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Nr 81
Svar på interpellation av Ulrik Nilsson till Ulf Olsson;
Användandet av Borås Stads logotyp m m
2015-08-26

Dnr 2015/KS0534

Fråga 1: Vilka åtgärder avser Ulf Olsson vidta för
att Borås Stads logotyp inte missbrukas?

Borås Stads logotyp består av Borås vapen – skölden
med saxarna – tillsammans med orden ”Borås Stad” i en
bestämd utformning. Det finns av fullmäktige fastställda
regler som talar om hur denna logotyp ska användas.
Tyvärr är det svårt i en så stor organisation som Borås
Stad att säkra att alla medarbetare hela tiden har kunskap
om alla de regler som styr vår verksamhet. Redan genomströmningen av nyanställda i en organisation med storleksordningen 10 000 medarbetare illustrerar svårigheten.
Risken för misstag med logotypen ökas genom att många
utanför vår organisation tror sig kunna förfoga över vår logotyp, bara genom att vara boråsare. Man kanske tror att
logotypen inte symboliserar en organisation utan att den
bara symboliserar orten. Eller man kanske i god tro vill ge
kommunen litet extra uppmärksamhet. Det kan då krävas
att vi påpekar att Borås Stad äger sin logotyp, på samma
sätt som alla andra företag och organisationer.
Naturligtvis ingår det i vårt löpande arbete att skapa kännedom hos alla anställda om de grafiska reglerna, liksom
om andra regelsystem vi har. På samma sätt påpekar vi
externt i olika sammanhang vad som gäller för kommunens logotyp, och agerar alltid snabbt och bestämt när vi
får kännedom om att logotypen missbrukas.
I det fall som föranlett interpellationen, Gala för Gaza,
kontaktade Stadskansliet den aktuella verksamheten genast vi fick kännedom om ärendet. Det visade sig att kommunens – Brygghusets – enda medverkan var att upplåta

en lokal till arrangemanget. Den arrangerande föreningen
hade på eget bevåg satt kommunens logotyp på affischen.
Från Brygghusets sida agerade man direkt genom att
ordna så att alla affischer på olika platser omedelbart togs
ner. Nya affischer trycktes sedan upp, utan den kommunala logotypen.
Jag vill också nämna att Borås Stad har ett antal verksamheter som för sin marknadsföring fått rätt att ha en egen
logotyp. Därför finns ett 20-tal skilda logotyper som hör
hemma under Borås Stad. Detta kan naturligtvis bidra till
en svårighet att alltid sända rätt signaler.
Dock har vi ett tydligt regelsystem och ett systematiskt
arbete för att stärka de signaler som Borås Stads logotyp
bär. Självklart ska vi hela tiden fortsätta implementeringen av detta, löpande förmedla kunskap både internt
och externt om de olika styrdokument som reglerar vår
verksamhet och där de grafiska reglerna är ett av dem.
Med den bakgrunden finns det ingen anledning till några
extra åtgärder på grund av händelsen med Gala för Gaza,
utöver det snabba agerande som skedde för det aktuella
arrangemanget.

Fråga 2: Vilka regler gäller för att få hyra
stadens lokaler?

Kommunfullmäktige beslutade 1997 om direktiv för
uthyrning av kommunens lokaler. Dessa ska hyras ut bara
till föreningar och ideella organisationer som ”öppet tar
ställning för demokrati som samhällssystem” och inte har
verksamhet som ”kan skapa positiva attityder till våld,
rasism, eller bruk av alkohol och andra droger”.
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Dessutom har Kommunstyrelsen fastställt regler som
begränsar uthyrning av den lokal vi befinner oss i, fullmäktiges sessionssal. Utöver inom vår egen organisation
får denna upplåtas bara till politiska partier representerade
i fullmäktige för deras årsmöten, konferenser och kongresser, till andra statliga eller kommunala organ, samt ”till
annan om särskilda skäl föreligger”.
Utöver dessa direktiv har Fritids- och folkhälsonämnden
principer om hur man prioriterar när t ex ungdoms- och
motionsverksamhet efterfrågar samma idrottslokaler, men
jag uppfattar att det inte är den typen av regler interpellationen efterfrågar.
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Borås Kommunfullmäktige och deras beredningar
Protokollsutdrag 2015-08-20
Bilaga till § 119 Inkomna interpellationer
och enkla frågor
2015-07-07

”Interpellation till Ulf Olsson angående användandet av Borås
Stads logotyp m m
I Borås arrangerades den 22 maj en ”Gala för Gaza” i Borås Stads lokal Brygghuset. På affischerna för evenemanget
fanns Borås Stads logga, tillsammans med loggorna från
bland annat F!, Ung Vänster och Vänsterpartiet.
Efter påtalande försvann senare Borås Stads logga från affischen på evenemangets Facebooksida, men över stan satt
affischer kvar där man kunde uppfatta att Borås Stad var
medarrangör.
Att hyra lokaler för att ordna evenemang i är självklart en
service som kommunen ska bistå sina invånare med. Dock
uppfattas det ofta som ett indirekt stöd att få vistas i kommunala lokaler.
Att en kommun inte kan göra utrikespolitiska ställningstaganden framgår tydlig av reglerna Kommunallagen och
Regeringsformen, det är därför särskilt allvarligt att loggan
används i sammanhang som kan uppfattas som utrikespolitiska ställningstaganden.
Jag förutsätter att Borås Stad inte har givit sitt medgivande
till att loggan används, om så har skett undrar jag naturligtvis vilken nämnd eller styrelse som medgivit detta
Med anledning av ovan ställer jag två frågor till Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.
Vilka åtgärder avser Ulf Olsson vidta för att Borås
Stads logotyp inte missbrukas?
Vilka regler gäller för att få hyra stadens lokaler?
Ulrik Nilsson (M)”
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Nr 82
Vård- och omsorgsboende på entreprenad
2015-08-17

Dnr 2015/KS0488 739

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
I budget 2015 får Stadsdelsnämnd Öster i uppdrag att ta
fram underlag för att 2016 lägga ut minst två vård- och
omsorgboenden på entreprenad. Även Stadsdelsnämnd
Väster uppdras att lägga ut Byttorpsklint på förnyad
entreprenad.
I den upprättade handlingsplanen 2015-03-17 till 201809-30 mellan Socialdemokraterna och Moderaterna
framgår följande:
”Parterna är överens om att verksamheten på Byttorpsklint
på nytt snarast läggs ut på entreprenad.
Ytterligare ett vård- och omsorgboende inom äldreomsorgen skall läggas ut på entreprenad. I förfrågningsunderlaget skall kvalitetskrav tydligt framgå och också
vilken uppföljning av verksamheten som skall göras. Av
förfrågningsunderlaget skall framgå att personalen skall ha
villkor motsvarande svenska kollektivavtal samt meddelarfrihet.”

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut
vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad. I och med detta beslut så är Kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2015 till Stadsdelsnämnd
Öster att ta fram underlag för att lägga ut äldreboenden på entreprenad utfört.
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V). Bilaga 1.
Mot beslutet reserverar sig Morgan Hjalmarsson (FP),
Kerstin Hermansson (C), Falco Güldenpfennig (KD) till
förmån för Morgan Hjalmarssons yrkande. Bilaga 2.
Mot beslutet reserverar sig Johan Österlund (SD). Bilaga 3.
Mot beslutet reserverar sig Tom Andersson (MP) till förmån för Ida Legnemarks yrkande. Bilaga 4
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Staddelsnämnd Öster har nu tagit fram ett förslag om att
lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på
entreprenad. Boendet ligger i Stadsdel Öster.
Stadsdelsnämnd Öster begär vid sitt nämndsammanträde
den 6 juni 2015 att Kommunfullmäktige ger nämnden ett
bemyndigande om att lägga ut vård- och omsorgsboendet
Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
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Bilaga 1

Bilaga 2

2015-08-19

2015-08-18

Reservation från Vänsterpartiet

Alternativt förslag från Folkpariet Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna

Reservation från Vänsterpartiet mot
Kommunstyrelsens beslut att förslå fullmäktige att bemyndiga Stadsdelsnämnd
Öster att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadsdelsnämnd
Öster att ta fram underlag för att lägga ut ett äldreboende
på entreprenad. Efter att ha tagit del av information om
de kommunala boenden som finns samt medverkat under
ett besök vid det boende som idag drivs på entreprenad
kan det konstateras att de kommunala boendena fungerar väl och har en högre bemanning än det som drivs på
entreprenad. Detta får till följd att boendet som drivs på
entreprenad i mindre utsträckning kan erbjuda aktiviteter
till de boende under för- och eftermiddag. Personalen som
arbetar i Borås Stad har rätt till heltid, på boendet som
drivs på entreprenad används personalens tjänstgöringsgrad som ett instrument för att hålla kostnaderna nere och
heltid är därmed inte en rättighet.
Vänsterpartiet ser stora risker med att lägg ut ytterligare
ett boende på entreprenad, dels då det riskerar att leda till
sämre kvalitet för de boende i form av färre aktiviteter, dels
då arbetsvillkoren för personalen riskerar att försämras
markant. Med hänvisning till ovanstående reserverar sig
Vänsterpartiet mot Kommunstyrelsens beslut till förmån
för Vänsterpartiets avslagsyrkande.
Ida Legnemark
Gruppledare Vänsterpartiet
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Vård- och omsorgsboende
på entreprenad
Stadsdelsnämnd Öster beslutade på sitt sammanträde den
9 juni 2015 att begära ett bemyndigande från Kommunfullmäktige om att lägga ut vård- och omsorgsboendet
Kapplandsgatan 8 på entreprenad. Kommunstyrelsen
stödjer nämndens förslag i den delen.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2015 att uppdra
till Stadsdelsnämnd Öster att förbereda för att lägga ut
minst två vård- och omsorgsboenden på entreprenad.
Kommunstyrelsen förväntar sig att ytterligare ett boende
läggs ut på entreprenad, varför Kommunstyrelsen föreslår
att Kommunfullmäktige bemyndigar nämnden att lägga
ut ytterligare ett boende på entreprenad.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vårdoch omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 samt ytterligare ett vård- och omsorgsboende på entreprenad.
För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
För Centerpartiet
Kerstin Hermansson
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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Bilaga 3

