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 Kommunfullmäktige 

 

Ekonomiskt stöd till Market Place 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Verksamheten inom Market Place erhåller ett projektstöd på 1,0 mnkr under 

2021, samt 500 tkr under 2022, sammanlagt 1,5 mnkr. Beloppet avsätts i 

Bokslut 2020. Borås Stad har under många år medfinansierat Market Place och 

anser nu att Borås Stad inte längre tillför något som organisationen med dess 

medlemmar inte själva klarar av. Borås Stad trappar nu ner sin medfinansiering 

under två år för att ge tid för Market Place med dess medlemmar att planera 

framtiden.        

Ärendet i sin helhet 

I Kommunstyrelsens egna ursprungliga förslag till Budget 2021 fanns det med 

en begäran om ett tillskott på 3,5 mnkr avseende verksamheten inom Market 

Place som ej är finansierad fr.o.m. 2021. I Kommunstyrelsens samlade 

budgetförslag för hela staden som framlades till Kommunfullmäktige i 

november hade summan efter sedvanlig prioritering bland andra angelägna 

behov minskat till 2,0 mnkr. 

I Kommunfullmäktiges slutliga beslut om Budget 2021 skedde några 

omfördelningar av budgetförslaget bl.a. minskades Kommunstyrelsens 

Kommunbidrag med 2,0 mnkr till förmån för Grundskolenämnden. 

Verksamheten inom Market Place som är pågående är i behov av stöd av Borås 

Stad för att kunna verka och hinner inte på kort varsel förändra sin verksamhet 

utan att det får stora konsekvenser. Kommunstyrelsen ser Marketplace som en 

viktig aktör inom det textila klustret, lokalt, nationellt och internationellt. Med 

sina 123 medlemmar omsätter dessa företag 13 miljarder kronor, vilket har en 

stor påverkan på marknaden och möjliggör arbetsskapande insatser inom Borås. 

Kommunstyrelsen är övertygad om att det finns ett fortsatt intresse att fortsätta 

bedriva verksamheten hos medlemmarna. Kommunstyrelsen gör dock 

bedömningen att skattekollektivets resurser måste i hög grad prioriteras till de 

alltmer utsatta välfärdsverksamheterna, varvid varför förtroendet för den 

fortsatta finansieringen med varm hand överlämnas till föreningen och dess 

medlemmar. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att föreningen bakom Market Place erhåller 

ett projektstöd på 1,0 mnkr under 2021 samt 500 tkr under 2022, sammanlagt 
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1,5 mnkr. Förslaget är att summan avsätts i Bokslut 2020. Under projekttiden 

skall en genomlysning av verksamhetens dimensionering göras i syfte att 

fastställa en långsiktig finansiering för Market Place. 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. KS-näringsliv 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


