsbestämmelser med nedanstående ändringar.
• Grundbidrag ungdomsföreningar; bidrag utgår per
medlem, 6-20 år, med 150 kr.
• Lokalbidrag pensionärsföreningar; se beslut i ärende
2014/FF0211.
• Politiska ungdomsföreningar; enligt politisk överenskommelse.
• Verksamhetsbidrag; enligt nedanstående tabell.

Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att höjningen
av grundbidraget till 150 kr/medlem (6-20 år) beräknas
kosta ca 600 tkr. Höjningen finns inte med i budget 2015,
då förändringen föreslogs efter det att Fritids- och folk
hälsonämnden antagit sin budget för 2015.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

2014-12-08

Revidering av bidragsbestämmelser

Nivå

Medl 6-20 år

Aktiviteter

Bidrag, kr

25

150

10 000

1
2

50

225

40 000

3

100

350

55 000

4

125

450

75 000

5

150

550

100 000

6

175

700

125 000

7

200

850

175 000

8

250

1 000

225 000

9

300

1 500

250 000

Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att höjningen
av grundbidraget till 150 kr/medlem (6-20 år) beräknas
kosta ca 600 tkr. Höjningen finns inte med i budget 2015,
då förändringen föreslogs efter det att Fritids- och folkhälsonämnden antagit sin budget för 2015.

Sammanfattning

Borås Stads bidragsbestämmelser reglerar bidragsgivning
till ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, föreningar med funktionshinder samt politiska
ungdomsförbund.

Bakgrund

Under sommaren 2014 skickade Fritids- och folkhälsoförvaltningen ut en remiss av ett nytt verksamhetsbidrag. I
korthet gick förslaget ut på att ta bort ”Administratörsbidraget” och istället införa fler nivåer i ”Verksamhetsbidraget”.
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Förändringen föreslogs för att dels underlätta för före
ningslivet att planera över lång tid och minska sårbarheten om man mister administratörsbidraget, dels för att
minska administrationen för både förening och kommun.
I samband med att ta bort administratörsbidraget föreslogs
också ge grundbidrag för samtliga medlemmar, motsvarande vad medlemmen betalar i medlemsavgift (minst 50
kr, max 150 kr).
Kommunstyrelsen godkände det nya verksamhetsbidraget
men föreslog ändring av grundbidraget till att ge 150 kr
för samtliga medlemmar oavsett medlemsavgift (minst 50
kr dock, allmänna bestämmelser). Dessa ändringar är nu
införda i bestämmelserna. OBS! Höjningen av grundbidraget till 150 kr/medlem (6-20 år) beräknas kosta ca 600
tkr. Höjningen finns inte med i budget 2015.
Enligt beslut i KF 18/6 2014 införs ett lokalbidrag till
pensionärsföreningar. Se beslut 2014/FF0211.
Enligt politisk överenskommelse i maj 2010 som rör
mandatperioden 2011-01-01--2014-12-31 ändras bestämmelserna för bidrag till politiska ungdomsföreningar.

Bilagor
Borås Stads bidragsbestämmelser med ändringarna i sin
helhet.
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Borås Stads Bidragsbestämmelser
Gäller fr o m 2015-01-01
Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund
och handikappföreningar.

Allmänna bestämmelser för bidrag
”I Borås Stad är föreningslivet öppet,
demokratiskt och könsneutralt, där alla är
välkomna oavsett etnisk bakgrund.”

Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från
kraven, då krävs ett politiskt beslut.
Hos Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad kan
ideella föreningar i kommunen söka bidrag.
1.

Bidragen följer Fritids- och folkhälsonämndens
normer.
2. Föreningen och dess verksamhet ska vara godkänd av
Fritids- och folkhälsonämnden.
3. Föreningen ska vara verksam i Borås Stad.
4. Föreningen ska ha minst två medlemsmöten per år
varav ett är årsmöte.
5. Föreningen ska arbeta demokratiskt och öppet ta
ställning för demokrati.
6. Föreningen får inte bedriva en verksamhet som kan
skapa positiva attityder till någon form av diskriminering, våld, rasism eller bruk av alkohol och andra
droger.
7. Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern
6-20 år och minst 30 aktiviteter per år.
8. Medlemsavgiften ska vara personlig och minst 50 kr.
(Familjemedlemsavgift tillåts ej).
9. Man får bidrag bara för medlemmar bosatta i kommunen.
10. Föreningen ska ha eget plus- eller bankgirokonto,
samt organisationsnummer.
11. Kommunen har rätt att begära de papper man vill för
att kontrollera föreningarna.
12. Om en förening är skyldig kommunen pengar får
kommunen dra av den summan från bidraget.
Följande sorts föreningar kan inte få bidrag.