Bilaga 4

2015-08-18

2015-08-25

Reservation från Sverigedemokraterna

Reservation från Miljöpartiet de Gröna

Vi har som det är nu 929 boendeplatser i Borås stad, Byttorps Klint har 86 boendeplatser (9 %) och räknas som
privat trots att det drivs kommunalt nu. Med försäljningen
av Kapplandsgatan 8 som har 72 boendeplatser (8 %) så
skulle det bli totalt 158 boendeplatser (17 %) av Borås
Stads boenden som blir privata. När man pratar med AnnGerd Abrahamsson som är ansvarig för att placera medborgare som efterfrågat plats på boende så är det väldigt
få om ens någon som efter frågar just ett privat boende.
Den efterforskning vi har gjort med hjälp av tjänstemän
så visar det sig att vi i Borås Stad inte har någon statistik
på medborgare som vill bo på privat ägda boende. Därför
ser vi ingen anledning till att Kapplandsgatan 8 skall ut på
försäljning. Då det borde räcka med dom 86 boendeplatser
som vi redan har.

mot Kommunstyrelsens beslut att förslå fullmäktige att bemyndiga Stadsdelsnämnd Öster att lägga ut vård- och
omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på
entreprenad

Vi Sverigedemokrater reserverar oss mot att: stadsdelsnämnd Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Sverigedemokraterna i Borås
Johan Österlund

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadsdelsnämnd
Öster att ta fram underlag för att lägga ut ett äldreboende
på entreprenad. Miljöpartiet ser flera nackdelar med att
lägga ut Kapplandsgatan 8 på entreprenad. Bland annat
så har personalen som arbetar i Borås Stad rätt till heltid,
på boenden som drivs på entreprenad används personalens
tjänstgöringsgrad som ett instrument för att hålla kostnaderna nere och heltid är därmed inte en rättighet. Anledningen till att man från Allianspartiernas sida velat lägga
ut boendet på entreprenad är bland annat att valfriheten
för de äldre ska öka. För Miljöpartiet handlar valfrihet
om innehåll i verksamheten, inte om utförare. Dessutom
har de som i dagsläget bor på Kapplandsgatan valt att
bo där då det drevs i kommunal regi, och med andra ord
förminskar man nu deras valfrihet då boendet läggs ut på
entreprenad.
Sammanfattningsvis anser Miljöpartiet de Gröna inte att
det finns några fördelar med att lägga ut Kapplandsgatan
8 på entreprenad, och röstade på kommunstyrelsens sammanträde emot förslaget. Med anledning av att personalens villkor, liksom kvaliteten på omsorgen, försämras
samt att de boende på Kapplandsgatan inte själva fått välja
att bo på ett privat boende reserverar sig Miljöpartiet mot
beslutet till förmån för det avslagsyrkande som lämnades
av Ida Legnemark (V).
Tom Andersson
Miljöpartiet de Gröna
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Från Stadsdelsnämnden Öster
Till Kommunstyrelsen

Gruppen resonerade kring olika alternativ och det framkom i diskussionerna att:

2015-06-09

• Boendet bör vara beläget i centralorten, för att ge den
enskilde brukaren möjlighet att välja ett boende med
kommunal drift nära det ordinära boendet, även om
hen bor utanför centralorten, exempelvis Viskafors, Sandared, Fristad eller Dalsjöfors
• Boendet bör vara relativt stort
• Boendet bör vara stabilt vad gäller inriktning och
platsantal
• Boendet skall inte vara i behov av omedelbar stor renovering/ombyggnation
• Boendet skall vara arbetsmiljömässigt bra

Initiativärende:
Lägg ut ett vård- och omsorgs
boende på entreprenad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster föreslår Kommunfullmäktige att
Stadsdelsnämnden Öster bemyndigas att lägga ut vårdoch omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.

Bakgrund
Stadsdelsnämnden Östers kommungemensamma verksamhet fick i uppdrag från Kommunfullmäktige, via budget 2015, att lägga ut minst två vård- och omsorgsboenden
på entreprenad.
Stadsdelsnämnden Öster fattade 2015-03-19 beslut om att
lägga ut ett vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen
på entreprenad i enlighet med ett initiativärende från Ulf
Sjösten (M).

Valet gjordes också utifrån att det fanns flera boendealternativ inom ett begränsat område.

Arbetsgruppens förslag
Att lägga ut Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
När kommunen sluter avtal med en privat utförare ska
kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet
som lämnas över.

Nämndens beslut löd:
1.	Uppdra till förvaltningen att omedelbart förbereda för
att lägga ut ett vård- och omsorgsboende på entreprenad
2.	Uppdraget skall återredovisas löpande för nämnden
3.	Utse en styrgrupp som håller i processen med följande
ledamöter: Ida Legnemark (V), Eva Hjort Österlund
(S), Patric Cerny (FP) och Jan Idehed (C).

Förslag till beslut på sammanträdet
Ida Legnemark (V) föreslår i skriftligt förslag, att Stadsdelsnämnden Öster avstyrker förslaget att lägga ut vårdoch omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.
Eva Österlund Hjort (S) föreslår att Stadsdelsnämnden
Öster föreslår Kommunfullmäktige att Stadsdelsnämnden
Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet
Kapplandsgatan 8 på entreprenad.

Nuläge
Arbetsgruppen har träffats tre gånger för att diskutera
olika förslag. Eftersom Byttorpsklints upphandling har
påbörjats ansåg arbetsgruppen att beslut om vilken enhet
som skall upphandlas måste fattas skyndsamt för att på så
sätt kunna samordna dessa båda upphandlingar.
Arbetsgruppen tog del av katalogen som finns över olika
vård- och omsorgsboenden i Borås Stad och gjorde även
studiebesök på vissa intressanta objekt.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Eva Österlund Hjorts
förslag.
Omröstning begärs.
Följande omröstningsordning fastställs:
Ja innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Eva
Österlund Hjorts förslag.
Nej innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt
Ida Legnemarks förslag.
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Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Ulf Sjösten (M), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara (S), Emina Beganovic (S),
Mohamed Ben Maaouia (S), Martin Nilsson (M), Patric
Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och Björn Qvarnström
(SD).
Vid omröstningen röstas nej av Ida Legnemark (V) och
Bo-Göran Gunnarsson (MP). Med 9 röster för ja och 2
röster för nej beslutar Stadsdelsnämnden Öster att föreslå
Kommunfullmäktige att Stadsdelsnämnden Öster bemyndigas att lägga ut vård- och omsorgsboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad.

Reservationer
Ida Legnemark (V) och Bo-Göran Gunnarsson (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Ida Legnemarks
(V) förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark		
Ulrika Gustafson
Ordförande		 Stadsdelschef

Alternativt förslag

Att lägga ut ett boende på
entreprenad
Kommunfullmäktige har uppdragit åt Stadsdelsnämnd
Öster att ta fram underlag för att lägga ut ett äldreboende
på entreprenad. Efter att ha tagit del av information om
de kommunala boenden som finns samt medverkat under
ett besök vid det boende som idag drivs på entreprenad
kan det konstateras att de kommunala boendena fungerar väl och har en högre bemanning än det som drivs på
entreprenad. Detta får till följd att boendet som drivs på
entreprenad i mindre utsträckning kan erbjuda aktiviteter
till de boende under för- och eftermiddag. Personalen som
arbetar i Borås Stad har rätt till heltid, på boendet som
drivs på entreprenad används personalens tjänstgöringsgrad som ett instrument för att hålla kostnaderna nere och
heltid är därmed inte en rättighet.
Vänsterpartiet ser stora risker med att lägga ut ytterligare
ett boende på entreprenad, dels då det riskerar leda till
sämre kvalitet för de boende i form av färre aktiviteter, dels
då arbetsvillkoren för personalen riskerar att försämras
markant. Med hänvisning till ovanstående yrkar jag
• att Stadsdelsnämnd Öster avstyrker förslaget att lägga
ut äldreboendet Kapplandsgatan 8 på entreprenad
Borås 2015-06-09
Ida Legnemark (V)

