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Nr 51
Personalekonomisk redovisning för 2014
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
2015-04-13

Dnr 2014/KS0843 020

Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk redovisning vilket innebär att årets personalekonomiska redovisning är den sextonde i ordningen.
Med den personalekonomiska redovisningen vill vi lyfta
fram personalfrågorna i kommunen och visa vad som
ligger bakom det som i den ekonomiska årsredovisningen
benämns personalkostnader. Verksamhetsmålen inom
personalområdet som varit aktuella under 2014 har följts
upp och redovisas. Fler områden som ges stort utrymme är
jämställdhet, mångfald och hälsa.
Den personalekonomiska redovisningen ska vara till hjälp
vid strategiska beslut inom personalområdet exempelvis
vid frågor som rör personalförsörjning, hälsa, kompetensutveckling, ledarskap, jämställdhet, mångfald m m. Kommunstyrelsen anser att personalredovisningen ska utgöra
en god grund för analys och uppföljning och därmed ligga
till grund för framtida strategiska bedömningar inom
personalområdet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Personalredovisningen ska utgöra grund för analys,
uppföljning och åtgärder.
Uppmana nämnder att ägna särskild uppmärksamhet åt de utmaningar som redovisas.
Kommunstyrelsen ansvarar för återrapportering av
hur nämnder uppmärksammat de utmaningar som
redovisas.
Återrapporteringen sker hösten 2016.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Separat bilaga:

Annica Dahlén
Förhandlingschef

Personalekonomisk redovisning 2014

kommunfullmäktiges handlingar | 28 Maj 2015

Nr 52
Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg fr o m den 1 juli 2015

2015-04-27

Dnr 2015/KS0356 706

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa gäller fr o m den 1 juli
2015. De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens
avgiftsintäkter kommer att öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning. Förordning
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som til�lämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet
har ändrats och inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst)
har höjts från 42 000 kr (gällde fr o m 1 januari 2004)
till 42 890 kr per månad. Avgiftstaket för första barnet på
förskola är 1 287 kr per månad och för första barnet på fritidshem 858 kr per månad. Ökningarna ligger på 2,14 %.
Avgiftsbeloppen i Taxa för förskola, fritidshem och annan
pedagogisk omsorg har justerats utifrån förordningen och de
nya avgifterna gäller fr o m den 1 juli 2015.

Taxa för förskola, fritidshem och
annan pedagogisk omsorg
Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-12-11--12
Reviderad av Kommunfullmäktige 2015-05-28
Gäller fr o m 2015-07-01

1.

Tillämpningsområde

Taxan gäller inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.

2.

Avgiftspliktiga personer

Avgiften grundas på inkomsten i det hushåll där barnet är
folkbokfört. Med hushåll avses ensamstående och makar.
Med makar jämställs man och kvinna utan att vara gifta
med varandra, men lever tillsammans och
1. har eller har haft gemensamt barn eller
2. är folkbokförda på samma adress

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa reviderad Taxa för förskola, fritidshem
och annan pedagogisk omsorg att gälla fr o m den 1
juli 2015
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda
på samma adress.
Vid gemensam vårdnad där barn bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av omsorg är båda platsinnehavare och har varsin plats. Avgiften för varje plats grundas
på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Platsinnehavarnas sammanlagda avgifter
kommer inte att överstiga avgiften för en plats.

3.

Inkomstanmälan

Inkomstuppgift lämnas innan platsen tas i bruk, efter begäran av kommunen eller när hushållets inkomst ändras.
Ändrade familjeförhållanden kan påverka avgiftsunderlaget. Vid separation beräknas ny avgift från det datum som
de avgiftspliktiga personerna har skilda bostäder. Flytt-
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ningsdatum ska kunna styrkas. Förändrad avgift gäller
fr o m påföljande månad.
Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras den högsta
avgiften.
Om de faktiska inkomsterna inte överensstämmer med
lämnade uppgifter kan avgiften justeras retroaktivt. Inkomstkontroll av debiterad avgift görs genom avstämning
av lämnad inkomstuppgift och taxerad inkomst. Efterkontroll kan göras när Skatteverkets taxering är klar, dvs
senast i december månad efter inkomståret. Den taxerade
inkomsten delas med årets månader och den genomsnittliga inkomsten jämförs med lämnad inkomstuppgift. Efterdebitering respektive återbetalning kan ske upp till tre
år. Lägsta belopp som debiteras eller återbetalas är 300 kr.

4.

Avgiftsgrundande inkomst

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och
andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt
överskott i inkomstslaget näringsverksamhet. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst) är 42 890 kr per månad.

5.

Avgiftens storlek

Avgiften tas ut med viss procent av den avgiftsgrundande
inkomsten per månad.
Avgiften är högst kr/barn per månad:
Verksamhetsform
Förskola
Fritidshem

Första
barnet

Andra
barnet

Tredje
barnet

1 287

858

429

858

429

429

Yngsta barnet räknas som det första barnet. Fr o m det
fjärde barnet betalas ingen avgift.

Avgiftstabell förskola: 3 år –
Omsorg timmar/vecka

Första
barnet

Andra
barnet

Tredje
barnet

15 - 30

1,50 %

1,00 %

0,70 %

30 -

2,25 %

1,50 %

0,70 %

Avgift för fritidshem betalas fr o m augusti det år barnet
börjar förskoleklass/grundskola.

Avgiftstabell fritidshem

6.

Omsorg
timmar/vecka

Första
barnet

Andra
barnet

Tredje
barnet

- 15

1,50 %

1,00 %

1,00 %

15 - 30

2,25 %

1,50 %

1,00 %

30 -

3,00 %

2,00 %

1,00 %

Alla barn erbjuds plats i förskola fr o m höstterminen det
år barnet fyller tre år.

Andra
barnet

Tredje
barnet

2,00 %

1,00 %

1,00 %

Allmän förskola

Enligt skollagen ska alla barn erbjudas plats i förskola
fr o m höstterminen det år barnet fyller tre år. Om vistelsetiden uppgår till mer än 15 timmar per vecka debiteras
avgift enligt avgiftstabell förskola: 3 år -, fram till det att
barnet övergår till fritidshem.
För de barn som under terminstid har en vistelsetid på 15
timmar eller mer per vecka och där vistelsetiden sänks till
under 15 timmar per vecka under sommaruppehållet, gäller avgiftstabell förskola: 3 år -.

7.

Barn i behov av särskilt stöd

För barn som är placerad i förskola enligt skollagen och
har behov av särskilt stöd och stimulans i sin utveckling,
är vistelsetid upp till 15 timmar per vecka avgiftsfri.

8.
Avgiftstabell förskola: t o m 2 år

Första
barnet

Fritidshem

Betalning av avgift

Avgift erläggs för varje månad som barnet är inskrivit i
verksamheten.
Avgift betalas fr o m första dagen. För del av månad
erläggs 1/30 del av månadsavgiften per dag.
Avgift gäller årets samtliga månader.
Avgiften betalas innevarande månad. Eventuella justeringar i avgiften görs vid påföljande månads debitering.
Vid utebliven betalning kan stadsdelsnämnden säga upp
platsen.

Avgift för 3 år – betalas fr o m augusti det år barnet fyller
tre år.
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9.

Uppsägning

Uppsägning av plats görs senast 30 dagar före den dag då
barnet ska sluta.
Avgift betalas under uppsägningstiden.

10. Lovdagar
För omsorg på lovdagar betalas en lägre avgift. Lovdagsavgiften beräknas på 25 procent av avgiften, vilket innebär
att själva avgiften kan bli mer än 25 procent av maxtaxan.

11.

Nedsättning av avgift

Nedsättning av avgift kan medges om särskilda omständigheter föreligger.

12. Tillämpning
Kommunstyrelsen får utfärda tillämpningsanvisningar till
denna taxa. Respektive stadsdelsnämnd fattar beslut om
tolkning och tillämpning av taxan och Kommunstyrelsens
tillämpningsanvisningar.

B 516
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Nr 53
Logotyp för Orangeriet
2015-04-27

Dnr 2011/KS0774 008

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Miljöförvaltningen har i samarbete med kommunikationsavdelningen på Stadskansliet tagit fram förslag på en
verksamhetsunik logotyp för Orangeriet i Stadsparken.
Vidare finns förslag på att komplettera den grafiska profilen med ytterligare några färger endast för Orangeriets
användning.
Kommunfullmäktige har fastställt grafiska regler för Borås
Stad. Reglerna styr den grafiska formen – bland annat hur
stadens logotyp samt teckensnitt och färger ska användas
i all kommunikation. Användning av en verksamhetsunik
logotyp ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Miljöförvaltningen och Stadskansliet har gemensamt
gjort bedömningen att det ur flera perspektiv finns skäl
för att Orangeriet bör profileras med en verksamhetsunik
logotyp.

Orangeriet är tänkt att bli en mötesplats för alla boråsare
och en arena för många aktörer i Boråssamhället. Vidare
kommer det att bli en publik verksamhet där det är viktigt
att arbeta med igenkänning för att attrahera besökare. Det
handlar också om en ny och unik verksamhetsidé där det
ur marknadsföringssynpunkt finns skäl att ha en unik
logotyp. Det är även viktigt att låta byggnadens unika
formspråk fullföljas i det grafiska uttrycket – att det finns
en koppling däremellan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla Miljö- och konsumentnämndens hemställan om undantag från Borås Stads grafiska regler
avseende användning av en verksamhetsunik logotyp
för Orangeriet samt komplettering av den grafiska
profilen med ytterligare färger för Orangeriets användning i enlighet med beskrivning i bilaga.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson		
Marie Ingvarsson
Kommunstyrelsens
Tf kommunikationschef
ordförande
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Från Miljöförvaltningen
Till Miljö- och konsumentnämnden
2015-03-25

Verksamhetsunik logotyp
för Orangeriet
Sammanfattning
Miljöförvaltningen har i samarbete med kommunikationsavdelningen på Stadskansliet tagit fram förslag på en verksamhetsunik logotyp för Orangeriet i Stadsparken. Vidare
finns förslag på att komplettera den grafiska profilen med
ytterligare några färger.
Kommunfullmäktige har fastställt grafiska regler för Borås
Stad. Reglerna styr den grafiska formen – bland annat hur
stadens logotyp samt teckensnitt och färger ska användas
i all kommunikation. Användning av en verksamhetsunik
logotyp ska godkännas av Kommunfullmäktige.
Miljöförvaltningen och Stadskansliet har gemensamt
gjort bedömningen att det ur flera perspektiv finns skäl
för att Orangeriet bör profileras med en verksamhetsunik
logotyp.
Orangeriet är tänkt att bli en mötesplats för alla boråsare
och en arena för många aktörer i Boråssamhället. Vidare
kommer det att bli en publik verksamhet där det är viktigt
att arbeta med igenkänning för att attrahera besökare. Det
handlar också om en ny och unik verksamhetsidé där det
ur marknadsföringssynpunkt finns skäl att ha en unik
logotyp. Det är även viktigt att låta byggnadens unika
formspråk fullföljas i det grafiska uttrycket – att det finns
en koppling däremellan.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden hemställer om undantag
från Borås Stads grafiska regler avseende användning av
en verksamhetsunik logotyp samt komplettering av den
grafiska profilen med ytterligare färger i enlighet med
beskrivning i bilaga till tjänsteskrivelsen.

Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt grafiska regler för Borås
Stad. Reglerna styr den grafiska formen – bland annat hur
stadens logotyp samt teckensnitt och färger ska användas i
all kommunikation.
Logotypen för Borås Stad innehåller vapenskölden och orden ”BORÅS STAD”. Det är denna logotyp som normalt
används i alla nämnders och förvaltningars verksamheter.
I vissa fall kan det finnas skäl för en verksamhet inom
B 518

kommunen att ha en egen verksamhetsunik logotyp.
Denna ska då klart avvika från Borås Stads logotyp. De
verksamheter som har egna logotyper måste dock i alla
sammanhang ha med även Borås Stads logotyp för att visa
vem som är den yttersta avsändaren. De båda logotyperna
ska då inte placeras tillsammans.
Undantag från de grafiska reglerna när det gäller användning av en egen logotyp ska beslutas av Kommunfullmäktige.
Miljöförvaltningen har i samarbete med kommunikationsavdelningen på Stadskansliet tagit fram förslag på en verksamhetsunik logotyp för Orangeriet i Stadsparken. Vidare
finns förslag på att komplettera den grafiska profilen med
ytterligare några färger. Beskrivning av logotypen samt de
nya färgerna framgår i bilaga till tjänsteskrivelsen.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen och Stadskansliet har gemensamt gjort
bedömningen att det finns skäl för att Orangeriet bör
profileras med en verksamhetsunik logotyp.
Orangeriet är tänkt att bli en mötesplats för alla boråsare i
linje med Borås 2025 Vision och strategi och med hållbar
utveckling ur alla aspekter som bärande tema. Borås Stad
står för basverksamheten, men idén är att också etablera
ett samarbete med externa aktörer. Orangeriet ska bli en
arena för hela Boråssamhället.
Vidare är det i en publik verksamhet som ska attrahera
besökare viktigt att arbeta med igenkänning – det ska inte
råda någon tvekan om vem som är avsändaren och vara
lätt att associera en logotyp till verksamheten. Orangeriet
innebär också en helt ny verksamhetsidé inom Borås Stad.
En verksamhetsidé som dessutom är unik även i ett nationellt perspektiv, vilket ur marknadsföringssynpunkt är ett
skäl för en unik logotyp.
Orangeriet kommer att bli ett nytt landmärke i Borås, en
profilbyggnad med ett helt eget formspråk. Vi gör därför
bedömningen att byggnadens gestaltning bör fullföljas
med en egen logotyp och ytterligare några färger som
idag inte finns i Borås Stads grafiska profil. I förslaget till
logotyp och ytterligare färger görs denna koppling mellan
byggnad och grafisk profil på ett mycket tilltalande sätt.
MILJÖFÖRVALTNINGEN
Leif Schöndell Miljöchef
Bilaga
Beskrivning av verksamhetsunik logotyp samt kompletterande färger i den grafiska profilen.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen.

kommunfullmäktiges handlingar | 28 Maj 2015

Från Miljö- och konsumentnämnden
Protokollsutdrag 2015-03-31

§ 46
Verksamhetsunik logotyp för Orangeriet
Sammanfattning

att arbeta med igenkänning för att attrahera besökare. Det
handlar också om en ny och unik verksamhetsidé där det
ur marknadsföringssynpunkt finns skäl att ha en unik
logotyp. Det är även viktigt att låta byggnadens unika
formspråk fullföljas i det grafiska uttrycket – att det finns
en koppling däremellan.

Miljöförvaltningen har i samarbete med kommunikationsavdelningen på Stadskansliet tagit fram förslag på en verksamhetsunik logotyp för Orangeriet i Stadsparken. Vidare
finns förslag på att komplettera den grafiska profilen med
ytterligare några färger.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktige har fastställt grafiska regler för Borås
Stad. Reglerna styr den grafiska formen – bland annat hur
stadens logotyp samt teckensnitt och färger ska användas
i all kommunikation. Användning av en verksamhetsunik
logotyp ska godkännas av Kommunfullmäktige.

Miljö- och konsumentnämnden hemställer om undantag
från Borås Stads grafiska regler avseende användning av
en verksamhetsunik logotyp samt komplettering av den
grafiska profilen med ytterligare färger i enlighet med
beskrivning i bilaga till tjänsteskrivelsen.

Miljöförvaltningen och Stadskansliet har gemensamt
gjort bedömningen att det ur flera perspektiv finns skäl
för att Orangeriet bör profileras med en verksamhetsunik
logotyp.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Orangeriet är tänkt att bli en mötesplats för alla boråsare
och en arena för många aktörer i Boråssamhället. Vidare
kommer det att bli en publik verksamhet där det är viktigt

Kommunstyrelsen

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 mars 2015.

Miljö- och konsumentnämndens beslut

Beslutet skickas till:
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Grafisk profil

Orangeriet
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B 521

Vi studerade planritningen och känslan i huset
för att hitta en graﬁsk idé …
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B 522

… vi valde att arbeta med den runda formen
som är typisk för Orangeriets arkitektur …
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B 523

Men den runda formen kan kännas sluten.
Därför ville vi låsa upp upp den för att spegla
öppenheten och tillgängligheten som kommer
genomsyra huset.
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B 524

Logotypen bygger på namnet satt i den
öppnade runda formen. Genom att använda sig
av ett minimalistiskt formspråk kommer den
fungera under en lång tid och för alla typer av
aktiviteter som kommer ske i huset.
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B 525

För att den svarta färgen, som kommer bli
genomgående i inredningen, inte ska kännas
för tung adderar vi en klar orange och en grön
nyans. Dessa känns pigga och moderna
tillsammans.
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B 526

Borås Stad:

Unika för
Orangeriet:

Här ser vi hur de unika färgerna för Orangeriet
passar bra in i Borås Stads övriga palett.
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B 528

Ett exemp
pel på aﬃsch som skulle kunna vara
för ett speeciﬁkt evenemang. Denna skulle
kunna sittta i huset eller på en aﬃscheringsyta
på stan. Här
H visas också hur logotypen kan
användas som ett graﬁskt element uppförstorat
i bakgrun
nden som en vattenstämpel.
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B 529

OR

ERI

Ihit volupta tatiam ipsa commo id unt dit perupti ntiatet eum dolorem si in reptur
simollora doluptas endis eatur atem. Itatum fugit, cus ut quatur as andici cusci ipsunt ad
quis dereste vit, ipsandi gendebisciur minctum re conseria nonet mi, te volupti onsedis
etureic te et ut eribus doluptat identiu ntibercit
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ERI
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Nr 54
Kommunalt anläggningslån till Borås Minigolfklubb
2015-05-11

Dnr 2015/KS0346 049

Banorna kommer att vara öppna både för allmänheten
och för tävlingsspel. Föreningen deltog under SM veckan
2014 med SM i bangolf. Ambitionen är att göra den nya
anläggningen tillgänglighetsanpassad.

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Borås Minigolfklubb beviljas ett anläggningslån på max 528 500 kr
för anläggande av en ny minigolfbana.
Bakgrunden är att Borås Minigolfklubb måste flytta sin
minigolfbana på grund av att Djurparken skall bygga
en ny entré. Den nya minigolfanläggningen kommer
delvis att ligga på nuvarande gräsmatta som i dag tillhör
Alidebergsbadet. Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Simklubben Elfsborg har föreningen hittat ersättningsytor
i anslutning till Alidebergsbadet. Ett arrendeavtal har
upprättats mellan markägaren Borås Stad och Minigolfklubben som sträcker sig till 2025-04-30.
Kalkylen för projektet ser ut som följer

kronor

Minigolfbanor inkl montering

645 000

Markarbeten

411 700

Tillkommer moms 25 %
Totalutgift
Föreslaget anläggningslån 40 %

De nuvarande banorna anlades 2001 med hjälp av ett
kommunalt anläggningslån på 466 000 kr. Tidigare låg
minigolfbanorna på baksidan av Rotundan mot Sjöbovägen. I kommunens redovisning är det utgående bokförda
värdet på anläggningslånet 268 300 kr per 2014-12-31.
Kommunstyrelsen avser i bokslut 2015 föreslå att beloppet
till sin helhet avskrivs liksom fordran på Borås Minigolfklubb på hela ursprungsbeloppet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Miningolfklubb beviljas ett anläggningslån på
max. 528 500 kr för anläggande av en ny minigolfbana
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

264 200
1 320 900
528 500

Utöver anläggningslånet räknar föreningen med att få
bidrag från Riksidrottsförbundet RF och Sparbanksstiftelsen med sammanlagt 700 tkr.
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Från Borås Minigolfklubb
Till Kommunstyrelsen
2015-04-02
Borås Minigolfklubb ar en klubb som är inne på sitt sextiotredje år, då klubben bildades 1952-01-01. Klubben har
sedan starten haft sina utomhusbanor i Boråsparken eller
som det hette vid starten Folkets Park. Sedan 1997 har
vi också en inomhusbana som ligger i Boråshallen som är
Borås Stads idrottshall.
Borås Minigolfklubb har arrangerat ett antal SM tävlingar, första gången var 2001 i vår inomhusanläggning
där det spelades både ett individuellt och ett mix SM.
Sedan fick vi också förtroendet att ha SM 2002 på var då
nybyggda bana i Boråsparken och 2014 arrangerade vi åter
ett SM i Boråsparken som ingick i SM veckan 2014. Då
SM veckan 2017 åter kommer att gå i Borås är det väl inte
helt uteslutet att Svenska Mästerskapen åter kan komma
att spelas har i Borås om Svenska Bangolfförbundet fortfarande vill att bangolf ska ingå i SM veckan.
Med anledning av att Kommunstyrelsens beslut att bygga
en ny entré i Boråsparken med den påföljden att vår anläggning blivit tvungen att rivas och som redan har gjorts,
fastan vi har ett arrendekontrakt till 2015-05-30.
Vi har just nu ett anläggningslån på 466 000:- (fyrahundrasextiosextusen kronor) från 2001 då vår nuvarande bana
byggdes. Detta anläggningslån bör skrivas av och att vi
erhåller ett nytt anläggningslån till att finansiera en ny
anläggning.
På anmodan av Borås fritid och folkhälsa har vi sökt
bidrag från Västergötland Idrottsförbund och Sparbanksstiftelsen.
Så som det är nu kommer vi att förlora en stor del av våra
inkomster, med följd att vi kommer att ha problem med
vår ekonomi till hösten när vi ska ut med hyran för inomhusbanan i Boråshallen.
Under rådande förhållande är det viktigt att vi så snabbt
som möjligt kan komma igång med en nybyggnad av nya
banor i Boråsparken.
BORÅS MINIGOLFKLUBB
Stefan Larsson		
Rune Johansson
ordförande		 kassör
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Från Fritids- och folkhälsonämnden
Protokollsutdrag 2015-04-08