•
•
•
•
•

Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar.
Korporationsföreningar.
Gillen eller kamratföreningar.
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Följande medlemmar/aktiviteter får inte räknas:

• Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)
• Supportermedlemmar.
• Deltagare i verksamhet vid sidan av föreningens huvudsyfte, exempelvis filmklubb, där man bara sysslar med
film.
• Deltagare i kurs som tar avgift per gång.
Ansökan

• Bidrag söks på särskild blankett för varje bidrag.
• Förening som lämnar ansökan för sent riskerar att bli
utan bidrag.
• Alla ansökningar ska skrivas under av ordförande.
• Bidrag söks av huvudföreningen.

Bestämmelser för Ungdomsföreningar
Grundbidrag

Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland
barn och ungdomar. Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem i åldern 6-20 år. (Bidraget är samma
belopp som den personliga medlemsavgiften, dock högst
150 kr per medlem). Bidraget är 150 kr/medlem oavsett
medlemsavgiften (minst 50 kr, se allmänna bestämmelser). Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader. Ansökan
ska göras senast en månad efter föreningens årsmöte. Till
ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning och en förteckning över de kommunala bidrag
föreningen fått.

Lokalbidrag

Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 70 aktiviteter per år. Lokalen ska vara
godkänd av Fritids- och folkhälsokontoret och ligga i
Borås Stad. Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock
högst 400 kr/m2. Lokalens storlek beror på hur många
bidragsgrundande medlemmar i åldern 6-20 år föreningen
har (se tabell nedan). Godkända kostnader är för hyrd
lokal är hyra, uppvärmning och el. För ägd lokal är de
godkända kostnaderna ränta på fastighetslån, uppvärmning, el, fastighetsförsäkring och reparationer med 50kr/
m2. För föreningar som äger sin lokal måste föreningen
vara certifierad som ”Säker och trygg förening” inom en
treårsperiod, fr o m 2013, för att få lokalbidrag. Godkänd
storlek på lokalen;
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Bidragsgrundande medlemmar

Bidragsyta

Nivå

Medl 6-20 år

Aktiviteter

Bidrag kr

15-50

50 m²

1

25

150

10 000

51-100

90 m²

2

50

225

40 000

101-150

110 m²

3

100

350

55 000

151-200

130 m²

4

125

450

75 000

201-250

150 m²

5

150

550

100 000

251-300

170 m²

6

175

700

125 000

301-350

190 m²

7

200

850

175 000

351-400

210 m²

8

250

1 000

225 000

401-450

250 m²

9

300

1 500

250 000

451-

300 m²

Anläggningsbidrag
Aktivitetsbidrag

En aktivitet med minst fem deltagare i åldern 6-20 år ger
bidrag med 25 kr plus 8,50 kr per deltagare upp till 20
deltagare.
En aktivitet ska vara minst 60 minuter. Närvarokort ska
föras. En deltagare får endast räknas en gång per dag. En
naturlig grupp får inte delas i flera grupper. Aktiviteten
ska vara ledarledd. Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller distriktsorganisation.
Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte
heller kursverksamhet eller kommersiella arrangemang.
Ansökan inlämnas senast 15 februari för höstens aktiviteter och 15 augusti för vårens. Om en förening lämnar
oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också
medföra att alla aktiviteter på kortet stryks. Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras
enligt höst/vår. (Exempel; aktiviteter mellan perioden
2013-07-01--2013-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan
2014-01-01--2014-06-30 och bilder underlag för antal
aktiviteter 2015).

Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan

Bidragsberättigade föreningar som tar emot idrottsskolor
administrerade av Borås Stad får ett bidrag på 250 kr/tillfälle. Bidraget utbetalas halvårsvis. För Idrottsskolor utgår
även aktivitetsbidrag.

Verksamhetsbidrag

Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer har rätt till verksamhetsbidrag. Bidraget
betalas ut kvartalsvis och justeras med inlämnandet av
grundbidrag. Föreningar som har anställd personal via
bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.

Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka
anläggningsbidrag. Bidraget är ett stöd för ny-, om- eller
tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för
kommunen och dess föreningsliv. Föreningens antal
medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också,
liksom hur aktiv föreningen är. Bidraget är 40 procent av
totalkostnaden, dock högst 80 000 kr eller det maxbelopp
som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar. Kompletta
ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 2 månader innan arbetet kan
påbörjas. Åtgärden skall vara genomförd senast två år
efter nämndbeslut. Bidrag lämnas inte när totalkostnaden
är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som har
påbörjats före ansökan.