B 845

kommunfullmäktiges handlingar | 17 September 2015

Nr 83
Välfärdsbokslut 2014
2015-08-17

Dnr 2015/KS0427

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad. Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts för att
motsvara de sju prioriterade, folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden relateras till Borås 2025 och en
åtgärdsplan för folkhälsoområdet refereras.
Fritids- och folkhälsonämnden gör följande analys av
resultatet för 2014:
”Folkhälsan utvecklas positivt men inte för alla grupper i
samhället. I Borås finns det skillnader i förutsättningar för
en god hälsa mellan olika geografiska områden. Den del
av befolkningen som har låg utbildning har sämre förutsättningar också när det gäller hälsa.
Valdeltagandet i Borås låg på samma nivå som riket, men
det fanns skillnader mellan olika områden i staden. Bland
de unga var det en minoritet som ansåg sig ha inflytande i
skolan, och relativt få ansåg sig ha möjligheter att framföra
sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.
Utbildningsnivån steg i befolkningen, särskilt bland
kvinnorna. Förvärvsfrekvensen i den vuxna befolkningen
likaså. Inkomstfördelningen var ojämn om man jämför
olika områden. Som mest skiljde det nära 40 procent.
Ungdomsarbetslösheten har minskat, men det fanns
skillnader mellan ungdomsarbetslöshetens storlek i olika
områden.
Bilden av barns och ungas hälsa är splittrad. Ungdomar
skattade sin egen hälsa som god i hög utsträckning,
skolket minskar och fyra av fem känner sig trygga på den
skola de går i. Samtidigt rapporterade en hög andel av de
unga olika psykosomatiska besvär som ont i magen, svårt
att sova och att man känt sig nere.
Ojämlikheten i uppväxtvillkor visar sig tydligt om man
jämför andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll. En
betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund
levde i ekonomiskt utsatta hushåll, än barn med svensk
bakgrund.
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Fallolyckor som resulterade i sjukhusvård var vanligast
bland äldre och bland barnen. Ungdomar rapporterade att
de känner sig trygga i stadsmiljö, men några känner sig
mindre trygga i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid.
Två tredjedelar av de vuxna var fysiskt aktiva, vilket var
oförändrat. Bland de unga hade andelen som tränar på
sin fritid ökat bland gymnasieeleverna och var oförändrad
bland eleverna i årskurs 8. En majoritet av kvinnorna, men
knappt hälften av männen i Borås var normalviktiga. Det
var få vuxna som kom upp i det rekommenderade intaget
av frukt och grönt. För barnen var det en oförändrad
andel, runt fem procent, som var överviktiga.
Andelen ungdomar som inte röker eller dricker alkohol
ökade. Narkotikamissbruket var oförändrat. Bland vuxna
har dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar minskat,
men var tionde kvinna och femte man hade riskabla alkoholvanor.”
Kommunstyrelsen delar helt uppfattningen om att utmaningen för Borås Stad ligger i att utjämna skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper, och att Välfärdsbokslutet är ett
sätt att följa hur det arbetet fortskrider. Kommunstyrelsen
förstår också att uppfattningen att förändringar i folkhälsan oftast sker långsamt och att förändringar på kort sikt
kan vara tillfälliga och bero på att underlaget på kommunnivå är relativt liten. Det är därför viktigt att förstå
att beskrivningar och kommentarer har gjorts utifrån ett
flerårigt perspektiv.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Ingegerd Eriksson
Kommunalråd		
Enhetschef
Länk till Välfärdsbokslut 2014
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Alternativt förslag

Välfärdsbokslut 2014
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa folkhälsans utveckling i Borås Stad. Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer som valts för att
motsvara de sju prioriterade, folkhälsopolitiska målområdena. Dessa målområden relateras till Borås 2025 och en
åtgärdsplan för folkhälsoområdet refereras.

Fallolyckor som resulterade i sjukhusvård var vanligast
bland äldre och bland barnen. Ungdomar rapporterade att
de känner sig trygga i stadsmiljö, men några känner sig
mindre trygga i sitt bostadsområde kvälls- och nattetid.

Fritids- och folkhälsonämnden gör följande analys av
resultatet för 2014:

Två tredjedelar av de vuxna var fysiskt aktiva, vilket var
oförändrat. Bland de unga hade andelen som tränar på
sin fritid ökat bland gymnasieeleverna och var oförändrad
bland eleverna i årskurs 8. En majoritet av kvinnorna, men
knappt hälften av männen i Borås var normalviktiga. Det
var få vuxna som kom upp i det rekommenderade intaget
av frukt och grönt. För barnen var det en oförändrad
andel, runt fem procent, som var överviktiga.

”Folkhälsan utvecklas positivt men inte för alla grupper i
samhället. I Borås finns det skillnader i förutsättningar för
en god hälsa mellan olika geografiska områden. Den del
av befolkningen som har låg utbildning har sämre förutsättningar också när det gäller hälsa.

Andelen ungdomar som inte röker eller dricker alkohol
ökade. Narkotikamissbruket var oförändrat. Bland vuxna
har dödligheten i alkoholrelaterade sjukdomar minskat,
men var tionde kvinna och femte man hade riskabla alkoholvanor.”

Valdeltagandet i Borås låg på samma nivå som riket, men
det fanns skillnader mellan olika områden i staden. Bland
de unga var det en minoritet som ansåg sig ha inflytande i
skolan, och relativt få ansåg sig ha möjligheter att framföra
sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.

Kommunstyrelsen delar helt uppfattningen om att utmaningen för Borås Stad ligger i att förbättra hälsan hos
människor i de mest utsatta grupperna och att Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa hur det arbetet fortskrider.
Kommunstyrelsen förstår också att uppfattningen att
förändringar i folkhälsan oftast sker långsamt och att förändringar på kort sikt kan vara tillfälliga och bero på att
underlaget på kommunnivå är relativt liten. Det är därför
viktigt att förstå att beskrivningar och kommentarer har
gjorts utifrån ett flerårigt perspektiv.

Utbildningsnivån steg i befolkningen, särskilt bland
kvinnorna. Förvärvsfrekvensen i den vuxna befolkningen
likaså. Inkomstfördelningen var ojämn om man jämför
olika områden. Som mest skiljde det nära 40 procent.
Ungdomsarbetslösheten har minskat, men det fanns
skillnader mellan ungdomsarbetslöshetens storlek i olika
områden.
Bilden av barns och ungas hälsa är splittrad. Ungdomar
skattade sin egen hälsa som god i hög utsträckning,
skolket minskar och fyra av fem känner sig trygga på den
skola de går i. Samtidigt rapporterade en hög andel av de
unga olika psykosomatiska besvär som ont i magen, svårt
att sova och att man känt sig nere. Ojämlikheten i uppväxtvillkor visar sig tydligt om man jämför andelen barn
i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större andel av
barnen med utländsk bakgrund levde i ekonomiskt utsatta
hushåll, än barn med svensk bakgrund.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ge Fritids- och Folkhälsonämnden i uppdrag att omformulera det sista stycket i inledningen till:
Utmaningen för folkhälsoarbetet i Borås Stad ligger
nu i att förbättra hälsan för människor i de mest utsatta grupperna. Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa
hur det arbetet fortskrider.
KOMMUNSTYRELSEN
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Nr 84
Särskild medlemsinsats år 2015 i
Kommuninvest Ekonomisk förening
2015-08-17

Dnr 2015/KS0464 106

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bakgrund
Borås Stad har i skrivelse ankommen den 1 juni 2015 fått
förfrågan om särskild medlemsinsats i Kommuninvest
Ekonomisk förening under 2015. Bakgrunden är Kommuninvests behov av ett större eget kapital till följd av nya
lagkrav om högre bruttosoliditet för banker och finansieringsinstitut.

Plan för kapitaluppbyggnad
Föreningsstämman har i april 2015 beslutat om nya stadgar samt antagit plan för kapitaluppbyggnad. Besluten
skapar grunden för att genom extra insatser från medlems
kommunerna bygga upp det kapital som organisationen
behöver för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.
Planen syftar till att Kommuninvest ska nå sitt krav på
lägsta bruttosoliditet vid ingången av 2018, och bygger på
att medlemmarna frivilligt i god tid sätter in den ökade
medlemsinsatsen upp till högsta nivån, 900 kronor per
invånare. Kommuninvests förhoppning är att stora delar
av kapitaluppbyggnaden kommer att vara avklarad under
2015 istället för att i ett senare skede behöva tvinga fram
inbetalningar av kapital.
Föreningsstämman beslutar årligen i efterhand om räntan
på insatt kapital. Föreningen eftersträvar att kompensera
medlemmarna med en rimlig ränta. För 2014 var räntan
på insatt kapital 2,5 %.

B 848

Extra medlemsinsats för Borås Stad
Borås Stad har ett lågt insatskapital per invånare eftersom
man är relativt ny medlem i Kommuninvest Ekonomisk
förening; cirka 110 kronor per invånare. För att nå den
högsta nivån, 900 kronor per invånare, behöver Borås
Stad göra en extra medlemsinsats på drygt 81 mnkr
(81 381 630 kronor).

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen har sedan tidigare, inför föreningsstämman, beslutat att rösta för Kommuninvests förslag till nya
stadgar och plan för kapitaluppbyggnad. För att Kommuninvest ska kunna fortsätta förse svensk kommunsektor
med en effektiv och säker finansiering måste kapitaluppbyggnad ske, och föreslagen plan ger Kommuninvest goda
förutsättningar att uppnå nödvändig bruttosoliditet i god
tid. För Borås Stads del innebär den extra insatsen en säker
placering med en rimlig avkastning. En annan fördel för
kommunen är att när väl den högsta insatsnivån uppnåtts
får den årliga återbäringen och räntan på insatt kapital behållas till skillnad mot nu då återinvestering i föreningen
måste ske enligt stadgarna.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Särskild medlemsinsats i Kommuninvest Ekonomisk
förening under 2015, upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare, godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Från Kommuninvest
Till Borås Stad Kommunstyrelsen
2015-05-21

Förfrågan om särskild
medlemsinsats år 2015
Inledning
Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya stadgar
för Kommuninvest ekonomisk förening115. I stadgarna
har bl a tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på
eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
115 S tadgarna framgår av stämmohandlingarna (bilaga 18) som
kan laddas ned från Kommuninvests hemsida:
http://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2015/04/Stammohandl-2015-samtliga-delar-TOTALFIL.pdf

Med detta brev vill föreningen nu efterhöra hur ni som
medlem vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga
en särskild medlemsinsats. Vi ber er därför att besvara
bifogade formulär, bilaga 2, så vi vet om ni vill göra en
extra insatsbetalning i år eller om ni väljer något annat
alternativ.

Kommuninvests behov av större kapital
De nya lagkrav på bl a större kapital som växt fram i
kölvattnet av finanskrisen påverkar också Kommuninvest
i hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som
måste ske beskrivs närmare i “Plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad” 116
116 P
 lanen framgår av stämmohandlingarna (bilaga 19).
Se samman länk som anges i not 1.