§ 41
Ansökan om anläggningslån till ny minigolfbana; Borås Minigolfklubb
Borås Minigolfklubb måste flytta sin minigolfbana på
grund av att Djurparken bygger en ny entré. Den nya
anläggningen kommer att delvis att ligga på nuvarande
gräsmatta som i dag tillhör Alidebergsbadet. Banan kommer att vara öppen för allmänheten och för tävlingsspel.
Föreningen deltog under SM veckan med SM i bangolf.
Föreningen kommer att eftersträva att göra den nya
anläggningen anpassad för människor med funktionsnedsättning.
Föreningen byggde nuvarande anläggning 2001 med
hjälp av ett kommunalt anläggningslån på 466 000 kr.
Tidigare hade föreningen minigolfbanorna på baksidan av
Rotundan mot Sjöbovägen. Föreningen vill kunna öppna
den nya minigolfbanan till sommaren vilket kräver snabb
handläggning av Borås Stad.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör bedömningen att
föreningen bör få ett anläggningslån. Motivet är att deras
nuvarande plats kommer delvis att tas i anspråk för den
nya entrén till Borås Djurpark. Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Simklubben Elfsborg har föreningen lyckats
hitta ersättningsytor i anslutning till Alidebergsbadet.
Dessutom är det en stor tillgång både för boråsare och
turister att det finns en ny och välskött minigolfbana i
området.

Beslut

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att de beviljar ett anläggningslån till
Borås minigolfklubb på max 528 500 kr för att bygga en
ny minigolfbana.
Paragrafen justeras omedelbart

Vid protokollet
Johanna Jönsson Tommy Jingfors
Sekreterare
Förvaltningschef
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Anvisningar

Villkor

Borås Stad beviljar årligen anläggningslån till olika former
av föreningsanläggningar, där det kommunala bidraget
beräknas överstiga 80 000 kr. Lånen ska löpa med en
30-årig amorterings- och räntefri tid, varefter det avskrivs
helt. Om den ursprungliga och lånegrundande verksamheten dessförinnan upphör eller förändras och inte ersätts av
annan godtagbar idrotts- eller fritidsverksamhet, ska lånet
återbetalas i sin helhet.

Vid erhållande av kommunalt bidrag till föreningsanläggningar från Fritids- och folkhälsonämnden utfardade
allmänna villkor:

Följande handlingar måste bifogas ansökan:
• Kortfattad redogörelse för den planerade anläggningen
och syftet med den verksamhet, som kommer att
bedrivas där. Ska uppförandet ske i etapper, bör också
anläggningens slutgiltiga utformning framgå.
• Generalstabskarta, toppografisk karta eller liknande i
skala 1:50 000 eller 1:100 000, där anläggningens läge
är utmärkt.
• Bestyrkt kopia på nyttjanderättshandlingar (arrendekontrakt) för minst 10 år, köpehandlingar och lagfartsbevis.
• Sökande påminns om gällande bestämmelser beträffande tillståndstvång för byggnadsarbete.
• Ritningar (huvudritningar) och/ eller kort arbetsbeskrivning som visar att anläggningen är handikappanpassad.
• Noggrann kostnadsberäkning utförd av styrkt kompetent person.
• Finansieringsplan, som visar hur slutsumma i kostnadsberäkningen är täckt. Här ska anges om bidrag
sökts eller beviljats från annat håll, t ex statliga fonder,
företag, arbetsmarknadsstyrelsen, boverktet med flera.
Redovisade anslag måste vara bestyrkta i till exempel
protokollsutdrag. Kommunalt bidrag kan inte utgå från
flera håll till samma anläggningsarbeten. En ansökan,
som inte grundar sig på en vederhäftig finansieringsplan, har små utsikter att vinna bifall.
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• Bidragsmottagare får inte utan Fritids- och folkhälsoförvaltningens tillåtelse använda anläggningen för annat
ändamål än det som angetts i ansökan.
• Bidragsmottagaren tar på sig ansvaret för anläggnigens
framtida skötsel och underhåll.
• Bidragsmottagaren är skyldig att hålla anläggningen
försäkrad mot brand, om Fritids- och folkhälsonämnden inte tillåter undantag i speciella fall.
• Om verksamheten läggs ner, uppenbarligen försummas eller huvudman underlåter att fullgöra föreskrivna
villkor och bestämmelser, kan huvudman bli återbetalningsskyldig för utbetalt bidrag i sin helhet eller del
därav. Beslut om detta fattas av Fritids- och folkhälsonämnden.
• Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten.
• Bidragsmottagare är skyldig att iaktta de särskilda villkor som Fritids- och folkhälsonämnden kan föreskriva
för viss anläggning.
• Bidragsmottagare är skyldig att underkasta sig den
kontroll av arbetenas utförande och bidragens användning som Fritids- och folkhälsonämnden kan finna
nödvändiga.
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Nr 55
Tilläggsanslag i Budget 2015
2015-05-11

Dnr 2015/KS0389 042

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Borås Stad kan för 2014 uppvisa ett positivt ekonomiskt
resultat på 157 mnkr. De främsta orsakerna till det höga
resultatet är återföring på 50 mnkr av tidigare gjord avsättning till medfinansiering av riksväg 27 och en hög nivå på
realisationsvinster från markförsäljning, 57 mnkr. Tack
vare detta kunde Borås sätta av ytterligare 49 mnkr till
resultatutjämningsreserven RUR vilket innebär en total
behållning på 250 mnkr. Detta får ses som en buffert att
använda utifall skatteunderlaget viker framöver och ambitionen är att behålla verksamheten på en önskvärd nivå.
Inom resultatet 2014 uppvisade nämnderna ett negativt resultat på -55 mnkr för 2014 vilket i de tidiga prognoserna
ser ut att kvarstå även under 2015. Den största orsaken står
att finna inom äldreomsorgen och en åtgärdsplan behöver
komma till stånd för att ligga i budgetbalans inför 2016.
Ändamål
Kompensation för tillfälligt ökade skolskjutskostnader

Läromedel i grundskolan (F-9 och särskolan).
Fördelas med elever i SDN skolor och friskolor som
grund

Borås Stad kommer liksom övriga kommuner få del av
premieåterbetalning från AFA försäkring under 2015.
Denna gång avser återbetalningen 2004 års premier och
för Borås del förväntas att ca 40 mnkr kommer att utbetalas. Kommunstyrelsen föreslår nu Kommunfullmäktige att genomföra en riktad satsning på 13,5 mnkr som
stärker våra verksamheter, i första hand skolan som har
ett ansträngt läge. Satsningarna är engångsmässiga och
icke-nivåhöjande vilket ger ett fortsatt nödvändigt handlingsutrymme inför Budget 2016. Kvarstående AFA-medel
ca 26,5 mnkr föreslås förstärka resultatet under 2015 som
hittills ligger ca 55 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på 110 mnkr. När det gäller skolverksamheten i Borås
Stad håller ett arbete på att djupanalysera kostnadsutvecklingen. Detta görs av kommungemensam skola på SDN
Norr tillsammans med Stadskansliet.
Nedan framgår vilka nämnder som föreslås få del av satsningen och vilket ändamål som avses.

Belopp tkr Nämnd
2 500 SDN Norr

990

SDN Öster

899

4 500 SDN Norr

1 534

SDN Öster

1 308

3 000 SDN Norr
SDN Väster
SDN Öster
SDN Norr kommungem (Särskola)
SDN Norr kommungem (Fristående skolor)

Lokalanpassningar inom skolan
Summa

1 102

SDN Väster

SDN Norr kommungem (Fristående skolor)

Förstärkt Fritidsverksamhet under 2015

611

SDN Väster

SDN Norr kommungem (Särskola)
IKT i grundskolan (F-9 och särskolan).
Fördelas med elever i SDN skolor och friskolor som
grund

Tkr

3 000 SDN Norr

35
522
734
1 022
872
23
348
559

SDN Väster

1 141

SDN Öster

1 300

500 Lokalförsörjningsnämnden i samråd med SDN
13 500
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Skolverksamheten

IKT satsning med 3 000 tkr i en riktad förstärkning 2015
till eleverna i grundskolorna.
Fördelas per elev i grundskolorna och friskolorna.
Skolskjutsar. Ökande engångskostnader som beror på
ombyggnationer kompenseras med 2 500 tkr.
Läromedel. En satsning med 4 500 tkr på läromedel under
2015.
Fördelas per elev i grundskolorna och friskolorna.

Fritidsverksamheten

För att förstärka möjligheterna till ett mer varierat
fritidsutbud för Borås Stads ungdomar under sommarmånaderna 2015 fördelas 3 000 tkr som en engångssatsning
under 2015.

Lokalanpassningar

500 tkr avsätts under 2015 för lokalanpassningar inom
skolan för barn med särskilda behov. Berörd nämnd får
i samråd med lokalförsörjningen använda medlen för
lokalanpassningar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Följande nämnder erhåller utökat Kommunbidrag
för år 2015
Stadsdelsnämnden Norr 3 006 000 kr
Stadsdelsnämnden Norr kommungemensam verksamhet 928 000 kr
Stadsdelsnämnden Väster 4 687 000 kr
Stadsdelsnämnden Öster 4 379 000 kr
Lokalförsörjningsnämnden 500 000 kr
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande
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Christer Johansson
Ekonomichef
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Nr 56
Svar på motion av Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) samt
Anders Österberg (S); Spontanidrottsplats på Tullen
2015-04-27

