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Datum 

2021-03-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00145 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2021-03-08 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Kulturnämndens beslut om ansökan om årsbidrag för  (bil.) 

kulturverksamhet 2021 

Dnr 2021-00130 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB  den  (bil.) 

18 januari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den  (bil.) 

25 januari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  (bil.) 

den 28 januari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den  (bil.) 

26 januari 2021 

Dnr 2021-00031 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund (bil.) 

den 2 februari 2021 

Dnr 2021-00155 

 

7. Direktionsprotokoll från sammanträde den 29 januari 2021  (bil.) 

för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

Dnr 2021-00166 
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8. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 från Kristdemokraterna (bil.) 

Borås 

Dnr 2021-00162 

 

9. Finansrapport Borås stad 210131   (bil.) 

Dnr 2021-00022 

 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr KUN 2020-00152 3.6.1.3 

Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fördela Årsbidrag för 2021 enligt bilaga och att i 
budget för 2022 föreslå ett bidragssystem med flexibel budgetram. För att 
kunna möta upp föreningarnas behov sänker Kulturnämnden budget för 
arrangemang och projekt från 280 tkr till 247 tkr.  

Under våren 2021 kommer Kulturförvaltningen att fortsätta det inledda arbetet 
tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen för att integrera de två 
förvaltningarnas bidragssystem för att på så sätt uppnå större rättvisa för 
stadens föreningar inom kulturområdet.  
 
Sokol Demaku (S) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 
av ärendet på grund av jäv. För Sokol Demaku (S) tjänstgör Roy Davidsson (S).  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanlagt har 25 ansökningar om Årsbidrag inkommit för verksamhetsåret 
2021. Två kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången. En av 
dem är ännu inte kvalificerad att söka Årsbidrag då flera av de begärda 
dokumenten inte skickats in samt att kriterierna för Årsbidrag inte uppnåtts. 

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 
verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag.  
För 2021 får merparten av föreningarna bibehålla storleken på sina bidrag från 
år 2020. 

För att kunna möta upp föreningarnas ekonomiska behov behöver 
Kulturnämnden reducera budgeten för arrangemang- och projektbidrag från 
280 tkr till 247 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Fördelning av föreningsbidrag 2021 

2. Kulturnämndens regler för kulturbidrag   
 
 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   
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Sammanträdesdatum 

2021-01-25 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 29 januari 2021 

 
Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Evelina Lövnord 
 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

kultur@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie-Louise Weise 
Handläggare 
033 357179 
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Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00152 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan om årsbidrag för kulturverksamhet 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fördela Årsbidrag för 2021 enligt bilaga och att i 

budget för 2022 föreslå ett bidragssystem med flexibel budgetram. För att 

kunna möta upp föreningarnas behov sänker Kulturnämnden budget för 

arrangemang och projekt från 280 tkr till 247 tkr.  

Under våren 2021 kommer Kulturförvaltningen att fortsätta det inledda arbetet 

tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen för att integrera de två 

förvaltningarnas bidragssystem för att på så sätt uppnå större rättvisa för 

stadens föreningar inom kulturområdet.        

Ärendet i sin helhet 

Sammanlagt har 25 ansökningar om Årsbidrag inkommit för verksamhetsåret 

2021. Två kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången. En av 

dem är ännu inte kvalificerade att söka Årsbidrag då flera av de begärda 

dokumenten inte skickats in samt att kriterierna för Årsbidrag inte uppnåtts. 

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 

verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag.  

För 2021 får merparten av föreningarna bibehålla storleken på sina bidrag från 

år 2020. 

För att kunna möta upp föreningarnas ekonomiska behov behöver 

Kulturnämnden reducera budgeten för arrangemang- och projektbidrag från 

280 tkr till 247 tkr. 

Flertalet sökande föreningar har hög kvalitet och ordnad ekonomi. Generellt 

söker dessa föreningar utökat bidrag med anledning av pandemin. Nämnd-

anslaget för bidrag är dock fortfarande detsamma som föregående år, vilket är 

extra kännbart i fördelningen av bidrag till föreningarna.  

För att tillgodose behoven hos nuvarande föreningar och samtidigt kunna stötta 

nya goda initiativ betonas återigen behovet av en flexiblare budgetram av typen 

som redan används för Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

föreningsbidrag.  Vid en jämförelse mellan de två förvaltningarnas 

förutsättningar framgår att dessa inte är likvärdiga vilket innebär att 

kulturföreningarna har sämre förutsättningar att erhålla bidrag, som beror på att 

Kulturnämndens bidragsmodell är statisk i förhållande till Fritids- och 
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folkhälsoförvaltningens mer flexibla. Det är inte förenligt med 

likabehandlingsmodellen som rimligen även bör gälla för det ideella arbete som 

läggs ner av och för kommunens invånare.  