Planen syftar till att minimikravet på större kapital ska
vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet träder i kraft.
Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under
2015 sätta in hela eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en
sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests
anseende. Det är viktigt att i relation till myndigheter,
ratinginstitut och andra marknadsaktörer kunna visa upp
en hög grad av uppslutning kring kapitalfrågan och att vi
håller vad vi lovat göra.
Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna organisationen uppfattas som en

oerhörd styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent
skede skulle behöva tvinga fram inbetalning av kapital
med stöd av stadgarna.

Medlemmens fördelar av att öka
medlemsinsatsen snabbare
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt
i kronor per invånare samt två delnivåer som motsvarar
halva respektive tre fjärdedelar av den högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar
dessa nivåer, är medlemmen inte längre skyldig att erlägga
delar eller hela den årliga insats som annars skulle betalas.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet
får – i takt med att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större del behållas av medlemmen.
Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäring
och insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla.

Individuell kapitalsituation
Kommuninvest ekonomisk förening har både medlemmar som deltagit i samarbetet i snart 30 år eller som blivit
medlem på senare år. Medlemsstorleken varierar mellan
2 500 och 541 000 invånare. Vissa medlemmar har hög
skuldsättning, andra har inte några lån alls.
De stora skillnaderna mellan medlemmarna har också
medfört att det är stora skillnader i respektive medlems
storlek på insatskapitalet.
Vi har sammanställt en aktuell uppgift från medlemsregistret för just er kommun/ landsting/region, bilaga 1.
Uppgifterna om läget vid årets början har vi hämtat från
vårt medlemsregister och omfattar den ursprungliga insats
som gjordes när ni blev medlemmar, insatsemissioner 117
som ni deltagit i samt summan av gjorda årsinsatser till
och med 2014-12-31.
117 En av föreningsstämman beslutad överföring av fria vinstmedel till medlemmarnas bundna insatskapital. Fördelas ut på
respektive medlem i förhållande till medlemmens kapitalinsats.
Insatsemissioner skedde varje år under perioden 2002-2011.

Till detta insatsbelopp har vi lagt den nya årsinsats för
2015 som stämman beslutat att ni ska erlägga. Beräkningarna av olika delbelopp nedan förutsätter att årsinsatsen
för 2015 betalts in. Eventuellt förlagslånebelopp som
belöper på er inräknas inte i erlagt insatskapital.
Invånaruppgiften har vi hämtat från SCB och avser förhållandet 2015-01-01.
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Kapitalinsats som överstiger
den högsta nivån blir överinsats

Hur och när sker betalning av extra
insatser?

En handfull medlemmar har efter det att den årliga insats
som beslöts på den senaste stämman en insatsnivå som
överstiger den nu beslutade högsta insatsnivån. Ni som
tillhör denna grupp behöver bara besvara frågeformulärets
fråga 3 och 5 (så att vi vet att ni fått samma information
som övriga medlemmar).

Samtliga inbetalningar måste ha skett före 2015 års utgång
för att få beaktas när 2016 års ordinarie föreningsstämma
beslutar om medlemmen måste betala in en ny årlig insats
baserad på insatsräntan/återbäringen eller inte.

Det belopp som skjuter över den högsta obligatoriska insatsnivån kommer att klassificeras som överinsats. Överinsats är en kapitaldel som medlemmen deltar frivilligt med.
Det är alltså inte fråga om sparande i form av inlåning på
räkning.
Överinsats har inte tidigare förekommit i föreningen.
Under 2015 kommer styrelsen därför att fastställa villkoren för överinsatser och hur uppsägning ska gå till om en
medlem önskar få överinsatsen utbetald. Information om
detta lämnas till er vid en senare tidpunkt.

När kan man som medlem göra
extra insatser?
Föreningen sänder ut denna förfrågan till samtliga medlemmar om intresset för att i år göra en extra insatsbetalning.
Varje medlem tar därefter beslut om den vill göra en extra
insatsinbetalning i år eller om man vill göra på något annat sätt och meddelar föreningen. Svaret är bindande.
Föreningsstyrelsen 118 fattar – med början vid junimötet
och därefter löpande under hösten – beslut om med vilket
belopp medlemmen får delta. Därefter sänder föreningen
ut aviseringar om vilket belopp som ska inbetalas och när
det ska ske.
118 I de nya stadgarnas § 5.5 sägs: “Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en eller flera särskilda insatser för att
helt eller till viss del fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen

När behöver föreningen senast få medlemmarnas besked för inbetalning i år?
Medlemmarnas önskemål ska ha kommit föreningen tillhanda senast den 2015-10-30 för att extra insatsbetalning
ska kunna ske i år. Lämnas besked tidigare, kan föreningen hantera detta tidigare och ge ett så snabbt besked
som möjligt.
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Då det handlar om mycket stora belopp är det viktigt
att medlemmarna inväntar Kommuninvests avisering
och betalar in beloppet på den angivna betalningsdagen.
Kommuninvest har inte möjlighet att ta emot tidigare eller
senare betalningar som sker på en medlems eget initiativ
på ett säkert och effektivt sätt.

Ränta på insatskapital
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av
stämman 2015 till 2,5 procent. Ränta på insatskapital är
inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i
stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas
inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara medel (samma utrymme som också ska räcka till för
återbäring).
Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån
på insatskapital kommer att bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman. Föreningen
eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med en
rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av
dem.
Att kunna ge ränta till de medlemmar som bidragit med
kapitalinsats och som under en period inte utnyttjar lånemöjligheterna i Kommuninvest har ansetts särskilt viktigt
eftersom dessa medlemmar under samma period inte får
någon återbäring.

Får medlemmarna någon ny möjlighet
2016 och senare?
Stadgarna har utformats för att passa olika medlemmars
behov och möjligheter. Efter 2016 års stämma kommer
därför de medlemmar som då inte uppnått den högsta
stadgemässiga insatsnivån att på nytt tillfrågas i samma
ärende. Detta kommer sedan att ske efter varje stämma till
dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
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Anmälan är bindande och sker på ett
särskilt formulär
Ert beslut om att delta med en kapitalinsats i år är bindande och ska ske på formuläret i bilaga 4. Hur beslut om
att göra en extra insatsbetalning görs, varierar mellan olika
medlemmar och bestäms av medlemmen. Kommuninvest
behöver inte delges något protokollsutdrag eller lagakraftsbevis i detta ärende.

Ett kalendarium för beslut
Så här ser tidplanen ut. Reservation för att förändringar
kan komma att ske.
Aktivitet

Tid

Föreningen sänder ut en förfrågan till alla medlemmar om intresset för att betala in en extra
insats under 2015. Medlemmar som redan uppnått den högsta nivån kan dock inte betala in
större kapital.

Maj månad 2015

Föreningsstyrelsen tar fortlöpande ställning till de medlemsbesked som inkommer och meddelar medlemmen om hur och när betalning ska ske.

Juni- september 2015

Sista dagen för medlemmarna att lämna ett bindande besked om intresset för att betala in
extra kapital under 2015.

31 oktober 2015

Sista tillfället för föreningsstyrelsen att besluta om de medlemsbesked som inkommit tom okto- November 2015
ber och att meddela medlemmen om hur och när betalning ska ske.
Absolut sista dagen för inbetalning av kapital för att det ska kunna beaktas vid beräkning av
skyldighet att betala årlig insats vid stämman 2016.

31 december 2015

Föreningsstämma som beslutar återbäring och ränta på insatskapital, årlig insats etc. enligt de April 2016
nya stadgarna.
Utbetalning av återbäring och ränta på insatskapital. Ny årlig insats vars storlek bestäms av
medlemmens insatskapitalstorlek per invånare i relation till den högsta stadgeenliga nivån per
invånare.

April-maj 2016

Föreningen sänder ut en ny förfrågan till alla medlemmar om intresset för att betala in en extra
insats under 2016

Mai 2016

Eventuella frågor
Behöver du ytterligare information om eller om du tycker
att någon uppgift verkar felaktig, ber vi dig att i första
hand kontakta den kundansvarige som du brukar ha
kontakt med.

Avslutningsord
Medlemmarna har genom att anta de nya stadgarna, skapat grunden för att genom egna insatsbetalningar bygga
upp det kapital som organisationen behöver för att kunna
fortsätta att förse svensk kommunsektor med en effektiv
och säker finansiering av de investeringar som behöver
göras under kommande år.

Den tydliga inställning i frågan som medlemmarna visat
vid de senaste medlemssamråden och föreningsstämmorna gör att vi är övertygade om att huvuddelen av den
utmaning som kapitaluppbyggnaden representerar, kommer att vara avklarad redan under 2015!
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren		
Thomas Åkelius
Verkställande direktör
Styrelsens sekreterare
Bilagor:
1. Individuell uppgift om insatskapital
2. Svarsblankett
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Bilaga 1

Uppgift om insatskapital
Uppgift om nuläget
Grunguppgifter
Invånarantal i beräkningarna

107 022

Insatskapital i kronor vid 2015 års början

9 599 412

Ny årsinsats 2015 i kronor

2 274 798

Totalt insatskapital i kronor

11 874 210

Totalt insatskapital i kronor per invånare

110,95

Uppgift om återstående insatsbelopp i
vissa fall
För att uppnå
insatsbelopp 119
Miniminivå

kr/inv
200 (40)

Återstår följande
insatsbelopp, kr 120
8 849 310

50 % av högsta nivån

450 (90)

34 753 710

75 % av högsta nivån

675 (135)

58 067 670

Högsta nivån

900 (180)

81 381 630

119 I beräkningen har beloppet reducerats för invånarantal över
90.000 i primärkommun. Reducering sker till 80 % för
invånarantal 90.001-200.000 och till 60 % för invånarantal
på 200.001 och högre. Belopp inom ( ) avser landsting/region.
Ingen reducering sker för större invånarantal i landsting/region.
120 B elopp avser vad som behöver erläggas i förhållande till det antagna utgångsläget, inte vad som behöver erläggas i förhållande
till lägre nivå. Utgångsläget=totalt insatskapital i tabellen
ovan.