2010/KS0597 821

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Ulf Olsson (S), Ninni Dyberg (S) och Anders Österberg
(S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 19
augusti 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Tullen får en spontanidrottsplats.
Motionärerna vill ge unga och vuxna en plats där de kan
träffas och utöva fria aktiviteter på Tullen. Det är positivt med en aktiv och upplevelserik fritid som påverkar
människors hälsa och skapar förutsättningar för en hög
livskvalitet.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som generellt är positivt inställda till anläggande av näridrottsplatser. Arbetet med näridrottsplatser
är en process tillsammans med stadsdelarna, Tekniska
förvaltningen, Lokalförsörjningskontoret, Bostadsbolag
och framför allt barn och ungdomar i närområdet. Utifrån
det resultatet utformas näridrottsplatserna. Fritids- och
folkhälsonämnden tycker det är mycket viktigt att berörda
parter får ta en aktiv del i beslutsprocessen, och med
förhoppningen att följden blir att de närboende får en
uppskattad aktivitetsyta som stimulerar en hälsosam fritid.
Fritids- och folkhälsonämnden har beviljats sammanlagt
11 mnkr i investeringsmedel för näridrottsplatser. Hittills har näridrottsplatser färdigställts i bl a Hässleholmen, Hulta, Kype, Kransmossen m fl. Planeringsmässigt
ligger Kristineberg och de östra stadsdelarna på tur. Även
området runt Kronängsparken på Norrby är på gång. I
närområdet till Tullen har Fritids-och folkhälsonämnden
anlagt en mindre konstgräsplan vid skolan på Byttorp.
Först och främst måste dessa projekt genomföras och sedan får Fritids- och folkhälsonämnden ta ställning till hur
framtida utbyggnader ska genomföras på lämpligast sätt. I
ett sådant skede skulle området Tullen kunna bli aktuellt.
Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens bedömning. Inom beviljade investeringsanslag är
det nämnden som prioriterar bland tänkbara objekt och

placeringar i den ovanstående beskrivna beslutsprocessen.
Om Tullen blir en av de kommande placeringarna för en
näridrottsplats återstår att se.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Kommunalråd		

Christer Johansson
Ekonmichef

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2015-08-19
Bilaga till § 95 Anmälningsärenden

”Motion: Spontanidrottsplats på Tullen
Vi vill ge unga och vuxna en plats där de kan träffas och
utöva fria aktiviteter på Tullen. En plats som stimulerar
till aktivitet och social samvaro utan krav, skulle kunna
bli ett bra bidrag till välfärden, tryggheten och trivseln på
Tullen. Därför tycker vi att det skall anläggas en spontanidrottsplats på Tullen.
För oss ser vi det som positivt med en aktiv och upplevelserik fritid påverkar människors hälsa och skapar förutsättningar för hög livskvalitet, det är också ett viktigt led i
folkhälsoarbetet.
Det finns inga formella bestämmelser som säger hur en
spontanidrottsplats ska utformas. Den kan variera både i
storlek och innehåll beroende på målgruppen, intressen,
lokala förutsättningar och resurser. Följande krav är dock
önskvärda; den ska vara öppen för alla oavsett ålder, den
ska stimulera till aktivitet och social samvaro och den ska
vara öppen för spontan verksamhet dygnet runt.
Kommunfullmäktige föreslås att besluta
Tullen får en spontanidrottsplats
Ulf Olsson (S)		
Anders Österberg (S)”

Ninni Dyberg (S)
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Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen
2010-09-21

Motion; Spontanidrottsplats
på Tullen
Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positivt till anläggandet
av näridrottsplatser. I ett framtida skede kan Tullen/Byttorp bli aktuellt för lokalisering av en näridrottsplats.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I budgeten för 2010 har Fritids- och folkhälsonämnden
beviljats ekonomiskt stöd för ett Rörelsens år där det bland
annat ingår att anlägga ett antal näridrottsplatser.
Först och främst måste dessa projekt genomföras och
sedan får Fritids- och folkhälsonämnden ta ställning till
hur en framtida utbyggnad ska genomföras på lämpligast
sätt. I ett sådant skede skulle området Tullen/Byttorp vara
intressant. Vid ett fortsatt arbete får nämnden återkomma
med en ekonomisk kalkyl.

Nämndens yttrande i sin helhet
Motionärerna vill anlägga en spontanidrottsplats på Tul�len.
Fritids- och folkhälsonämnden är positivt till anläggandet
av näridrottsplatser. I ett framtida skede kan Tullen/Byttorp bli aktuellt för lokalisering av en näridrottsplats.
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I budgeten för 2010 har Fritids- och folkhälsonämnden
beviljats ekonomiskt stöd för ett Rörelsens år där det bland
annat ingår att anlägga ett antal näridrottsplatser. Det
arbetet pågår för fullt och närmast på gång är en efterlängtad anläggning på Hulta. Även Sandhult, Vattentornet vid
Engelbrektskolan, Kristineberg och Sjöboskolan finns med
på listan av passande lokaliseringsområden.
Först och främst måste dessa projekt genomföras och
sedan får Fritids- och folkhälsonämnden ta ställning till
hur en framtida utbyggnad ska genomföras på lämpligast
sätt. I ett sådant skede skulle området Tullen/Byttorp vara
intressant. Vid ett fortsatt arbete får nämnden återkomma
med en ekonomisk kalkyl.
Arbetet med näridrottsplatser är en process tillsammans
med kommundelarna, Gatukontoret, Lokalförsörjningskontoret, bostadsbolag och framför allt barn och ungdomar i närområdet. Enkäter, via kommundelskontoren,
lämnas ut till barn och ungdomar. Utifrån det resultatet
utformas näridrottsplatserna.
Fritids- och folkhälsonämnden tycker det är mycket viktigt att berörda parter får ta en aktiv del i beslutsprocessen,
och med förhoppningen att följden blir att de närboende
får en uppskattad aktivitetsyta som stimulerar en hälsosam
fritid
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Bengt Fredenlund		
Hans Forsman
Ordförande		 Förvaltningschef
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Nr 57
Svar på motion av Mattias Karlsson (M),
Pirita Isegran (M) och Annette Carlson (M);
Ordning och reda – pengar på utsatta tider
2015-04-13

Dnr 2014/KS0382 049

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Mattias Karlsson (M), Pirita Isegran (M) och Annette
Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
den 24 april 2014 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås Kommunstyrelsen få i uppdrag att se
över Borås Stads betalningsrutiner samt att ge ansvarig
verksamhet ett mål om nollvision avseende anmälningar
till kronofogden samt försenade fakturor.
Motionärerna menar att kommunen inte är en pålitlig
betalare, vilket kan skapa ekonomisk osäkerhet för de
fordrande företagen. Vidare anser motionärerna att Borås
Stad inte har något system för att fånga upp förfallna
fakturor. Sena leverantörsbetalningar och förekomst hos
kronofogden är en stor förlust för stadens anseende. Till
grund för påståendena pekar motionärerna på att under
2013 har över 64 000 leverantörsfakturor betalats för sent,
och 12 gånger har Borås Stad hamnat hos kronofogden.

Rutiner för leverantörsbetalningar
Den centrala redovisningen i Borås Stad utförs av Redovisningsservice på Servicekontoret, med Ekonomistyrning på
Stadskansliet som beställare.
Redovisningsservice är systemförvaltare av kommunens
ekonomisystem, som har funktioner för elektronisk
hantering såväl som manuell hantering av inkommande
leverantörsfakturor. Funktioner finns också för bevakning
av leverantörsfakturor, och i ekonomisystemet ansvarar
respektive förvaltning för sina egna leverantörsfakturor.
Varje förvaltning har en egen ekonomifunktion med ansvar för redovisningen inom sin verksamhet. Slutattest av
leverantörsfakturor görs av cirka 550 personer i Borås Stad.

Borås Stad erhåller cirka 210 000 leverantörsfakturor
årligen. Av dessa är 68 % elektroniska fakturor, 30 %
skannade fakturor och 2 % pappersfakturor. Borås var
tidigt ute med att aktivt arbeta för elektroniska fakturor.
Detta har medfört en stor, och fortfarande växande, andel
elektroniska fakturor. Denna utveckling är positiv ur ett
betalningsperspektiv.
Fakturor som ska skannas skickas till skanningsföretaget
och inläses via fil när inskanning skett. Skanningen var
tidigare en källa till problem, men fungerar idag tillfredsställande med en liten andel felaktiga inläsningar. Skanningsprocessen medför dock några dagars fördröjning
innan fakturorna är inlästa i ekonomisystemet. Under
2015 kommer skanningen av leverantörsfakturor att övergå
i egen regi, främst i syfte att förkorta skanningprocessen.
Fakturorna ges samma förfallodag i ekonomisystemet som
står angivet på fakturan.
Fakturorna identifieras till rätt attestansvarig via en
referens, en s k YY-kod. Hela fakturaflödet är elektroniskt.
Rutinen kräver att alla beställningar och inköp, som görs
av respektive förvaltning, måste märkas med en korrekt
YY-kod. Antalet fakturor som behöver fördelas manuellt
har minskat senare år, men mellan 4-5 % av alla fakturor
har ogiltig referens och kräver manuell handpåläggning
och distribution vilket försenar betalningsprocessen.
En central del i arbetet med leverantörsfakturor i Borås
Stad är tvåhandsprincipen. För att ha en god intern kontroll och säkerställa att de fakturor som betalas är korrekta
både till innehåll och pris, gäller regeln att två personer
ska attestera varje faktura. När en faktura är attesterad i
steg 1 går den vidare till slutattestanten. Först därefter kan
en faktura betalas.
Attestanter får automatiskt i ekonomisystemet påminnelser dels om att fakturor finns för attest, dels att faktura
är nära att förfalla eller att faktura har förfallit. Redovisningsservice samt respektive förvaltnings ekonomiavdelning arbetar aktivt med statistik och hantering av förfallna
fakturor.
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Attestansvaret är en central del i fakturaflödet. Det är
avgörande att attestanten förstår vad ansvaret innebär.
Därför har Stadskansliet och Servicekontoret bland annat
genomfört utbildnings- och informationsinsatser mot
budgetansvariga och beslutsattestanter under 2013.
Efter att en faktura är slutligt attesterad kommer den
automatiskt med på nästkommande betalningsförslag.
Betalningsfiler tas fram och skickas 3 gånger i veckan;
måndagar, onsdagar och fredagar. Betalningsbevakning
sker sedan hos bankgirocentralen (BGC) med utbetalning
på angiven förfallodag eller på närmast följande vardag om
förfallodagen är på en helg. En betalning som är förfallen
redan när den ankommer till BGC betalas nästkommande
vardag.
I samband med att betalningsfilen skickas så kontrolleras,
genom extern part, om filen innehåller några betalningar
till exempelvis bluffbolag. Möjlighet finns då att stoppa en
enskild betalning.