Anläggningslån

Alla föreningar kan söka anläggningslån. Anläggningslånet ska stödja bygge av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen ser som angelägna.
Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst
av Kommunfullmäktige beslutat belopp.
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande
kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
Nyttjandegrad
Jämställdhet/Integration
Föreningens interna behov av anläggningen, liksom
storleken i förhållande till antalet medlemmar.
Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från
exempelvis Boverket eller Riksidrottsförbundet
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Villkor
• Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har beslutat om bidraget.
• Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från
bidragsbeslutet.
• Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning
samt på skäliga villkor upplåta lokalen/anläggningen till
andra brukare.
• Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av annan godtagbar
fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper
lånet utan räntaoch amortering i 30 år, varefter det
avskrivs.
Ansökan
Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritidsoch folkhälsokontoret senast den 31 maj. Fritids- och
folkhälsonämnden fattar beslut under augusti månad och
tillskriver KS förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen
får besked senast under december månad samma år.

Driftbidrag till idrottsoch friluftsanläggningar

Boulebanor/bana

Bidrag, kr
300

Bågskyttebana (ute)

2 000

Bågskyttebana fält

1 000

Båthamnar

1 500

Båtsport/vattenskidanläggningar

3 000

Discgolfbana/hål

250

Elljusspår/km

8 000

Endurobana

2 000

Fotbollsplan grus 11-manna

5 000

Fotbollsplan grus elljus

10 000

Fotbollsplan gräs 11-manna

20 000

Fotbollsplan gräs 7-manna

9 000

Fotbollsplan gräs elljus
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Bidrag, kr

Gevärsskyttebanor

2 000

Golfbana/hål

1 100

Gokartbana

4 000

Hoppbacke

2 500

Jaktskyttebanor

2 000

Konstgräsplan 11-manna

15 000

Konstnsöspår minst 1 km

10 000

Motocrossbana

10 000

Paddock med elbelysning
Pistolskyttebanor (ute)
Rallycrossbana

3 000
2 000
10 000

Slalombacke/100 m

1 500

Tennisbana asfalt

2 000

Tennisbana grus

4 500

Tennisbana konstgräs

3 000

Ett extra bidrag till skjutbanor med tekniska hjälpmedel
utgår med 2 000 kr/bana.

Arrangörsbidrag

Fritids- och folkhälsonämnden ger bidrag till anläggningar som man bedömer vara till nytta för allmänheten.
Beloppet fastställer nämnden varje år i samband med
budgeten.
För inomhusanläggning får man ett grundbidrag på 4 000
kr plus 15 kr/m2. Detta gäller endast bordtennishall,
tennishall, manege, fotbollshall, klättervägg samt bågskyttehall.
För att få bidrag ska föreningen ha redovisat minst 70
aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern 6-20 år under
året. Engångsbelopp utgår varje år enligt nedan:
Typ av objekt

Typ av objekt

22 000

Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får
kommunalt bidrag. Med detta stöd ska arrangemang på
nationell eller internationell nivå kunna genomföras. En
samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt nivå/status på arrangemanget
ligger till grund för bidragsbeslutet. Ansökan ska vara
Fritids- och folkhälsokontoret tillhanda senast två månader före arrangemanget. Fritids- och folkhälsonämnden
avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.
Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter arrangemanget.

Bidrag till hyra av
allmänna samlingslokaler
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av
Fritids- och folkhälsonämnden, se förteckning nedan, och
hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.
Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till
Borås Stads invånare och som bedrivs av förening eller
studieförbund som är godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren,
dock högst 1 500 kr per tillfälle.
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Resterande 20 procent debiteras hyresgästen.
Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller verksamhet som har till syfte att ge
ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den
anordnas högst två gånger per år.
Bidragsberättigad verksamhet gäller kl 08.00-23.00. Övrig
tid debiteras hela lokalkostnaden hyresgästen.

Bidraget är 8 250 kr/km2 för nyritad karta och 4 000 kr
för revidering.

Socialt riktat bidrag
Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för
barn och ungdomar 6-20 år i socialt utsatta områden som
definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra
kostnader som föreningen haft utöver vad som är normalt.

Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, IOGT/NTO
Kinnarumma samt DHR:s lokaler på Ribbingsgården.

Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på ett
annat språk, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det kan även vara kostnader för att
starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.

Bidrag till Fritids- och
folkhälsonämndens förfogande

Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret senast
15 november tillsammans med kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår.

Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med bidragsbestämmelserna.
Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande.

Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är
75 000 kr.