I tabellen ovan redovisas vad som iförekommande fall återstår att erlägga som insats för att uppnå den stadgemässiga
miniminivån, 50 % resp 75 % av den högsta insatsnivån
samt den högsta insatsnivån. Om “-” anges, har angiven
nivå uppnåtts.

Medlemmar som redan uppnått den
högsta insatsnivån
Belopp som överstiger den högsta insatsnivån, registreras
som överinsats. Se mer om detta i brevet. Ytterligare insats
kan inte göras i nuläget.
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Bilaga 2

Svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats under år 2015 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen
1 Grunduppgifter
Medlemmens namn

Organisationsnummer

Enhet

Postadress

2 Uppgiftslämnare hos medlemmen
Namn

Befattning

e-postadress

Direkttelefon/mobil

3 Huvudfrågeställning om önsekmål om insatsbetalning 2015
Önskar kommunen/landstinget/regionen att under år 2015 erlägga någon särskild insats för att helt eller delvis
fullgöra den obligatoriska insatsen i Kommuninvest ekonomisk förening?
[ ]

JA

Markera med ett X och fortsätt att besvara frågorna i avsnitt 4.

[ ]

NEJ

Markera med ett X och fortsätt med att besvara frågorna i avsnitt 5.

4 Önskad storlek på särskild insats 2015
Hur stor särskild insats vill kommunen/landstinget/regionen göra under 2015? Markera valt alternativ med ett X.
[ ]

Alternativ 4.1
Upp till den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 4.2
Upp till 75 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras

[ ]

Alternativ 4.3
Upp till 50 procent av den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 4.4
Upp till den stadgemässiga miniminivån per invånare Inga fler frågor behöver besvaras.

B 853

kommunfullmäktiges handlingar | 17 September 2015

[ ]

Alternativ 4.5
Vi önskar betala in följande särskilda insatsbelopp i kronor.
lnsatsbelopp i kronor: ………………………………….
Kronbeloppet får inte sättas så högt att medlemmens totala insatskapital överstiger den högsta stadgemässiga insatsnivån.
Använd alternativen 4.1-4.4 om medlemmen endast önskar uppnå de i stadgarna angivna högsta nivån, de
procentuella delnivåerna eller miniminivån. Inga fler frågor behöver besvaras.

5 Frågor om orsaken till att medlem inte vill betala in särskild insats under år 2015
(Om fråqa 3 besvarats med NEJ)
Vad är orsaken till att kommunen/landstinget/regionen inte vill betala in särskild insats år 2015?
Markera valt alternativ med ett X.
[ ]

Alternativ 5.1
Vi har redan uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån per invånare. Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 5.2
Just nu tycker vi att vår insatsnivå är tillräckligt hög och väntar med beslut om att öka på nivån.
Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 5.3
Vi tycker inte att vi har utrymme för att fylla på medlemsinsatsen just nu. Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 5.4
Vi ökar på vår insatsnivå med de årliga insatser som kommande stämmor beslutar och vill inte öka insatsen
utöver detta. Inga fler frågor behöver besvaras.

[ ]

Alternativ 5.5
Vi har inte tagit ställning till det ännu/vet inte. Inga fler frågor behöver besvaras.

6 Angivet svar om särskild insats 2015 är bindande för medlemmen
Svar på denna förfrågan som innebär att medlemmen önskar erlägga en särskild insats år 2015 är bindande. Så
snart föreningens styrelse godkänt önskemålet, utfärdar föreningen en betalningsanmodan/faktura som medlemmen är skyldig att betala på angiven förfallodag.

7 Underskrift av behörig/a- firmatecknare
Underskrift

Underskrift

Namnförtvdliaande

Namnförtydligande

Befattning

Befattning

Ifylld och undertecknad blankett sänds med post till
Kommuninvest ekonomisk förening, Styrelsen, Box 124, 701 42 Örebro.
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Nr 85
Återrapportering av uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial
utbildning inom skapande kultur för personer med
funktionsnedsättningar
2015-08-31

Dnr 2012/KS0209 615

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari
2012 inlämnade Birgitta Bergman (M), Pirita Isegran (M)
och Annette Carlson (M) motionen Ett rikare kulturliv
för alla! I motionen föreslogs att ge Kommunstyrelsen
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta
en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för
personer med funktionsnedsättningar. Motionen remitterades till Utbildningsnämnden, Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Funktionshinderrådet och Ungdomsrådet. Funktionshinderrådet ställde sig
bakom motionen, Ungdomsrådet avstyrkte motionen och
samtliga övriga remissinstanser tillstyrkte motionen. Den
19 november 2012 föreslog Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 20 december
2012 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning
inom skapande kultur för personer med funktionsnedsättning.
Ärendet översändes den 8 april 2013 till Utbildningsnämnden för handläggning. Utbildningsförvaltningen
konstaterade att det inte är möjligt att anordna en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer
med funktionsnedsättning inom Yrkeshögskolan (YH)
som kompletterande utbildning. De kompletterande utbildningarna bedrivs av fristående utbildningsanordnare.
Fr o m hösten 2015 ersätts de kompletterande utbildningarna inom YH av den nya eftergymnasiala utbildningsformen Konst- och kulturutbildning inom YH. Utbildningarna bedrivs av fristående utbildningsanordnare och kan inte
sökas av det offentliga utbildningsväsendet dvs kommuner
och landsting. Det är inte möjligt för Borås Stad att in-

rätta en eftergymnasial utbildning inom skapande kultur
för personer med funktionsnedsättningar.
Underlag från Utbildningsförvaltningen och faktablad om
Konst- och kulturutbildning från Myndigheten för yrkeshögskolan bifogas som bilagor.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
att Utbildningsnämnden har slutfört uppdraget.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén
(M) och Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för Annette Carlsons yrkande (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén		
Christer Johansson
Kommunalråd		
Ekonomichef

Alternativt förslag

Återrapportering av uppdrag att utreda
förutsättningarna för att inrätta en eftergymnasial utbildning inom skapande
kultur för personer med funktionsnedsättningar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Återremittera ärendet till Utbildningsnämnden med
uppdrag att genomföra utredningen.
För Moderaterna		
Annette Carlson		

För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarson

För Centerpartiet		
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig

B 855

kommunfullmäktiges handlingar | 17 September 2015

Från Utbildningsförvaltningen

Från Utbildningsförvaltningen

2013-05-29

2013-06-20

Minnesanteckningar från möte 2013-0529 om ”Eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med funktionsnedsättning”

Minnesanteckningar från avstämningsmöte 2013-06-20 ”Eftergymnasial utbildning inom skapande kultur för personer
med funktionsnedsättning”

Närvarande:

Närvarande:

Utbildningsförvaltningen: Anders Waldau, Johan Roos,
Sirpa Heikkilä
Kulturförvaltningen; Per-Olof Pell, Ulrika Knllenberg,
Birgitta Yman.

Utbildningsförvaltningen: Anders Waldau, Johan Roos,
Sirpa Heikkilä
Kulturförvaltningen; Per-Olof Pell, Birgitta Yman.

1. Inledning

1. Inledning

Anders Waldau hälsade alla välkomna till dagens möte.

Anders Waldau hälsade alla välkomna till dagens möte
med en kort återblick till föregående mötet som hölls
130529.

2. Presentation

Mötesdeltagarna presenterade sig.
2. Johan Roos, vuxenutbildningschef, har utrett möj

3. G
 emensam informationsspridning av
innehållet i uppdraget

Kort bakgrundsbeskrivning från respektive förvaltning.
Kommunstyrelsen har översänt motionen ”Ett rikare
kulturliv för alla!” till Utbildningsnämnden för handläggning. Uppdraget i motionen är formulerat enligt följande:
”utreda förutsättningar för att inrätta en eftergymnasial
utbildning för personer med funktionsnedsättning”
4. O
 rganisation och plan för fortsatt arbete

Överenskoms att Johan Roos, vuxenutbildningschef,
Utbildningsförvaltningen, ges i uppdrag att efterforska
förutsättningarna att inom kompletterande utbildning/
Yrkeshögskolan anordna nämnda utbildning. Avstämning
vid nästa möte som hålls den 20.6. kl 8-8.45 på Utbildningskontoret. Planerad redovisning av uppdraget till
Utbildningsnämnden den 27.8.2013.
5. Övrigt

Inga övriga frågor.
6. Avslutning

Anders Waldau tackade deltagarna för mötet.
Vid anteckningarna
Slipa Heikkilä
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ligheten att anordna ”Eftergymnasial utbildning inom
skapande kultur för personer med funktionsnedsättning”
inom Yrkeshögskolan (YH) som kompletterande utbild
ning. Det visar sig att kompletterande utbildningar inte är
möjliga att söka för det offentliga utbildningsväsendet dvs
kommuner eller landsting. Det är endast privata aktörer
som kan anordna sådan utbildning. Myndigheten för
yrkeshögskolan har dessutom beslutat att inte genomföra
en ansökningsomgång för kompletterande utbildningar
under 2013. I väntan på ytterligare information från
Utbildningsdepartementet kommer myndigheten att
förlänga de beslut om statligt stöd i form av studiestöd
och/eller statsbidrag som löper ut under 2014.
3. Mötet konstaterar att YH inte är en möjlig väg.
4. Utbildningsförvaltningen har därmed – med hänvis

ning till Kommunstyrelsens skrivelse ”Motion Ett
rikare kulturliv åt alla! till Utbildningsnämnden för
handläggning.” – utrett och klargjort förutsättningarna
för att inrätta en eftergymnasial, studiestödsberättigad
utbildning inom ramen för Vuxenutbildningen.
Utredningen visar att sådan utbildning inte är möjlig att
inrätta.
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5. Mötet beslutar att uppdraget är slutfört. Information
i form av minnesanteckningar från genomförda möten
kommer att delges Stadskansliet/Lena Frygne.
6. Avslutning

Anders Waldau tackade deltagarna för mötet.