Statistik leverantörsbetalningar
Under 2013 betalades 64 400 leverantörsbetalningar efter
förfallodag, vilket motsvarar 31 % av samtliga fakturor.
Detta är obearbetad statistik vilken behöver förtydligas för
att ge en rättvis bild av Borås Stads betalningskvalitet.
10 400 leverantörsfakturor, eller 5 %, betalades 3 dagar
eller mer efter förfallodag. Ett mycket stort antal, 54 000
stycken (26 %), betalades 1-2 dagar efter förfallodagen.
Detta är ingen medveten strategi för att tjäna räntedagar,
utan en så kallad helgeffekt. Det innebär att om förfallodagen är en lördag eller söndag (eller annan helgdag), så
sker utbetalning närmast efterföljande vardag. Detta förfarande är praxis och har även stöd i lagen (Skuldebrevslagen
1 kap 5 §, 1974:759).
Vid en analys gjord av alla leverantörsbetalningar för
perioden januari-april 2014 framkommer att 96 % av de
fakturor som betalats 1-2 dagar efter förfallodag är betalda
första vardagen efter helg. Helgeffekten kan förklara den
största delen av alla fakturor som betalas 1-2 dagar för
sent.
Vad som faktiskt är betalt för sent skulle då kunna
definieras som det som betalats 3 dagar eller mer efter
förfallodag, plus den del som inte är helgeffekt av det som
betalas 1-2 dagar för sent. Det skulle för 2013 innebära att
cirka 6 % (13 000 stycken) av samtliga leverantörsfakturor
betalats för sent, istället för 31 % (64 400).
Att bedöma betalningsmoralen med några dagars karens
är brukligt. Exempelvis definierar kredit- och affärsinformationsföretaget Soliditet sena betalare som de företag/organisationer som betalar 3-4 dagar för sent eller mer i sitt
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vedertagna nyckeltal Betalningsindex. Borås Kommun har
index 79 hos Soliditet, där 80 står för att man betalar i tid,
och 80 är även snitt för alla företag. I snitt betalar Borås
Stad fakturor 1 dag för sent enligt detta index.

Orsaker till sena betalningar
Det finns ett antal faktorer som påverkar när Borås Stads
leverantörsfakturor betalas, och som alltså kan förklara för
sent betalda fakturor:
Som framgår av rutinbeskrivningen ovan blir förfallodagen i ekonomisystemet samma som det datum leverantören angivit på fakturan. Det kan innebära allt från att en
faktura är förfallen redan när den kommer in i ekonomisystemet (1 % av fakturorna), till fakturor med förfallodag
10, 20, 30 dagar eller mer framåt i tiden.
Hela fakturaflödet är en lång kedja av händelser som tar
tid, speciellt i stora organisationer. Allt från ankomst och
insändande till skanning fram till att betalfilen skickas
till banken. Det innebär exempelvis att det är svårt att
betala en faktura tidigare än på 30 dagar. Fakturor med
kortare betalningsdag är därför en förklaringspost till för
sen betalning. Borås Stad har inte statistik på hur många
fakturor som är med 10-15 dagars förfallodag. Men de förekommer och hamnar således i statistiken för sent betalda
fakturor även om de betalas inom 30 dagar.
Många stora organisationer väljer istället att sätta förfallodagen till ankomstdag plus exempelvis 30 dagar. En fördel
är att man då får tid att hantera fakturan i organisationen,
och minimerar för sent betalda fakturor i statistiken. En
nackdel är att leverantören kan få betalt långt efter fakturans verkliga förfallodag. För att undvika det senare har
Borås Stad valt att följa verkligt angiven förfallodag. Ett
alternativ skulle kunna vara att i alla avtal få med betalvillkoret ankomstdag + 30 dagar.
Tvåhandsprincipen är som nämnts mycket viktig ur ett
kontrollperspektiv, men är också en faktor som riskerar
försena fakturaflödet i tiden.

Kronofogden
Borås Stad har fått 12 ansökningar om betalningsföreläggande 2013, och 6 stycken under första halvåret 2014.
Ansökningarna avser fakturor som oftast är tvistiga av
någon anledning.
De flesta ansökningar om betalningsföreläggande återkallas eller avskrivs. En del går dock vidare till utslag, vilket
innebär att kronofogden anser skulden som ”riktig” och
fastställer gäldenären ett betalningsansvar. Ett utslag kan
ge upphov till betalningsanmärkning.
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Borås Stad har under perioden 2006-2014 fått sammanlagt 8 utslag om en sammanlagd summa på cirka 37 000
kronor. Av dessa är 1 utslag hänförligt till 2013 och 2
stycken hänförliga till 2014.
Om inte betalning sker i enlighet med utslaget kan skulden gå vidare till en kronofogdeskuld. Senaste tolvmånadersperioden har Borås Stad haft totalt 7 ärenden som
skuld hos kronofogden om en sammanlagd summa på
cirka 27 000 kronor.
Rutinen vid förekomst av ansökningar om betalningsförelägganden har skärpts upp under hösten 2014, med syfte
att undvika att en skuld blir restförd hos kronofogden.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att Borås Stad ska
vara en god och pålitlig betalare. Det är viktigt att agera
seriöst och vårda Borås Stads anseende. Kommunen måste
uppfylla samma krav på betalningsmoral som den själv
ställer på sina leverantörer.
Kommunstyrelsen bedömer att leverantörsfakturarutinen
i stort fungerar väl. Det finns en fungerande organisation
som är väl medveten om betalningsproblematiken. Det
finns också kontroller både manuellt och automatiskt i
ekonomisystemet. Att 5-6 % av fakturorna blir betalda för
sent, och att i betalningsindex ligga på 1 dag för sent, är
acceptabelt i en organisation med över 200 000 fakturor
per år. Däremot ska Borås Stad självklart sträva efter att
bli bättre och arbeta aktivt för att minimera antalet för
sent betalda fakturor.

Det är olyckligt att Borås Stad hamnar hos kronofogden.
Det skadar kommunens anseende. En tvistighet kring en
faktura ska lösas innan det går så långt som till kronofogden. Att få en ansökan om betalningsföreläggande kan vara
svårt att helt undvika. Men det är inte acceptabelt att Borås
Stad får utslag eller restförda skulder hos kronofogden.
Kommunstyrelsen anser att redovisningsenheterna såväl
centralt som på förvaltningsnivå ska arbeta för en förbättring generellt, och för en nolltolerans avseende skulder hos
kronofogden speciellt. Kommunstyrelsen vill även framhålla ansvaret hos respektive attestansvarig. Ytterst ligger
det hos denne att tillse att en faktura kan betalas i tid.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M) och
Marie Fridén (M).
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Protokollsutdrag KF 2014-05-21
Bilaga till § 58 Anmälningsärenden

”Motion; Ordning och reda – pengar på
utsatta tider
Under 2013 betalades fler än 64 000 fakturor efter
utgångsdatum av Borås Stad. I dagsläget finns det en
problematik med att fakturor kan förfalla till betalning
och att staden inte har något system för att fånga upp
dessa. Borås Stad ska vara en pålitlig ekonomisk partner,
som håller utsatta betalningsdatum. Då en faktura är ett
avtal mellan två parter och bör kommunen sträva efter att
föregå med gott exempel och hålla sig till avsatta tidsramar
för betalningar.
Borås Stad är idag ingen pålitlig part när det kommer till
att betala sina fakturor i tid. För företagen kan de försenade utbetalningarna göra stora skillnader och skapa stor
ekonomisk osäkerhet.
Den höga procenten med försenade fakturor anser vi att
man behöver ta krafttag mot. Någon form av regelverk,
garantier eller rutiner måste införas för Borås Stad ska bli
bättre och noggrannare i fakturabehandlingen.
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Det borde en självklar målsättning att staden ska vara en
god och pålitlig samarbetspartner för företagen. Att Borås
stad under 2013 hamnade hos kronofogden 12 gånger
måste ses som en stor förlust för stadens anseende. Vi kan
bättre!
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att se över betalningsrutinerna i enlighet med motionens intentioner.
• Uppdra åt Kommunstyrelsen att ge ansvarig verksamhet ett mål om nollvision angående anmälningar hos
kronofogden och försenade fakturor.
Mattias Karlsson (M)
Pirita Isegran (M)
Annette Carlson (M)”
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Nr 58
Svar på Motion av Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S);
APL-platser
2015-04-27

Dnr 2014/KS0534 618

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Per Carlsson (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad och dess kommunala
bolag skall erbjuda elever från yrkesförberedande gymnasieprogram APL platser (arbetsplatsförlagt lärande).
Att dialog skall föras mellan stadens förvaltningar, bolag
och skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna
inför varje läsår, för att på så vis säkerställa att gymnasieskolornas behov att APL-platser tillgodoses.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och
bolag samt till ungdomsrådet.

En klar majoritet tillstyrker motionen. Stadsdelsnämnd
Väster med tillägget att det även ska omfatta de fristående
gymnasierna.
Inkomna remissvar bifogas.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att bifalla motionen samt att Utbildningsnämnden
skall i sin ordinarie verksamhet löpande initiera en
dialog mellan stadens förvaltningar och bolag och de
kommunala gymnsieskolorna för att säkerställa att
gymnasieskolans behov av APL-platser tillgodoses.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
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Bilaga

Sammanställning av inkomna remissvar
Bifaller
Fritid- o folkhälsonämnden

x

Tekniska nämnden

x

Stadsdelsnämnd Norr

x

Stadsdelsnämnd Väster

x

Stadsdelsnämnd Öster

x

Utbildningsnämnden

x

Sociala Omsorgsnämnden

x

Avstyrker

Miljönämnden
Kulturnämnden

x
x
x

x

Revisorskollegiet

x

Samhällsbyggnadsnämnden

x

Arbetslivsnämnden

x

Servicenämnden

x

Fristadsbostäder AB

x

Borås Energi o Miljö AB

x

x

Borås Elnät
Borås Djurpark AB

x
x

Borås kommuns Parkerings AB

x

Viskaforshem AB
AB Bostäder
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Synpunkter

x

Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnd

Avstår från
yttrande

x
x
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Protokollsutdrag KF 2014-08-14
Bilaga till § 94 Anmälningsärenden

”Motion; APL- platser
Borås Stads gymnasieskolor erbjuder många utbildningar
som är yrkesförberedande. På Viskastrandsgymnasiet finns
till exempel Bygg‑ och anläggningsprogrammet, programmet för VVS och fastighet och programmet El och energi.
I utbildningarna finns ett viktigt inslag av arbetsplatsförlagt lärande (så kallad APL). Den arbetsplatsförlagda
utbildningen är mycket betydelsefull för eleverna. Det är
då eleverna på allvar får känna på det yrke de utbildas för.
Det är därför viktigt att eleverna erbjuds bra arbetsplatser
att vara på. Borås Stad med dess förvaltningar och bolag
har många arbetsplatser som skulle kunna vara intressanta för elever att ha APL på. Serviceförvaltningen, AB
Bostäder och Borås Energi och Miljö AB är bara några
exempel på förvaltningar och bolag som har arbetsplatser
och arbetsuppgifter som skulle komma väl till pass och
vara lämpliga när det gäller att få ut elever på APL. Från
Viskastrandsgymnasiet har vi dessvärre fått signaler om att
stadens förvaltningar och bolag inte alltid är villiga på att
ta emot elever.
Med anledning av det ovan anförda yrkar vi:
att	Borås Stad och dess kommunala bolag skall erbjuda
elever från yrkesförberedande gymnasieprogram APL
platser.
att	dialog skall föras mellan stadens förvaltningar, bolag
och skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna inför varje läsår, för att på så vis säkerställa att
gymnasieskolornas behov att APL-platser tillgodoses.
Per Carlsson (S)
Sofia Bohlin (S)”
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Remissvar
Från Fritids- och folkhälsonämnden
Till Kommunstyrelsen

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på motionen
om APL-platser inom Borås Stad, samtidigt vet vi att stora
insatser sker inom näringslivet för att bereda APL-platser.