Under våren 2021 kommer arbetet för att integrera de båda förvaltningarnas 

bidragssystem fortsätta. Bedömning och beslut är dock tänkt att även i 

fortsättningen ske i respektive förvaltning och nämnd.   

 

Förändringar i budget för Kulturnämndens bidrag 

Övergripande för budgeten för kulturbidrag gäller att av det totala 

nämndbidraget för kulturbidrag på 4 657 tkr är 3 410,5 tkr möjligt för 

kulturförvaltningen att fördela genom bidragsformerna Årsbidrag, Projekt-

/Arrangemangsbidrag, En snabb slant samt Kulturstipendium. Resterande 

medel, 1 246,7 tkr är fasta bidrag (Åhaga, 500 tkr) och hyra för ett antal 

fastighetsobjekt där hyran bekostas av kulturförvaltningen (746,7 tkr).  

Dessa kostnader är inte påverkbara för Kulturnämnden. 

 

Se bilaga ”Fördelning av föreningsbidrag 2021” för nivåer på samtliga 

hyresbidrag. 

 

Fördelning av Årsbidrag 

Fördelningen av Årsbidrag har utgått från Kulturnämndens regler och kriterier 

för kulturbidrag. Bidragsfördelningen redovisas i bilagan ”Fördelning av 

föreningsbidrag 2021”. Förslaget kommenteras nedan avseende kvaliteten på 

årets ansökningar och generella förutsättningar för bidrag till Borås Stads 

kulturföreningar.  

Två föreningar har sökt kulturbidrag för första gången i år; Knalleslöjdarna och 

Kurdiska kulturföreningen. Kurdiska kulturföreningen har av flera skäl inte 

kvalificerat sig att söka Årsbidrag än.  

Fördelningen av Årsbidrag är föreslagen utifrån hur väl föreningarnas 

verksamhet bedöms leva upp till Kulturnämndens kriterier för kulturbidrag. 

Bidragsbestämmelser innebär att ansökningar om kulturbidrag bedöms utifrån 

särskilda bedömningsgrunder. De sökande uppmanas att beskriva sin 

verksamhet och hur de arbetar med olika områden, exempelvis jämställdhet, 

delaktighet och mångfald. Många föreningar har fått komplettera dessa 

uppgifter. Fullständiga beslutsgrunder och regler för Kulturnämndens bidrag 

finns tillgängliga på boras.se.  

Bland de sökande finns flera föreningar med hög kvalitet och ekonomiskt stabil 

verksamhet. Nämndanslaget för bidrag är fortfarande detsamma, vilket är 

kännbart i fördelningen av bidrag till föreningar som vill utveckla sin 

verksamhet och söker högre belopp. Differensen 2021 mellan sökta medel och 

nämnbidrag är -791 tkr (se bilaga ”Fördelning av Föreningsbidrag 2020”). I år 

har så gott som alla föreningar påverkats av pandemin. Inställda program och 

konserter har bidragit både till minskade inkomster, men också att en del av 
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förra årets bidrag blivit innestående vilket Kulturnämnden tagit i beaktning när 

beslut om fördelningen fattats.   

För 2021 får ett fåtal av föreningarna något höjt bidrag, med anledning av 

ökande kostnader samt väl planerad verksamhet för kommande året. Dessutom 

för de föreningar som satsar extra i och med Borås 400 årsfirande. Tre 

föreningar får något minskade bidrag med anledning av knapphändig 

beskrivning för hur man vill utveckla verksamheten. För att tillgodose behoven 

hos nuvarande föreningar och samtidigt kunna stödja nya goda initiativ betonas 

återigen behovet av en flexiblare budgetram av typen som redan används för 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsbidrag.   

 

Kommentarer till fördelningen av Årsbidrag 

Två kulturföreningar har i år sökt kulturbidrag för första gången, där en av dem 

inte ingår i sammanställningen för Årsbidrag: Kurdiska kulturföreningen 

bedöms inte uppfylla Kulturnämndens grundläggande krav för föreningar och 

beviljas inte Årsbidrag för 2021.  