Bidrag till säkra och trygga föreningar

Startbidrag

Syftet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt minimera de risker som finns.
Föreningar som certifierar sig kan få dessa bidrag:

Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening med
verksamhet för barn och ungdom 6-20 år.

För föreningar med egna lokaler är bidraget 10 000 kr
första året och därefter 6 000 kr/år.
För föreningar som hyr lokaler är bidraget 7 500 kr första
året och därefter 4 000 kr/år.
För övriga föreningar är bidraget 5 000 kr första året och
därefter 2 000 kr/år.
Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret när alla
punkter i arbetsmaterialet är ifyllda.
Certifiering sker en gång om året. Omcertifiering sker
vartannat år, där fem parametrar följs upp. Ansökan sker
senast den 31/8. För omcertifiering senast den 30/9.

Orienteringskartor
Bidraget är ett stöd till föreningar i kommunen som ritar
och reviderar orienteringskartor. Kartan ska finnas med
i Borås O-rings kartproduktion. Ansökan sker löpande
och beslut tas i Fritids- och folkhälsonämnden senast två
månader efter komplett ansökan är inlämnad. Medel ställs
till förfogande samma år som ansökan avses. Åtgärden
ska vara genomförd senast två år efter nämndens beslut.

Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20
år. Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så
snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal
bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas
föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet,
intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över styrelsens medlemmar. Bidraget är 3 000 kr.
Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd
för andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års
verksamhet avgörs om föreningen ska omfattas av Fritidsoch folkhälsonämndens övriga bidrag.

Bestämmelser för invandrarföreningar
Bidragen ska stödja förening som bedriver verksamhet i
syfte att dels bevara och utveckla ursprungslandets kultur
och seder, dels främja kontakter med svenskar och svenskt
samhällsliv. Föreningen ska arbeta enligt demokratiska
principer och öppet ta ställning för demokrati. Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år
under kalenderåret, bosatt i kommunen, och har erlagt
en personlig medlemsavgift på lägst 50 kr. Föreningen
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måste ha minst 15 medlemmar. Invandrarförening kan få
grundbidrag och lokalbidrag enligt dessa särskilda regler.
För övriga bidrag gäller Fritids- och folkhälsonämndens
allmänna bidragsregler.

demokratiska principer, och öppet ta ställning för demokrati som samhällssystem. Kommunen har rätt att begära
de handlingar som behövs för att granska ansökan. Kommunen har också rätt att reglera skulder genom att dra
in bidrag. Föreningen ska ha eget plusgiro eller bankgiro.
Ansökan ska skrivas under av föreningens ordförande.

Grundbidrag

Bidraget ska vara ett grundstöd till föreningsverksamheten. Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30
aktiviteter. Som aktivitet räknas även vuxenaktiviteter.
Bidraget är 50 kr per bidragsgrundande medlem. Bidraget baseras på senaste verksamhetsår. Verksamheten ska
omfatta minst sex månader. Ansökan inlämnas senast en
månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning samt förteckning över
kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag

Bidraget söks samtidigt som grundbidraget. Lokalen skall
vara inom Borås Stad. För att få bidrag ska föreningen
ha minst 50 bidragsgrundande medlemmar och redovisa
minst 70 aktiviteter under året. Som aktivitet räknas även
vuxenaktiviteter. Bidraget är 90 procent av godkända
kostnader, dock max 400 kr/m2. Godkända kostnader är
hyra, uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation
till föreningens antal medlemmar (se tabell nedan).
Bidragsgrundande medlemmar

Bidragsyta

50-100

90 m²

101-150

110 m²

Grundbidrag

Bidraget är 60 kr per medlem. Ansökan lämnas senast en
månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan ska bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelsesammansättning samt förteckning
över kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag

Bidragsberättigade pensionärsföreningar som har egna
lokaler i den kommungemensamma träffpunkten kan få
lokalbidrag. Bidraget utgår med 90 % av kostnaden, dock
max 850 kr/m2 .
Bidraget betalas ut i efterskott.

Bestämmelser för politiska
ungdomsföreningar
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.
(Förening med minst 10 medlemmar 14-25 år får ett
grundbidrag på 3 000 kr. Förening med 20-40 medlemmar 14-25 år får 6 000 kr.
Förening, krets eller samarbetsorganisation med minst 40
medlemmar 14-25 år får årligen 5 000 kr per mandat som
moderpartiet har i Kommunfullmäktige).

151-200

130 m²

201-250

150 m²

251-300

170 m²

301-350

190 m²

351-400

210 m²

Ny text;

401-450

250 m²

Grundbidrag

450-

300 m²

Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag på 0,15 GN. Varje
förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år
erhåller ytterligare ett grundbidrag på 0,15 GN.