2014-11-04

Det råder en stor vilsenhet hos unga kring framtida yrkesval, steget ut i arbetslivet är stort för många. APL-platser
bör därför ses som en självklar del i en strategi i att låta
elever få möta den verklighet de snart ska ta steget in i.
Borås Stad har mycket att vinna på att öppna dörrarna för
APL-platser, här framför vi två viktiga perspektiv:

Yttrande över motion
om APL-platser
Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen om
APL-platser och sänder yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att Borås
Stad öppnar sina bolag och övrig verksamhet för att ta
emot fler APL-platser (arbetsplatsförlagt lärande). Detta är
en unik möjlighet för kommunen att marknadsföra sig för
stadens elever som en attraktiv arbetsgivare samt ge elever
en viktig inblick i det arbetsliv de snart ska ut i.

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra
sig över en motion om APL-platser inom Borås Stad.
Uppdraget grundar sig på en motion från Per Carlsson (S)
och Sofia Bohlin (S).
Borås Stads gymnasieskolor erbjuder många utbildningar
som är yrkesförberedande. I utbildningarna finns ett
viktigt inslag av arbetsplatsförlagt lärande (så kallad APL).
Den arbetsplatsförlagda utbildningen är mycket betydelsefull för eleverna. Det är då eleverna på allvar får känna på
det yrke de utbildas för. Det är därför viktigt att eleverna
erbjuds bra arbetsplatser att vara på. Borås Stad med dess
förvaltningar och bolag erbjuder 248 olika yrken som
säkert kan intressera eleverna.
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• APL-platser kan vara en väg att marknadsföra Borås
Stad som en attraktiv arbetsgivare. Med 248 olika yrken
inom Borås Stads verksamhet kan APL-platser vara en
unik möjlighet att visa upp stadens breda arbetsutbud.
• Borås Stad vinnlägger sig om att vara en stad med
gott bemötande. Här borde det vara en självklarhet
att öppna dörrarna för stadens elever för att skaffa sig
ovärderlig arbetslivserfarenhet. För övrigt är det nyttigt
för varje arbetsplats att kunna spegla sin verksamhet i
ungas nyfikna och granskande ögon.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Cecilia Andersson		
Tommy Jingfors
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från Tekniska nämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Borås Djurpark AB
Till Kommunstyrelsen

2014-10-19

2014-10-31

Motion om APL-platser

Motion om APL-platser

Nämndens beslut

Nämndens beslut

Tekniska nämnden tillstyrker motionens förslag om APLplatser.

Tillstrykan.

Nämndens yttrande i sin helhet

BORÅS DJURPARK AB
Marie Fridén		
Bo Kjellson
Ordförande		 VD

Tekniska nämnden ser att den arbetsplatsförlagd lärande
(APL), en praktik som ingår i gymnasieskolans yrkesförberedande program, är en viktig del i utbildningen och
nödvändig för att ge gymnasieeleverna den kompetens
som krävs för respektive yrke. I förlängningen är det även
en fråga om att kunna säkerställa att Borås Stad som arbetsgivare skall kunna rekrytera kompetenta medarbetare
till dessa yrken. Därför är Tekniska nämnden positiv till
motionens förslag om att i dialog mellan gymnasieskolorna och Borås Stad och dess kommunala bolag, säkerställa
att gymnasieskolornas behov av APL-platser tillgodoses.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
Ordförande		 Förvaltningschef
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Tjänsteskrivelse
Från Stadsdelsförvaltningen Väster
2014-10-01

Yttrande över motionen
”APL-platser”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1.

2.

Tillstyrka motionen, med tillägget att den årliga
dialogen med skolledningarna även bör omfatta de
fristående gymnasieskolorna.
Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen

Yttrandet i sin helhet
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige som
syftar till att Borås Stads förvaltningar och bolag i större
utsträckning skall erbjuda APL-platser (arbetsplatsförlagt
lärande) för elever från yrkesförberedande gymnasieprogram. Motionärerna föreslår att en dialog skall föras
mellan stadens förvaltningar, bolag och skolledningar på
de kommunala gymnasieskolorna inför varje läsår för att
säkerställa behovet av APL-platser.
Stadsdelsförvaltningen Väster ställer sig positiv till förslaget även om vi i stadsdelen inte har så stort utbud av de
arbetsplatser som de yrkesförberedande gymnasieskolorna
som nämns i motionen är i behov av. Då Borås Stad har
samma ansvar för eleverna i de fristående gymnasieskolorna så bör ett eventuellt beslut om årliga dialoger med
skolledningarna även omfatta dessa skolor.

Samverkan
Ärendet har informerats om i förvaltningens samverkansgrupp 21 oktober 2014.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Monica Svensson
Stadsdelschef
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Från Stadsdelsnämnden Väster
Protokollsutdrag 2014-10-28

§ 137 Yttrande över motionen
”APL-platser”
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige som
syftar till att Borås Stads förvaltningar och bolag i större
utsträckning skall erbjuda APL-platser (arbetsplatsförlagt
lärande) för elever från yrkesförberedande gymnasieprogram. Motionärerna föreslår att en dialog skall föras
mellan stadens förvaltningar, bolag och skolledningar på
de kommunala gymnasieskolorna inför varje läsår för att
säkerställa behovet av APL-platser.
Stadsdelsförvaltningen Väster ställer sig positiv till förslaget även om stadsdelen inte har så stort utbud av de arbetsplatser som de yrkesförberedande gymnasieskolorna som
nämns i motionen är i behov av. Då Borås Stad har samma
ansvar för eleverna i de fristående gymnasieskolorna så bör
ett eventuellt beslut om årliga dialoger med skolledningarna även omfatta dessa skolor.

Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1.

2.

Tillstyrka motionen, med tillägget att den årliga
dialogen med skolledningarna även bör omfatta de
fristående gymnasieskolorna.
Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen

Vid protokollet
Daniel Nilsson
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Från Borås Elnät
Till Kommunstyrelsen

Från Utbildningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

2014-08-21

2014-10-21

Motion om APL-platser

Motion om APL-platser

Styrelsen för Borås Elnät AB vill lämna följande yttrande
över rubricerad motion.

Nämndens beslut

Energibranschen i allmänhet har och kommer de närmsta
åren att ha ett stort behov av att rekrytera kompetent
personal av olika kategorier. Borås Elnät är inget undantag
och vi har sedan flera år tillbaka erbjudit elever och studenter relevant yrkespraktik för att bidra till att återväxten
bland energipersonal tryggas. Vi har en bra dialog med
representanter för gymnasieskolans elprogram och är representerade i Viskastrandsgymnasiets programråd för El
och Energi. Vi ställer oss positiva till motionens intention
men har några invändningar.
Erbjudande av APL-platser ute hos kommunala förvaltningar och bolag ska bygga på en dialog mellan skola och
förvaltningar/bolag och inte en exklusivitet för skolan att
avropa platser baserat på ett kommunalt beslut. Bolagen
måste kunna begränsa antalet platser beroende på rådande
arbetssituation, handledartillgång och andra påverkande
faktorer.

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Borås Stads förvaltningar och bolag
ska erbjuda APL1-platser för elever på gymnasieskolans
yrkesprogram. Vidare föreslås att skolorna och de kommunala förvaltningarna och bolagen ska inför varje nytt läsår
ha en dialog om omfattningen av platser för att säkerställa
att skolornas behov av APL-platser tillgodoses.
1 APL – Arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Oberoende av föregående stycke bör en begränsning av
antal APLplatser följa branschpraxis som innebär en plats
per fem anställda av samma yrkeskategori. Det vill säga en
APL-plats per fem elmontörer för Borås Elnät AB.

Utbildningsnämnden har tagit del av motionen om APLplatser i kommunala förvaltningar och bolag. Bakgrunden
till förslaget är att motionärerna har fått signaler att kommunala förvaltningar och bolag inte alltid är villiga att ta
emot elever på APL.

Borås Elnät AB bedriver elnätverksamhet som lyder under
ett reglerat monopol. Energimarknadsinspektionen (Ei)
är den myndighet som utövar tillsyn över landets samtliga
elnätföretag och granskar deras kostnader samt beslutar
om taket för deras intäkter. Kostnad för APL-platser är
inget som Ei godkänner som grund för höjning av vår
intäktsram. En sådan kostnad innebär en negativ resultatpåverkan. Detta bör beaktas i sammanhanget.

Enligt skollagen ska arbetsplatsförlagt lärande, APL,
förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara
arbetsplatsförlagd. APL ska även förekomma för elever
inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik
förekomma.

Med vänlig hälsning
BORÅS ELNÄT AB
Thomas Nilsson
ordförande

Inom Utbildningsnämndes verksamheter är det rektor
på respektive program som ansvarar för anskaffning av
APL-platser. Det skulle underlätta för rektor om även de
kommunala förvaltningarna och bolagen kunde ta emot
elever på APL och att omfattningen av platser togs fram i
dialog med berörda parter.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Anna Svalander		
Anders Waldau
Ordförande		 Utbildningschef
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Från Sociala omsorgsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Miljö- och konsumentnämnden
Till Kommunstyrelsen

2014-10-20

2014-10-21

Motion om APL platser

Motion om APL-platser

Nämndens beslut

Efter överenskommelse i Miljö- och konsumentnämndens
presidium 2014-10-20 avstår vi från att yttra oss i ärendet.

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen om att
Borås Stads förvaltningar och bolag ska erbjuda elever från
yrkesförberedande gymnasieprogram APL-platser.

Nämndens yttrande i sin helhet
Att elever som går yrkesförberedande program får möjlighet att prova på arbetslivet och sitt framtida yrke är
en grundläggande del i utbildningen. Det är viktigt för
eleverna men också för oss som kommande arbetsgivare
att utbildningen har genomförts på ett tillfredställande
sätt. Det är självklart att vi vill ha välutbildad personal
och det är därför som förvaltningen har god kontakt med
Almåsgymnasiets omvårdnadsprogram. Redan i dag tar vi
chansen att vara delaktig i elevernas utbildning och samtidigt lära känna framtidens personal, genom att vi tar emot
elever på APL. Det ger dessutom en möjlighet att rekrytera
semestervikarier.
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen om att
Borås Stads förvaltningar och bolag ska erbjuda elever från
yrkesförberedande gymnasieprogram APL-platser.
Nämnden menar också att förslaget att föra dialog mellan
gymnasieskolor och förvaltningar och bolag ger en möjlighet att säkerhetsställa att gymnasieskolornas behov av
APL-platser tillgodoses.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson Annika Andersson
ordförande
förvaltningschef
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Siw Parhagen
nämndsekreterare
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Från Kulturnämnden
Till Kommunstyrelsen
2014-10-16

Från Valnämnden
Till Kommunstyrelsen
2014-10-20

Yttrande över motion
om APL-platser

Motion om APL-platser

Kulturnämndens beslut

Valnämnden har svårt att erbjuda APL-platser därför att
valet handlar om viss bestämd tid och att Valkansliet har
begränsande arbetsplatser (Avstyrkar).