Övrigt

Kulturskolan kommer under hösten att ta kontakt med
folkhögskolor för att utforska deras intresse och förutsättningar för att anordna efterfrågad utbildning.
Vid anteckningarna
Sirpa Heikkilä

1. Vuxenutbildning
Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna bedrivs på grundläggande och gymnasial nivå
enligt Skollag (2010:800):
20 kap. Kommunal vuxenutbildning
Utbildningens nivåer
3§

Kommunerna ska tillhandahålla kommunal vuxenutbildning. Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande
nivå och gymnasial nivå.

Utbildningens syfte
4§

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna
sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra
fortsatta studier.
Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i
gymnasieskolan ska ge.

21 kap. Särskild utbildning för vuxna
Utbildningens nivåer
3§

Kommunerna ska tillhandahålla särskild utbildning för
vuxna. Utbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Utbildningens syfte
4§

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna
kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Utbildning på gymnasial nivå
syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan ska ge.
Källa: Skolverket www.skolverket.se

2. Kompletterande utbildningar inom YH
Inom Myndigheten för Yrkeshögskolan har tidigare funnits s k kompletterande utbildningar. Kompletterande
utbildningar är fristående utbildningar som staten stöder
på olika sätt.
Utbildningarna finns främst inom konst, kultur och hantverk, men även inom bland annat media, flyg, djurvård,
hälsa och friskvård. Utbildningarna finns på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Majoriteten av utbildningarna är avgiftsbelagda och en del berättigar till studiestöd.
Utbildningsformen kompletterande utbildningar håller på
att fasas ut. Samtidigt introduceras den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar.

3. K
 onst- och kulturutbildningar
inom YH
I samband med att de kompletterande utbildningarna
fasas ut introduceras en ny utbildningsform – konst- och
kulturutbildningar. Konst- och kulturutbildningar är en
ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. De första
utbildningarna startar hösten 2015.
Utbildningarna finns inom exempelvis dans, musik, teater,
film, konst och mode. De bedrivs av fristående (privata)
skolor men står under statlig tillsyn och får stöd i form
av statsbidrag och/eller studiestödsberättigande för de
studerande.
Längden på utbildningarna kan variera från några dagar
upp till flera år. De längre utbildningarna berättigar till
studiemedel från CSN. Skolorna tar studerandeavgifter för
undervisningen. Hur stora avgifterna är varierar mycket
mellan olika utbildningar och beror på hur mycket de får i
statsbidrag.”
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan www. myh.se
Borås 2015-05-29
På uppdrag: Sirpa Heikkilä, Utredningssekreterare
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Faktablad

Konst- och kulturutbildning

Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som
bedrivs av fristående utbildningsanordnare. Utbildningarna förbereder för
vidare studier på konstnärliga högskolor, leder till ett yrkeskunnande inom
det konstnärliga eller kulturella området eller bidrar till att bevara eller
utveckla kulturarvet.
Nivå

Omfattning

Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial

Inom konst- och kulturutbildningar finns inget poängsystem.

utbildningsform.

Omfattningen av utbildningen anges istället i antal veckor.

Studiestöd

Behörighet

Utbildningarna berättigar till studiestöd från Centrala studie-

Det formella behörighetskravet för alla utbildningar är

stödsnämnden, CSN. De förberedande utbildningarna berät-

genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller

tigar till studiestöd enligt CSN:s kategori A2 och de övriga

motsvarande utbildning. En sökande kan också vara behörig

enligt kategori B1. Mer information om studiestöd hittar du

om han eller hon på annat sätt bedöms kunna tillgodogöra sig

på csn.se.

utbildningen. Utöver detta finns det på många utbildningar
även krav på särskilda förkunskaper. Dessa varierar efter-

Längd

som det ställs olika krav på förkunskaper på olika typer av

De flesta utbildningar är mellan ett halvår och upp till tre år

utbildningar. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildnings-

långa. Det finns också kortare utbildningar som ofta är några

planen för den aktuella utbildningen.

dagar eller några veckor långa.

Juni 2015
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Urval

Studerandeavgifter

Utbildningsanordnaren kan göra ett urval bland de sökande

De allra flesta konst- och kulturutbildningar tar ut

som är behöriga till utbildningen. Urvalets syfte är att rang-

studerandeavgifter vilket innebär att den studerande

ordna alla behöriga sökande. De urvalsgrunder och metoder

betalar för utbildningen. Utöver detta får den studerande

som används anges i utbildningsplanen för den aktuella

själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis

utbildningen.

som vid en yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning.
För de utbildningar som berättigar till studiestöd kan man få

Ansökan

låna till studerandeavgiften upp till ett visst belopp.

Det är utbildningsanordnaren som sköter antagningen till

Kontakta gärna CSN för mer information kring detta.

utbildningarna. Ansökningarna görs därför till respektive
utbildningsanordnare. En utbildning kan starta när som

Hitta utbildningar

helst under året, men vanligast är att den startar i augusti

Alla aktuella utbildningar finns på konstkulturutbildning.se.

eller i september. Sista ansökningsdatum brukar vara under
våren. Kontakta utbildningsanordnaren för att få tillgång till

Kort om konst- och kulturutbildningar

utbildningsplanen eller vid frågor om behörighet, urval och

Utbildningarna har olika inriktningar och ska uppfylla något

ansökan till en utbildning.

av följande syften:

Betyg

• Förbereda för högre konstnärliga studier.

På vissa av utbildningarna sätts betyg på varje genomförd

• Utveckla ett yrkeskunnande inom det konstnärliga eller

kurs. Som betyg kan man få Icke godkänt, Godkänt eller
Väl godkänt. På vissa kurser sätts endast Icke godkänt eller

kulturella området.
• Utveckla eller bevara kulturarvet.

Godkänt. Kontakta utbildningsanordnaren för att få mer
information om den utbildning som du är intresserad av.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar
som ska få stöd som konst- och kulturutbildningar. Myndigheten utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas
kvalitet.

Myndigheten för yrkeshögskolan | Box 145, 721 05 Västerås | 010-209 01 00 | info@myh.se | myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten har fem verksamhetsområden: yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar,
tolkutbildningar inom folkbildningen, validering av utbildning och yrkeskompetens samt EQF (European Qualifications Framework). Läs mer om vår verksamhet på www.myh.se.
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Nr 86
Ansvarsfrihet för styrelsen för Stiftelsen
L L Frimans Donation, avseende 2014 års förvaltning
2015-08-17

Dnr 2015/KS0482 007

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2014 års verksamhet. Resultaträkningen visar
ett överskott på 194 747 kronor. Stiftelsen har per den 31
december 2014 tillgångar uppgående till ett bokfört värde
av 6 790 746 kronor. Enligt stiftelsens stadgar ankommer
det på Kommunfullmäktige att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning.
Stiftelsen L L Frimans donation har till ändamål att
förvalta doktor L L Frimans donation. Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och bidrag till hjälp
för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och
som bidrag till en församlingssysters verksamhet bland
åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults
församling.
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Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande
att årsredovisningarna har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i
enlighet med årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna
har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Under året har stiftelsen beviljat bidrag till Diakonins
Vänner, PRO, Hembygdsföreningen, Sexdrega församling,
Halla aktivitetsförening samt Halla stugägarförening.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Styrelsen för Stiftelsen L L Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 2014 års förvaltning.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef
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Årsredovisning 2014
Styrelsen för Stiftelsen För LL Frimans Donation får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2014-01-01 - 2014-12-31

Förvaltningsberättelse
Stiftelsens verksamhet
Allmänt

Stiftelsen bildades för att förvalta en donation av f d provinsialläkaren LL Friman. Donationen bestod i jordbruksfastigheten Halla 1:1 jämte övrig till fastigheten tillhörig
egendom. Fastigheten såldes år 2003.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att förvalta LL Frimans donation.
Den årliga avkastningen skall utdelas i form av gåvor och
bidrag till hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och
förströelse och som bidrag till en församligssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom
Ljushults församling.

Utdelning/bidrag

Bidrag har under året beviljats till Diakonins vänner om
12 715 kr, PRO Ljushult om l0 000 kr, Hembygdsföre
ningen om 13 000 kr, Sexdrega församling om 20 000
kr, Stugägareföreningen Halla om 5 000 kr samt Halla
Aktivitetsförening om 5 000 kr. Tidigare år har Aplareds
IF beviljats 50 000 kr till ett elljusspår som kan användas
av äldre och funktionshindrade. Då erforderliga tillstånd
ej än erhållits av Aplareds Idrottsförening för anpassning
av elljusspåret har bidraget ännu inte utbetalats. Under
året har stiftelsen subventionerat fotvård för pensionärer
med 8 050 kr. Stiftelsen har också anordnat julbord till
pensionärerna i Ljushults församling om 40 968 kr.

Utdelningsbara medel

Enligt stiftelsens stadgar skall 10 % av årets resultat
årligen överföras till donationskapitalet. Stiftelsens stadgar
stipulerar även att resterande del av den årliga avkastningen skall utdelas i enlighet med vad som angivits under
rubriken ”ändamål” ovan. Om hela avkastningen ej åtgår
till detta skall överskottet reserveras för att användas för
utgifter (utdelningar) under de närmast följande åren. Ett
års överskott kan dock ej hållas reserverat (vara utdelningsbart) för längre tid än fem år. Efter fem år skall överskottet
överföras till donationskapitalet.
Utdelningsbara medel uppgår vid utgången av år 2014 till
393 146 kr.