Albanskt kulturcenter Migjeni 

Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås Stads kulturliv, inte minst 

med sitt fokus på barnverksamhet samt arbetet med den årliga poesifestivalen 

Sofra Poetike, som 2020 arrangerades i samarbete med Stadsbiblioteket i Borås 

med fokus på internationell lyrik. Då inte hela föreningens verksamhet bedöms 

vara tillgänglig för alla i Borås Stad då den företrädesvis riktar sig till 

albansktalande, samt att föreningens största publika arrangemang är 

poesifestivalen, kan föreningen istället att söka Projekt-/arrangemangsbidrag 

för sina offentliga arrangemang. Satsningen på studiecirklar med unga kan 

föreningen undersöka möjligheterna att samarbeta med ett studieförbund som 

har möjlighet att ansöka om medel för integrationsfrämjande aktiviteter. 

Föreningen beviljas inte det sökta bidraget.   

 

Borås Fotoklubb 

Föreningen bedöms ha en stabil verksamhet av god kvalitet som främst vänder 

sig till föreningens egna medlemmar. Föreningen får ett minskat bidrag till 10 

tkr för verksamhetsåret 2021 med anledning av att föreningen inte bättre 

involverar allmänheten och blir en angelägenhet för fler än bara dess 

medlemmar.  

 

Borås Orkesterförening 

Borås Orkesterförening utgör ett unikt inslag i Borås kulturliv genom att 

tillgängliggöra symfonikonserter för stadens publik. Föreningen har, som så 

många andra föreningar, ekonomiska utmaningar på grund av pandemin. Dock 

har föreningen kvar medel på grund av inställda konserter som avses användas 

för vårens två konserter 2021. Föreningen söker och bibehåller samma bidrag, 
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800 tkr, som för år 2020, främst för att det stöd som Åhaga tidigare givit, 

iordningsställande av lokal och biljetthantering, kommer att upphöra från 2021. 

 

Borås Släktforskare 

Föreningen bedöms ha en välbesökt verksamhet som involverar både 

föreningsmedlemmar och övriga intresserade. Även de är drabbade av 

pandemin såtillvida att man inte går med något överskott. Man vill utveckla 

verksamheten men beskriver inte hur. Föreningen söker 50 tkr men beviljas 

samma bidrag som föregående år, 25 tkr.  

 

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 

Föreningen bedöms hålla en stabil och kvalitativ verksamhet samt arbetar  

med god medvetenhet om målgruppsarbete både för utställare och besökare. 

2021 kommer verksamheten vara en del av Borås 400 årsfirande. Föreningen 

söker och beviljas samma bidrag som föregående år, 40 tkr.  

 

Bredareds Hembygdsförening 

Föreningen bedöms bedriva kvalitativ hembygdsverksamhet och publik 

verksamhet med bred målgrupp, bland annat genom att förvalta museet Unos 

Djur. Föreningen beviljas samma bidrag som föregående verksamhetsår,  

20 tkr (2020). 

 

Bstreet 

Föreningen Bstreet är den sökande förening som har tydligast ungdomsfokus 

och som bedöms att ha god kvalitet och en potentiell stödjande funktion för 

resten av Borås kulturliv. Under 2019 behövde föreningens teknik uppdateras 

och föreningen fick ett utökat bidrag från 70 tkr 2018 till 80 tkr 2019. För 

verksamhetsåret 2020 behövde andra initiativ prioriteras och föreningen 

beviljades ett bidrag i tidigare nivå, 70 tkr 2020. I år söker de för att investera 

ytterligare i teknik. Kulturnämnden anser att ytterligare teknik inte kan 

prioriteras för 2021. Dessutom saknas begärda kompletteringar. Föreningen får 

ett reducerat bidrag till 60 tkr.   

  

Club Jazz in Time 

Föreningen bedöms vara ett viktigt inslag i Borås kulturliv som bland annat 

möjliggör scentillfällen för unga musiker. Föreningen bedöms utöka och 

utveckla sin verksamhet årligen. Föreningen söker 70 tkr och beviljas 50 tkr 

som är samma nivå som för år 2020.  

   

Dannike Hembygdsförening 

Dannike hembygdsförening söker för andra året Årsbidrag. Föreningens 

verksamhet består bland annat av berättarkvällar, vandringar med historiskt 
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tema samt skötsel av hembygdsgård och torpinventering i området. Föreningen 

beviljas 5 tkr för verksamhetsåret 2021. 