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen om APLplatser.

Kulturnämndens yttrande
i sammanfattning
Kulturnämnden anser att det är viktigt att elever på de
yrkesförberedande gymnasieprogrammen har tillgång till
relevant arbetsplatsförlagd utbildning genom APL-platser.
Det är viktigt att det förs en dialog mellan utbildningsanordnaren och förvaltningar och bolag för att säkerställa
att behoven av platser tillgodoses och att förvaltningar och
bolag har möjlighet att bidra med en bra arbetsplatsförlagd utbildning för de elever de tar emot. Kulturnämnden
tillstyrker motionen om APL-platser.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Kulturnämnden anser att det är viktigt att elever på de
yrkesförberedande gymnasieprogrammen har tillgång till
relevant arbetsplatsförlagd utbildning genom APL-platser.
Motionärerna har fått indikationer om att dialogen om
APL-platserna mellan utbildningsanordnaren och förvaltningar och bolag ibland brister. Det är därför viktigt
att det för en dialog mellan utbildningsanordnaren och
förvaltningar och bolag för att säkerställa att behoven av
platser tillgodoses. Det är även viktigt att förvaltningar
och bolag har möjlighet att bidra med en bra arbetsplatsförlagd utbildning för de elever de tar emot. Det måste
finnas en flexibilitet där förvaltningar och bolag ibland
kan ta emot fler och ibland färre elever. Med denna bakgrund är dialogen viktig.

Nämndens beslut

Nämndens yttrande i sammanfattning
Valnämnden har en begränsande platser och perioder som
kan vara tillräckligt för att ha extra bemanning (praktikant) varför valnämnden avstyrker detta.

Nämndens yttrande i sin helhet
Valnämnden har ansvar över att genomföra val på kommunal nivå, detta innefattar olika momenten såsom förberedelse för valet, förtidsröstning och genomförande av
själva valet valdagen. I de här olika momenten så finns de
personer som har arbetat tidigare och väldigt begränsande
fall nya personer.
Valnämnden inför värj val har en plats för en kortanställning (max två månade) för någon som var inblandade i
valet på något sätt. Erfarenheten är väldigt viktigt i sådana
sammanhang, varför använder Valkansliet sig av samma
person när det finns utrymme för det.
VALNÄMNDEN
Andreas Ekström		
Saier Yousef
Ordförande		 Valledare

KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren		
Eva-Lotta Franzén
Ordförande		 Kulturchef
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Från Lokalförsörjningsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Från Borås kommuns Parkerings AB
Till Kommunstyrelsen

2014-10-14

2014-09-16

Motion om APL-platser

Motion om APL-platser

Nämndens beslut

Bolagsstyrelsens beslut

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.

Styrelsen avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Styrelsens yttrande i sammanfattning

För att säkra ett gott resultat i de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna är det av oerhörd vikt att delen arbetsplatsbelagd utbildning håller hög kvalité. Nämnden anser
att Borås Stad har ett stort ansvar i att tillgodose behovet
av sådana arbetsplatser. Lokalförsörjningsnämnden vill
dock trycka på vikten av att arbetsplatsernas verksamheter
är väl anpassade till respektive utbildning.

Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen att bolaget ej kan ta emot gymnasieelever.

Nämndens yttrande i sin helhet

BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB
Harald Finlöf		
Lennart Johansson
Ordförande		 VD

För att säkra ett gott resultat i de yrkesförberedande gymnasieutbildningarna är det av oerhörd vikt att delen arbetsplatsbelagd utbildning håller hög kvalité. Nämnden anser
att Borås Stad har ett stort ansvar i att tillgodose behovet
av sådana arbetsplatser. Lokalförsörjningsnämnden vill
dock trycka på vikten av att arbetsplatsernas verksamheter
är väl anpassade till respektive utbildning.
LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN
Falco Güldenpfennig
Rune Henriksson
Ordförande		 Förvaltningschef
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Styrelsens yttrande i sin helhet
Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen att
bolaget på grund av att det är ett litet bolag, och ej har
handledarkapacitet, ej kan ta emot gymnasieelever.
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Från Revisorskollegiet
Till Kommunstyrelsen

Från Stadsdelsnämnden Norr
Till Kommunstyrelsen

2014-10-06

2014-09-22

Motion om APL-platser

Svar på remiss:
Motion om APL-platser

Nämndens beslut
Revisorskollegiet avstår från yttrande.

Nämndens beslut

REVISORSKOLLEGIET
Ingwer Kliche
Ola Sabel
Ordförande
Förvaltningschef

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande
Från Borås Energi och Miljö AB
Till Kommunstyrelsen
2014-10-02

Remissvar Motion om APL-platser
Borås Energi och Miljö har granskat motionen och ställer
sig positivt till förslaget. Bolaget tar redan idag emot praktikanter, främst från transportlinjen.
BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB
Ulf Sjösten
ordförande

Stadsdelsnämnden Norr har getts möjlighet att lämna
yttrande på motionen om APL-platser (arbetsplatsförlagt
lärande). Syftet med motionen är att öka möjligheterna till
APL-platser inom Borås Stad och dess kommunala bolag
för ungdomar som går yrkesförberedande utbildningar.
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen eftersom
det är mycket betydelsefullt för elever att få möjlighet till
praktik inom utbildningen. För arbetsgivaren är APLplatser också en bra möjlighet att visa elever de många
olika arbetsplatser som Borås Stad och dess bolag har att
erbjuda.
Stadsdelsnämnden Norr ställer sig också positiv till att
dialog förs mellan stadens förvaltningar, bolag och skolledningarna på gymnasieskolorna för att säkerställa att
APL-platser finns att erbjuda.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller
i framtiden, direkt eller indirekt?
Det är viktigt för ungdomar som går yrkesförberedande
program att komma ut på arbetsplatser och få möjlighet
att praktiskt prova på det yrke som de utbildas till.
B 555
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Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?

Från Arbetslivsnämnden
Till Kommunstyrelsen

Nej, på grund av att Ungdomsrådet i Stadsdel Norr inte
har haft något möte under remisstiden. Ungdomsrådet
kommer att informeras om ärendet av ungdomssamordnaren.

2014-09-22

Motion om APL-platser
Nämndens beslut

Likabehandling

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.

Jämställdhet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp,
2014-09-22

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson		
Bo Drysén
Ordförande 		
Stadsdelschef

Arbetslivsnämnden beslutar att yttrandet kring Motion
om APL-platser fastställs med tillägg och nämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sin helhet
Borås Stad har en ambition att vara en arbetsgivare med
vilja och förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och
utveckla ledare, chefer och medarbetare. Både personal
och kompetensförsörjningen är viktiga delar för att lyckas.
Genom att samtliga förvaltningar och kommunala bolag
på ett strukturerat sätt erbjuder elever APL-platser ökar
förutsättningarna för ungdomar att få ett arbete, att Borås
Stad får kompetent och utbildad personal. Borås Stad och
kommunala bolag tar därmed också ett gemensamt ansvar
för ungas förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.
Till motionen kan också tilläggas att Borås Stad och kommunala bolag också bör på ett strukturerat sätt ta emot
personer som i arbetsmarknadsåtgärder söker praktikplatser med hjälp av Jobb Borås.
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Lars-Åke Johansson
Dag Forsström
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från Fristadbostäder AB
Till Kommunstyrelsen

Från Samhällsbyggnadsnämnden
Till Kommunstyrelsen

2014-09-26

2014-09-18

Motion om APL-platser
Nämndens beslut
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker motionen om APLplatser när omständigheterna så medger.

Nämndens yttrande i sin helhet
Fristadbostäder ABs styrelse ställer sig mycket positiv till
motionen när omständigheterna så medger.
FRISTADBOSTÄDER AB
Gun-Britt Persson		
Kjell-Ove Sethson
Ordförande		 VD

Motion: APL-platser
Nämndens beslut
Nämnden beslutar att tillstyrka motion.

Nämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden har alltid haft en positiv
inställning till att ta emot gymnasieelever för praktik när
det är aktuellt inom de tekniska yrkesrollerna. Det har
då rört sig om 1-3 veckor under höst- eller vårterminen.
Förvaltningens tekniska yrkesroller har idag krav på
högskoleutbildning eller KA-utbildning (kontrollansvarig).
I utbildningen ingår en längre tids praktik och förvaltningen tar årligen emot 3-4 studenter.
Enligt förslaget ska en dialog ske mellan skolledning och
förvaltningar inför varje läsår. Samhällsbyggnadsnämnden
understryker vikten av samverkan.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt till förslaget om
APL platser och kommer att agera därefter när det finns
möjlighet att samordna praktik med utbildningen som
berör förvaltningens yrkesroller.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Per Månsson		
Rita Johansson
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Från Servicenämnden
Till Kommunstyrelsen

2014-09-22

2014-08-28

Remiss, motion:
APL-platser i Borås Stad

Motion om APL-platser

Nämndens beslut

Servicenämnden tillstyrker remissen.

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen
”APL*-platser i Borås Stad”.
* Arbetsplatsförlagt lärande

Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster anser att en dialog, mellan
stadens förvaltningar, bolag och skolledningar på de kommunala skolorna, kring gymnasieskolornas behov av APLplatser, är positivt och tillstyrker därmed motionen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ulf Sjösten		
Göran Carlsson
Ordförande		
Tf Stadsdelschef

Nämndens beslut

Nämndens yttrande i sammanfattning
Servicenämnden ser det som angeläget att gymnasieelever
som studerar på de yrkesförberedande programmen kan få
viss del av sin utbildning förlagd till arbetsplatser.

Nämndens yttrande i sin helhet
Servicenämnden ser det som angeläget att elever och studenter från olika utbildningar, både gymnasier och högskolor/universitet, får möjlighet att komma ut i praktik.
Gymnasieelever som studerar på de yrkesförberedande
programmen kan få viss del av sin utbildning förlagd
till arbetsplatser. Ett exempel på det har Servicekontoret
sedan många år tillbaka ett samarbete med Viskastrandskolan och fordonsprogrammet. Vi tar varje läsår emot en
praktikant från årskurs 2 och en från årskurs 3. Eleverna
tillbringar varannan vecka på praktik hos oss.
Vi tar även emot gymnasieelever inom andra områden,
men en begränsning är att det i vissa fall finns lagkrav
på utbildningar. ”Säkerhet på väg” och ”Heta arbeten” är
exempel på det. Det skulle vara mycket positivt om gymnasieeleverna fick dessa utbildningar inom ramen för det
program de går, t ex inom anläggning.
SERVICENÄMNDEN
Kent Hedberg		
Ingemar Persson
Ordförande		 Förvaltningschef
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Från Viskaforshem AB
Till Kommunstyrelsen

Från AB Bostäder i Borås
Till Kommunstyrelsen

2014-09-01

2014-08-25

Motion om APL-platser

Motion om APL-platser

Nämndens yttrande i sin helhet

Styrelsens beslut

Avstår från yttrande

AB Bostäder tillstyrker förslaget.