Förvaltning

Riksbyggens kontor i Borås har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal.

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Inge Pettersson och Kjell
Storberg var för sig.

Styrelse

Ordinarie ledamöter
Inge Pettersson
Per-Ivar Andersson
Ingemar Svensson
Kjell Storberg
Lennart Ringqvist

Vägv
S
C
S
C

Styrelsesuppleanter
Anette Karlenström
Bengt Fröjdlund
Martin Bertilsson
Camilla Haraldsson

S
S
S
C

Ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsen har under år 2014 haft 3 protokollförda möten.

Placeringar

Under 2014 har stiftelsens likvida medel varit placerade
på bankkonton samt i fonder, se vidare not 7. Finansiella
anläggningstillgångar värderas till verkligt värde i enlighet
med ÅRL 4 kap 14a §.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Rörelsens kostnader
Driftkostnader

1

- 27 919

- 26 207

Övriga kostnader

2

- 10 025

- 2 075

Personalkostnader

3

- 25 465

- 29 777

- 63 409

- 58 059

- 63 409

- 58 059

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från finansiella anläggningstillgångar

4

298 791

216 720

Ränteintäkter och liknande poster

5

1 180

1 794

299 971

118 514

236 562

160 455

- 20 176

- 33 939

216 386

126 516

Arets resultat före överföring till donationskapital

216 386

126 516

Överfört till donationskapital

- 21 639

- 12 652

Årets resultat efter överföring till donationskapital

194 747

113 864

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Arets resultat före överföring till donationskapital

6

Överföring av årets resultat.
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

6 606 815

6 462 975

6 606 815

6 462 975

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattekonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

54 149

55 813

54 952

146

109 101

55 959.

-

125 000

1 876

2 638

72 955

54 118

Kortfristiga placeringar
Likviditetsplacering via Riksbyggen

9

Kassa och bank
Bankmedel

10

Avräkning med Swedbank

74 830

56 756

183 931

237 715

6 790 746

6 700 690

2014-12-31

2013-12-31

6 265 084

6 243 445

Balanserat resultat

198 399

199 268

Årets resultat

194 747

113 864

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Belopp i kr

Not

Eget kapital

11

Bundet eget kapital
Donationskapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital

393 146

313 131

6 658 230

6 556 576

42 468

54 657

8 759

12 247

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

12

61 333

63 275

19 956

13 934

132 516

144 114

132 516

144 114

6 790 746

6 700 690
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Noter med redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Bolagets tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde förutom finansiella anläggningstillgångar som värderas till verkligt värde (se vidare not 7 nedan).

Belopp i kr om inget annat anges.
Noter

2014-12-31

2013-12-31

Förvaltningsarvode

12 500

9 123

Arvode, yrkesrevisorer

12 500

12 500

2 919

3 662

-

922

27 919

26 207

Lokalkostnader

-

500

Konsultarvoden

8 438

-

Not 1 Driftkostnader

Övriga förvaltningskostnader
Förbrukningsmateriel
Not 2 Övriga kostnader

Bankkostnader

762

750

Övriga externa kostnader

825

825

10 025

2 075

Styrelsearvode

20 188

23 569

Summa

20 188

23 569

5 277

6 208

25 465

29 777

93 207

210 537

Not 3 Personalkostnader
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Sociala kostnader

Not 4 Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Utdelning andelar
Värdeförändring verkligt värde värdepapper

205 584

6 183

298 791

216 720

-

25

17

23

Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen

855

1 378

Övriga ränteintäkter

308

368

1 180

1 794

20 176

33 939

20 176

33 939

Not 5 Ränteintäkter och liknande
Ränteintäkter bank
Ränteintäkter förvaltningskonto i Swedbank

Not 6 Inkomstskatt
Inkomstskatt
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Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Andelar

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

Robur Penningmarknadsfond. MEGA

11 107

1 041 366

1 020 995

Robur Ethica Stiftelse

11 057

1 262 384

1 352 057

Handelsbanken Stabil 25

9 229

979 846

1 253 394

Catella avkastningsfond

12 074

1 500 000

1 535 499

Catella Hedgefond

8 229

1 250 000

1 339 814

Indexfond Sverige

786

Ingående balans

100 000

105 057

6 133 596

6 606 815

2014

2013

6 462 975

6 355 297

Inköp/försäljningar

- 61 744

101 495

Värdeförandringar

205 584

6 183

6 606 815

6 462 975

2014-12-31

2013-12-31

-

146

Utgående balans

Noter
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter
Upplupen utdelning fond

54 952

-

54 952

146

-

125 000

-

125 000

1 876

2 638

1 876

2 638

Donationskapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

6 243 445

199 268

113 864

6 556 577

Resultatdisposition föregående är

113 864

-113 864

Utdelning

-114 733

Not 9 Likviditetsplacering via Riksbyggen
Likviditetsplacering via Riksbyggen

Not 10 Bankmedel
Bankmedel

Not 11

Eget kapital

Belopp vid årets ingång

Årets resultat
Resultat överfört till donationskapital enl stadgar
Belopp vid årets utgång

-114 733
216 386

21 639
6 265 084

216 386

- 21 639
198 399

194 747

6 658 230
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Noter

2014-12-31

2013-12-31

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Skuld sociala avgifter och skatter

11 333

13 275

Övriga kortfristiga skulder

50 000

50 000

61 333

63 275

Borås 2015-05-28
Inge Pettersson		
Ingemar Svensson		
Lennart Ringqvist

Per-Ivar Andersson
Kjell Storberg

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28/5 2015
Fredrik Ekelund
Auktoriserad revisor Ernst & Young AB
Lars Magnusson
Kommunrevisionen Borås Stad

Ola Sabel
Kommunrevisionen Borås Stad

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för L L Frimans Donation org.nr
864500-3776

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för L L Frimans Donation år 2014.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga.
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
stiftelsens interna kontroll. En revision. innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar och i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört
revisionen enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevalda
revisorer har utfört revisionen enligt god revisionssed för
förtroendevalda revisorer i Sverige.
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Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella
ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen

kommunfullmäktiges handlingar | 17 September 2015

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av L L Frimans Donation år
2014.

Styrelsens ansvar

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi
har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Revisorns ansvar

Uttalande

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot
i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelse
förordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisions
sed i Sverige.

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Borås den 28/5 2015
Fredrik Ekelund
Auktoriserad revisor Ernst & Young AB
Lars Magnusson
Stadsrevisionen Borås Stad

Ola Sabel
Stadsrevisionen Borås Stad
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Nr 87
Lån till Borås Minigolfklubb
2015-08-31

2015/KS0346

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Borås Minigolfklubb beviljas ett räntefritt lån på
400 000 kronor för anläggande av en ny minigolfbana, med slutamortering om 10 år.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2015 att
bevilja Borås Minigolfklubb ett anläggningslån på max
528 500 kr för anläggande av en ny minigolfbana. Bakgrunden var att klubben tvingats flytta och bygga nya
banor på grund av Borås Djurparks nya entré.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Efter fullmäktigebeslutet i maj har minigolfklubben fått
beslut om lägre bidrag än beräknat från Riksidrottsförbundet och Sparbanksstiftelsen. Detta tillsammans med
minskade intäkter till följd av utomhusbanornas flytt,
gör att klubben är i behov av ytterligare finansiering på
400 000 kronor för de nya banorna.
I enlighet med fullmäktigebeslutet i maj bedömer Kommunstyrelsen det viktigt att hitta en bra lösning för minigolfklubben vid den för dem tvingande flytten. Ytterligare
anläggningslån kan inte ges enligt reglerna för anläggningslån. Kommunstyrelsen föreslår istället att ett ränteoch avgiftsfritt lån ges med rak amortering på 10 år. Som
Kommunfullmäktige tidigare beslutat kring borgensavgift
bedöms inte detta lån till föreningslivet vara konkurrenssnedvridande.
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Christer Johansson
Ekonomichef
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Nr 88
Svar på motion av Monica Johansson (C);
Fri parkering för och utökade möjligheter till laddning
av elbilar i stadskärnan!
2015-08-17

Dnr 2014/KS0364 514

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige
Monica Johansson (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 inlämnat rubricerad motion.
I motionen beskrivs en bakgrund mot vilken beslut ska
vägas:
Omställningen av fordonsflottan till miljövänligare fordon
behöver premieras på alla sätt och vis. För mig som centerpartist är det angeläget att vi kan transportera oss miljövänligt, vare sig det sker per bil eller per kollektivtrafik.
För att uppnå detta måste vi premiera de som gör miljövänliga val, och att ha valt en elbil är ett sådant val som
vi behöver premiera. Jag föreslår därför att det ska vara
fri parkering för och möjlighet till laddning av elbilar i
stadskärnan i Borås. Elbilarnas andel av marknaden växer,
men från mycket små volymer. I dagsläget utgör elbilarna
0,06 procent av den totala fordonsflottan. Regeringen har
haft en miljöbilspremie under förra mandatperioden som
belönade bilköpare med en premie på 10 000 kronor när
de köpte en ny miljöbil. När den premien upphörde 2009
införde regeringen en femårig fordonsskattebefrielse för
nya miljöbilar.
2012 infördes en ny så kallade supermiljöbilspremie. Den
ställer hårda krav, och innefattar endast laddhybrider
och rena elbilar. Bilarna får max förorsaka utsläpp om