Bestämmelser för pensionärsföreningar
Godkända pensionärsorganisationer kan efter ansökan få
bidrag enligt nedan. Pensionärsföreningen ska tillhöra en
riksorganisation, vara remissinstans till kommunen och ha
minst 20 betalande medlemmar. Varje medlem ska betala
en medlemsavgift på lägst 30 kr. Medlem är också den
som enligt föreningens stadgar är befriad från medlemsavgift. Föreningen ska vara öppen för alla och arbeta enligt
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Bidrag per fullmäktigemandat

Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst
40 bidragsberättigade medlemmar mellan 14-25 år erhåller
0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har
i fullmäktige.
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Text som ska vara kvar;
Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 bidragsberättigade medlemmar
utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.
Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts. Politiska föreningar kan inte söka
andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden.
GN = 52 141 kr (2015)

Allmänna bestämmelser
för handikappföreningar
Med bidragsberättigad handikappförening avses förening
med medlemmar som består av personer som har funktionshinder eller deras närstående. Föreningens syfte skall
vara att förbättra de funktionshindrades villkor och bevaka deras intressen. Bidragsgrundande medlem är medlem
som fyller minst 6 år under kalenderåret. Föreningen ska
ha minst 15 medlemmar samt 20 aktiviteter under året.
Godkänd aktivitet är beslutad av styrelsen och ska vara
ledarledd. Vidare ska den bestå av minst 4 medlemmar
och hålla på i minst 60 minuter. Man får delta i max två
aktiviteter per dag. För aktiviteter i åldern 6-20 år får man
aktivitetsbidrag enligt bidragsbestämmelserna. I övrigt
gäller se Allmänna bestämmelser.

Grundbidrag

Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland
barn och ungdomar. Förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem med 100 kr. Förening/samorganisation med helt administratörsbidrag får inte grundbidrag
för de första 299 bidragsgrundande medlemmarna. Bidraget baseras på det senaste verksamhetsåret. Verksamhetsåret ska omfatta minst sex månader. Ansökan ska göras
senast 1 månad efter föreningens årsmöte. Till ansökan
ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse,
årsmötesprotokoll, uppdaterad styrelseförteckning samt
förteckning över kommunala bidrag föreningen fått.

Lokalbidrag

Bidraget söks samtidigt som grundbidraget. Föreningen
ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst
20 aktiviteter per år. Lokalen ska vara godkänd av Fritidsoch folkhälsokontoret och ligga i Borås Stad. Bidraget är
90 procent av kostnaderna, dock högst 850 kronor/m2.
Lokalens storlek beror på hur många bidragsgrundande
medlemmar föreningen har (se tabell nedan). Godkända
kostnader är för hyrd lokal hyran, uppvärmning och el.
Bidragsgrundande medlemmar Bidragsyta;

Bidragsgrundande medlemmar

Bidragsyta

15-50

50 m²

51-100

90 m²

101-150

110 m²

151-200

130 m²

201-250

150 m²

251-300

170 m²

301-350

190 m²

351-400

210 m²

401-450

250 m²

451-

300 m²

Administratörsbidrag

Bidraget ska ge föreningar och samarbetsorganisationer
möjlighet att anställa administratör på heltid. Förening/
samorganisation med minst 400 bidragsgrundande medlemmar och minst 360 redovisade aktiviteter får bidrag
för en administratör. Bidraget är på 175 000 kr exklusive
lagstadgade social avgifter.

Verksamhetsbidrag

Förening med minst 75 bidragsgrundande medlemmar
och minst 90 aktiviteter får bidrag med 30 000 kr per år.
Förening med minst 200 bidragsgrundande medlemmar
och minst 180 aktiviteter får bidrag med 45 000 kr per år.
Förening med minst 250 bidragsgrundande medlemmar
och minst 210 aktiviteter får bidrag med 60 000 kr per år.

Anläggningslån samt anläggningsbidrag

Föreningar med egen fastighet kan söka dessa bidrag. se
Regler och anvisningar.

Startbidrag

Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening som
startar verksamhet för funktionshindrade. Föreningen ska
ha minst 15 medlemmar från 6 år och ha en medlemsavgift på minst 50 kr. Föreningen kan lämna in ansökan
om startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller
kraven på antal bidragsgrundande medlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar, protokoll från första
sammanträdet, intyg att föreningen har eget plus- eller
bankgiro, samt styrelsens sammansättning. Bidraget är
3 000 kr. Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen
är godkänd för bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden,
utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat
ett års verksamhet avgörs om föreningen ska omfattas av
Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag.
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