VISKAFORSHEM AB
Lasse Jutemar

Styrelsens yttrande i sin helhet
Per Carlsson och Sofia Bohlin har till fullmäktige motionerat om APL-platser. Motionärerna anser att Borås Stad
och dess kommunala bolag skall erbjuda elever från yrkesförberedande gymnasieprogram APL-platser. De föreslår
också att en dialog mellan stadens förvaltningar, bolag och
skolledningarna på de kommunala gymnasieskolorna ska
föras inför varje läsår. Detta för att säkerställa att behovet
av APL-platser tillgodoses.
För AB Bostäder blir programmet för VVS och fastighet
aktuellt. Bolaget tar idag emot elever från detta program.
Vi tycker det är viktigt att delta i utbildningen av vår
framtida arbetskraft. Vi tycker också att det är viktigt att
delta även i de eventuella utbildningar som skulle kunna
bedrivas av icke-kommunala gymnasieskolor.
Det är viktigt att en dialog förs mellan oss och gymnasieskolan inför varje läsår. Vi har begränsade möjligheter att
ta delta i den arbetsplatsförlagda utbildning och vi behöver
i god tid planera detta. Det är viktigt att det genomförs
bra handledarutbildningar för att kunna göra APL-platserna ännu bättre.
AB Bostäder tillstyrker förslaget.
AB BOSTÄDER I BORÅS
Roland Andersson
Sven Liljegren
Ordförande		 VD
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Nr 59
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Borås Stads kulturnämnd ska arbeta med kulturturism
2015-04-14
Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ärendet
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2014-11-20 lämnat motion om kulturturism
i Borås.
I motionen föreslås att i reglementet för Borås Stads kulturnämnd tillföra att nämnden ska arbeta med kulturturism.

Reservation

Den rödgröna gruppen i Kulturnämnden avstyrker motionen Mer kulturturism i Borås. Motionärens intentioner
är att fler ska bli medvetna om Borås kulturliv och att
besöksantalet på de olika kulturinstitutionerna i förlängningen ökar. Kulturnämndens uppdrag är dock att i första
hand tillförsäkra kommuninvånarna så att de får bra
förutsättningar för deltagande i kulturlivet.
Vi avstyrker motionen med hänvisning till att det finns
fler angelägna aspekter än de rent kulturturistiska när det
gäller att anpassa och rikta kulturverksamheterna till olika
grupper i samhället.

Fritids- och folkhälsonämnden

Inkomna yttranden i sammanfattning
Kulturnämnden, fritid- och folkhälsonämnden, BoråsBorås TME AB samt Västsvenska Turistrådet AB har lämnat
remissvar.

Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Förslaget att Kulturnämndens reglemente ska kompletteras med ett tillägg om kulturturism är vällovligt eftersom
det syftar till att fler ska bli medvetna om Borås kulturliv
och att besöksantalet på de olika kulturinstitutionerna i
förlängningen ökar. Kulturnämndens uppdrag är dock
att i första hand kommuninvånarna ska tillförsäkras bra
förutsättningar för deltagande i kulturlivet.
Kulturförvaltningen avstyrker motionen med hänvisning
till att det finns fler angelägna aspekter än de rent kulturturistiska när det gäller att anpassa och rikta kulturverksamheterna till olika grupper i samhället. Kulturförvaltningen är av uppfattningen att marknadsföring, av i första
hand Skulpturstaden Borås, redan sker idag genom ett
gott samarbete mellan Kulturförvaltningen och BoråsBorås, som har uppdraget att marknadsföra Borås.
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Nämnden tillstyrker remissen om mer kulturturism i
Borås.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Fritids- och folkhälsonämnden ser värdet i att arbeta
målmedvetet med besöksnäringen. På samma sätt som
Kulturnämnden kan arbeta aktivt med kulturturism så
kan Fritids- och folkhälsonämnden arbeta aktivt med
”Idrottsturism”, det vill säga att skapa förutsättningar för
stora arrangemang, evenemang och tävlingar till Borås.

BoråsBorås TME AB

BoråsBorås TME AB bifaller motionen.
Borås har precis som motionen skriver ett stort kulturutbud. Vi tror att Borås har en stor potential i kulturturism,
om kulturnämnd och kulturförvaltning tillfördes perspektivet kulturturism, och med det perspektivet såg vilka av
de kulturaktiviteter/utbud som redan finns, och kommer
att finnas i framtiden, som lämpar sig att marknadsföras utanför Borås Stad och på detta sätt uppnå en ökad
kulturturism.
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Västsvenska Turistrådet AB

Kulturen bidrar till att stärka Västsverige som besöksmål.
För besökare från närområdet utgör ofta kultur huvudanledningen till en resa. För den utländska besökaren är det
sällan en reseanledning i sig men ett viktigt komplement
till andra upplevelser. Västsvenska Turistrådet ser positivt
på förslaget i motionen och att Borås Stad därmed verkar
för att ytterligare stärka kulturens roll inom turismen.
Vi ser gärna att arbetet sker i nära samarbete med andra
offentliga aktörer inom besöksnäringen så som BoråsBorås
och Västsvenska Turistrådet.

Överväganden
Turism är, enligt en allmänt vedertagen definition, ”människors aktiviteter när de reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för fritid, affärer, eller andra
syften och för kortare tid än ett år”.
Någon motsvarande definition på kulturturism finns inte.
Ett exempel på definition kan vara ”personers resande bort
från sin normala bostadsort med avsikten att konsumera
kulturella produkter eller tjänster”.
Turism och besöksnäring har generellt sett under senare
år blivit en allt viktigare näring runt om i landets kommuner. Det är ofta näringslivsutveckling som stått i fokus,
särskilt för små och mindre företag och positiva effekter på
sysselsättningen.
Besöksnäringen är sammansatt av flera olika branscher
och företag inom ”resa, bo, äta och göra” som t ex hotell,
restauranger, transporter och handel. Här sker en hel del
av den turistiska konsumtionen. Kultur, idrott, evenemang
och möten har stor betydelse resenären/besökaren, ibland
som enskild reseanledning.
Turismen och besöksnäringen har betydelse för Borås Stad
och för näringslivet och inte sällan i samverkan mellan
företag och det offentliga.

Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till
en bra och attraktiv stad att leva i. Kulturnämnden är
redan idag till en del aktiv inom kulturturismen och är en
viktig samarbetspartner för andra aktörer t ex BoråsBorås.
I Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015 anges
kulturnämnden uppdrag. Det riktar sig i första hand sig
till kommuninvånaren men några av uppdragen har inslag
av kulturturism. Det gäller bl a;
• Borås Konstmuseum kommer även 2015 spela en viktig
roll i Borås och hela Västra Götalandsregionen.
• Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall
utvecklas ytterligare.
• En internationell konferens för textil konst planeras för
museet och Borås räkning under 2017”.
• Kulturnämnden och Textilmuseet har också uppdraget
att de skall verka för att få ett utökat statligt och regionalt uppdrag för sin verksamhet.

Bedömning
Kulturnämnden är redan idag till en del aktiv inom
kulturturism och är en viktig samarbetspartner för andra
aktörer t ex BoråsBorås.
Evenemang, inte minst kulturevenemang, i olika former
och med olika huvudmän, ofta i samverkan mellan företag
och det offentliga, hjälper till att stärka bilden av Borås
som en attraktiv plats att bo och verka i och bidrar till att
stärka varumärket.
Ett uppdrag till Kulturnämnden att arbeta med kulturturism ligger också i linje med Vision 2025 samt för delar av
Kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015.
Det finns därmed skäl för att i reglementet för Borås
Stads kulturnämnd tillföra att nämnden ska arbeta med
kulturturism.

Evenemang, även kulturevenemang, i olika former och
med olika huvudmän, ibland i samverkan mellan företag
och det offentliga, hjälper till att stärka bilden av Borås
som en attraktiv plats att bo och verka i och bidrar till att
stärka varumärket Borås Stad.

Förslag

I vision 2025 för Borås Stad noteras att ”i Borås trivs både
invånare och besökare och att värdskapet präglas generositet och vitalitet och gör Borås till en plats dit besökaren
gärna återvänder”.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att
Motionen bifalls.
Annica Dahlén
Förhandlingschef
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Protokollsutdrag KF 2014-11-20
Bilaga till § 137 Anmälningsärenden

”Motion; Mer kulturturism i Borås!
Borås har ett fantastiskt kulturliv som fler borde få vetskap om. Folkpartiet föreslår därför att Kulturnämnden
ska få uppdraget att arbeta med kulturturism, det vill säga
att de kulturella kvaliteter som finns i Borås ska lyftas
fram inom besöksnäringen.
Tyvärr har Borås stagnerat som besöksmål för turister.
För att vända det krävs en rad olika insatser, varan kulturturism är en. Det finns mycket att vinna på att vara
en kommun med många reseanledningar. Redan idag
uppskattas de turistekonomiska effekterna till cirka en
halv miljard men det finns stor potential att få ännu större
effekter. Borås har ett rikt kulturliv. Vi har skulpturerna
med den återkommande Skulpturbiennalen. Vi har konstmuseet som har ett gott renommé med internationella och
nationella utställningar. Samlingarna är rika på svensk
samtidskonst. Vi har Stadsteatern med en fin blandning
av föreställningar. Vi har Borås Museum med samlingarna i Ramnaparken. Vi har Textilmuseet som i sina nya
fantastiska lokaler anknyter till Borås stolta historia. Vi
har Street Art festivalen som var en otrolig succé.
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Vi boråsare vet ju att det inte saknas kulturella aktiviteter
i vår stad. Men vi behöver göra fler uppmärksamma på
vad vi har att erbjuda. Folkpartiet vill därför skriva in i
reglementet för Kulturnämnden att den ska arbeta med
kulturturism. Att mera aktivt marknadsföra kulturen som
en reseanledning till Borås har enligt vårt förmenande
stor potential. Västsvenska Turistrådet har fastställt en
affärsplan för kulturturism där det bland annat konstateras följande ”Kulturturisten vill konsumera en mängd
kulturupplevelser. För att förenkla denna konsumtion
måste kulturtillgångar omvandlas till kulturturistiska
produkter”. Borås behöver ansluta sig till de tankegångar
som presenteras i rapporten.
Mot bakgrund av ovan förslår vi Kommunfullmäktige
besluta att
I reglementet för Borås Stads Kulturnämnd tillföra att
nämnden ska arbeta med kulturturism.
För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson”
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