50 gram koldioxid per kilometer. Premien till den som
köper en sådan bil uppgår till 40 000 kronor. Det stöd
som finns för att uppmuntra till fler elbilar behöver dock
uppmuntras på flera sätt. Ett sådant sätt vore att erbjuda
elbilarna fri parkering i Borås stadskärna. En annan sak är
att vi behöver erbjuda utökade möjligheter till laddning på
några/något ställe i stadskärnan. Även lokalt behöver vi ta
ansvar för omställningen till en klimatneutral bilpark. Det
kan vara en liten sak här i Borås, men alla sätt att öka elbilarnas attraktivitet behöver understödjas. Omfattningen
av den fria parkeringen bör vara så att i något utvalt P-hus
får elbilarna fri parkering 24 h, medan de på övriga platser
innanför Cityringen får fri parkering i enlighet med den
angivna maximala parkeringstiden på platsen. Det bör finnas goda möjligheter till laddning under en begränsad tid,
mot avgift.
Motionens förslag är att uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB, genom Borås Stadshus AB, att införa fri parkering för och utökade möjligheter till laddning av elbilar
i enlighet med den omfattning som anges och i övrigt i
enlighet med motionens intentioner

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson Bengt Himmelmann
Kommunalråd Enhetschef
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Bilaga till § 41 Anmälningsärenden

”Motion; Fri parkering för och utökade
möjligheter till laddning av elbilar i
stadskärnan!
Omställningen av fordonsflottan till miljövänligare
fordon behöver premieras på alla sätt och vis. För mig som
centerpartist är det angeläget att vi kan transportera oss
miljövänligt, vare sig det sker per bil eller per kollektivtrafik. För att uppnå detta måste vi premiera de som gör
miljövänliga val, och att ha valt en elbil är ett sådant val
som vi behöver premiera. Jag föreslår därför att det ska
vara fri parkering för och möjlighet till laddning av elbilar
i stadskärnan i Borås.

Det stöd som finns för att uppmuntra till fler elbilar behöver dock uppmuntras på flera sätt. Ett sådant sätt vore att
erbjuda elbilarna fri parkering i Borås stadskärna. En annan sak är att vi behöver erbjuda utökade möjligheter till
laddning på några/något ställe i stadskärnan. Även lokalt
behöver vi ta ansvar för omställningen till en klimatneutral bilpark. Det kan vara en liten sak här i Borås, men alla
sätt att öka elbilarnas attraktivitet behöver understödjas.
Omfattningen av den fria parkeringen bör vara så att i
något utvalt P-hus får elbilarna fri parkering 24 h, medan
de på övriga platser innanför Cityringen får fri parkering
i enlighet med den angivna maximala parkeringstiden
på platsen. Det bör finnas goda möjligheter till laddning
under en begränsad tid, mot avgift.

Elbilarnas andel av marknaden växer, men från mycket små
volymer. I dagsläget utgör elbilarna 0,06 procent av den totala fordonsflottan. Regeringen har haft en miljöbilspremie
under förra mandatperioden som belönade bilköpare med
en premie på 10 000 kronor när de köpte en ny miljöbil.
När den premien upphörde 2009 införde regeringen en
femårig fordonsskattebefrielse för nya miljöbilar.

Mot bakgrund av ovan föreslår jag Kommunfullmäktige
besluta att
• Uppdra åt Borås kommuns Parkerings AB, genom
Borås Stadshus AB, att införa fri parkering för och ut
ökade möjligheter till laddning av elbilar i enlighet med
den omfattning som anges och i övrigt i enlighet med
motionens intentioner.

2012 infördes en ny så kallade supermiljöbilspremie. Den
ställer hårda krav, och innefattar endast laddhybrider och
rena elbilar. Bilarna får max förorsaka utsläpp om 50 gram
koldioxid per kilometer. Premien till den som köper en
sådan bil uppgår till 40 000 kronor.

För Centerpartiet
Monica Johansson”
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Nr 89
Svar på motion av Monica Hermansson Friedman (M);
Solcellsbelys mera
2015-08-17

2014/KS0528 317

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Bilaga till § 73 Anmälningsärenden
2014-06-17

”Motion; Solcellsbelys mera
Monica Hermansson Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad
motion.

Borås Stad bör alltid sträva efter att vara en föregångare
som driver nya spännande miljövänliga initiativ. Belysning
driven av solceller är ett sådant exempel.

I motionen föreslås att
Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se över möjligheten att investera i solcellsbelysningar, förutsatt att det
är ekonomiskt hållbart, och samtidigt inventera och göra
en översyn av var det är lämpligt med sensorstyrd belysning vid Borås kommunala anläggningar.

Jag föreslår att det sker en inventering av nuvarande
belysning på kommunal mark för att undersöka var det är
lämpligt att har solcellsbelysning.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson		
Bengt Himmelmann
Kommunalråd		
Enhetschef

Framtidens belysning ska inte bara vara miljövänlig,
den ska även vara smart. Därför vill jag att man ser över
möjligheten att ha sensorstyrd belysning där så är lämpligt. Sensorstyrd belysning innebär att belysningen tänds
först när någon närmar sig platsen. Dessutom släcks det
automatiskt när man lämnar den. Dock är det viktigt att
se över så sensorstyrd belysning inte försämrar tryggheten
för våra medborgare.
Med hänvisning till ovanstående förslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
• Uppdra åt berörda nämnder och styrelser att se över
möjligheten att investera i solcellsbelysningar, förutsatt
att det är ekonomiskt hållbart, och samtidigt inventera
och göra en översyn av var det är lämpligt med sensorstyrd belysning vid Borås kommunala anläggningar.
Monica Hermansson-Friedman (M)”
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Nr 90
Svar på motion av Leif Häggblom (SD);
Digitalisering av löneunderlag
2015-08-31

Dnr 2015/KS0361 005

Från Kommunstyrelsen
Till Kommunfullmäktige

Ärendet
Leif Häggblom (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16 lämnat motion om digitalisering av
löneunderlag.
I motionen föreslås att i första hand undersöka möjligheterna att ge förtroendevalda en direktinloggning till Borås
stads lönesystem. Där man personligen med lösenord fyller i sina kriterier till löneunderlag.
Om detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för
kostsam lösning vill vi i andra hand undersöka möjligheterna att via en enklare app få möjlighet att rapportera in
löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i
sina kriterier till löneunderlag.

Överväganden
Borås Stad använder ”förtroendemannarutinen” i personal
och lönesystemet Heroma för utbetalning av arvoden och
ersättningar till förtroendevalda.
Ersättning till förtroendevalda kan utgå i form av förlorad
arbetsförtjänst, pensionsförmån, semesterförmån samt
årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente.
Idag finns inget digitalt stöd för förtroendevalda för att
göra ”egenrapportering” av närvaro, t ex med hjälp av
direktinloggning eller annan applikation.
Leverantören av Borås Stads personal och lönesystem har
inget färdigt digitalt stöd eller funktion för enskild rapportering av närvaro för förtroendevalda. Borås Stad kan
göra en beställning på vad ett sådant stöd och anpassning
kan beräknas kosta. Det förutsätter dock först ett arbete
med att ta fram en specifikation på vad ett sådant stöd ska
innehålla och hur arbetsformer, rutiner och blanketter kan
utformas.
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Idag finns blankettrutiner med tjänstgöringsrapport för
förtroendevalda som används för rapportering av närvaro
och efter attest som underlag för utbetalning av arvode.
Det är den manuella rutinen med blanketter som gäller.
Nämnder arbetar på lite olika sätt med blanketter och
rapportering. Det finns exempel på att någon förvaltning
själv sköter rapporteringen i t ex Heroma samtidigt som
andra förvaltningar tar hjälp av Löneservice. Blanketter
för rapportering för rapportering finns i viss mån tillgängliga på stadens externa webbsidor. Det torde också finnas
möjligheter att förenkla egenrapporteringen i nuvarande
rutin, men detta behöver i så fall utredas.

Bedömning
Idag finns inget digitalt stöd för förtroendevalda för att
göra ”egenrapportering” av närvaro, t ex med hjälp av
direktinloggning eller annan applikation.
Personal och lönesystemet har inget färdigt digitalt stöd
eller funktion för enskild rapportering av närvaro för
förtroendevalda.
Det är möjligt att beräkna vad ett sådant stöd och anpassning kan beräknas kosta. Det förutsätter dock först ett
arbete med att ta fram en specifikation på vad ett sådant
stöd ska innehålla och hur arbetsformer, rutiner och blanketter kan utformas.
Det torde också finnas möjligheter att förenkla egenrapporteringen i nuvarande rutin, men detta behöver i så fall
utredas.

Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson			
Kommunstyrelsens ordförande

Per Olsson
Enhetschef

kommunfullmäktiges handlingar | 17 September 2015

Bilaga till § 63 Anmälningsärenden
2015-04-15

”Motion; Digitalisering av löneunderlag
Borås Stad har valt att politiska företrädare ska inneha en
så kallad surfplatta, detta för att spara på miljön när det
gäller utskrifter.
Vi tycker att detta bör tas ett steg längre och även innefatta rapporteringen vid möten.
Om man skulle ha möjlighet att stansa in sina löneunderlag själv så skulle det också kunna innebära positiva
synergieffekter i andra ledet (dvs att inte någon ytterligare
slipper tyda och stansa in) samt det skulle också minimera
fel i hanteringen då färre är inblandade.
Det kan vara en lämplig del att som ordförande vid möten
påminna alla deltagare att rapportera in.
Så som ett led emot ett mer miljötänkande Borås vill vi.
• Att i första hand undersöka möjligheterna till att ge
förtroendevalda en direkt-inloggning till Borås stads
lönesystem. Där man personligen med lösenord fyller i
sina kriterier till löneunderlag.
”Om nu detta är tekniskt ogenomförbart eller blir en för
kostsam lösning vill vi”
• Att i andra hand undersöka möjligheterna att via en
enklare app få möjlighet att rapportera in löneunderlaget. Där man personligen med lösenord fyller i sina
kriterier till löneunderlag.
Leif Häggblom SD”
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