 

De Sju Häradernas kulturhistoriska förening 

Föreningen bedöms göra en viktig kulturhistorisk gärning i nära samarbete med 

Borås museum. Föreningen bedriver en bred verksamhet med flertalet 

utvecklingsprojekt för Ramnaparken i samarbete med övriga aktörer där. 

Föreningens firande av Borås 400 år kommer bli mer omfattande och därför 

beslutar Kulturnämnden att utöka deras bidrag från 80 tkr 2020 till 

100 tkr 2021.  

 

Fristads Hembygdsförening 

Föreningen bedöms bedriva en omfattande hembygdsverksamhet med både 

pedagogiskt och socialt fokus. Föreningen bibehåller sitt stöd på 10 tkr.  

  

Fristads orkesterförening 

Föreningens verksamhet bedöms vara av stabil och god kvalitet, samt utveckla 

verksamheten årligen. Verksamheten består bland annat av uppsökande 

konserter på äldreboenden. Föreningen beviljas det sökta bidraget på 5 tkr.  

 

Gingri hembygdsförening 

Gingri hembygdsförening bedriver hembygdsverksamhet kring två stugor i 

Gingri by med flertalet sammankomster under året. Föreningen beviljas ett 

bidrag på 5 tkr för verksamhetsåret 2021 

 

Hedareds byalag 

Hedareds byalag bedriver hembygdsverksamhet med gökotta, vandringar, 

valborgsmässofirande mm. Föreningen vill 2021 satsa för att även nå en yngre 

målgrupp, nå nyinflyttade. Man vill utveckla verksamheten på olika sätt men 

missar att skriva på vilket sätt och vilka föreningar byalaget ska samarbete med 

2021. Föreningen ansöker om 10 tkr och beviljas 5 tkr för 2021. 

 

Hembygdsföreningen Westergyllen 

Föreningens bedriver hembygdsverksamhet som bedöms kretsa främst kring 

det årliga stora midsommarfirandet i Ramnaparken som är uppskattat och 

lockar många besökare. Arrangemanget bedöms främja breda samarbeten i 

Borås Stad, men föreningens verksamhet är i övrigt svårbedömd. Föreningen 

fick ett reducerat bidrag till 10 tkr föregående år och bibehåller samma summa 

2021.  
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Hemgården  

Föreningen Hemgården bedöms vara ett högt betydande inslag i Borås Stads 

kulturliv. Föreningen tillhandahåller en bred flora av aktiviteter under samma 

tak men ingår även i, och möjliggör, breda samarbeten inom Borås kulturliv. 

Ekonomin är ansträngd på grund av att pandemin och verksamheten har landat 

på minussiffror. Föreningens söker 1 200 tkr samt 18 tkr för övertagande av 

angränsande lokal. Nämndens bidrag bibehålls på 900 tkr för 2021. 

 

Jazz och Bluesföreningen Cookin´ 

Föreningen har en stabil och välbesökt verksamhet av hög kvalitet som bedöms 

utvecklas årligen. Verksamhetskostnaderna ökar. I år får föreningen det sökta 

beloppet på 70 tkr.   

 

Kammarmusiken i Borås 

Föreningens verksamhet bedöms utgöra ett viktigt inslag av hög kvalitet i Borås 

kulturliv. Föreningen bedöms utveckla sitt arbete kontinuerligt, bland annat 

genom nya samarbeten och programläggning. Det inledda samarbetet med 

Kulturskolan fortsätter. Föreningen söker 90 tkr och beviljas 80 tkr vilket är en 

ökning med 10 tkr från 2020.  

 

Knalleslöjdarna  

Föreningen har funnits 27 år och söker för första gången årsbidrag. 

Knalleslöjdarna är en förening som med sin verksamhet främjar, bevarar och 

utvecklar bygdens slöjdkunskap bland annat med kursverksamhet. Den vill 

utveckla att slöjdverksamhet för barn kommer till stånd och kommer 2021 att 

arrangera en slöjdstämma som ska ingå i Borås 400-års firande. Föreningen har 

vilat på Borås Torpets café-inkomster som nu i pandemin minskat avsevärt. 

Föreningen som ansökte om 50 tkr beviljas 20 tkr. 

 

 

Kinnarumma Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsfrämjande verksamhet samt har hand om 

boulebanor och studiecirklar. Deras samarbete med skolan är inte inplanerat för 

det kommande verksamhetsåret reducerar Kulturnämnden föreningens bidrag 

till 5 tkr. Föreningens verksamhet ligger på samma nivå som andra 

hembygdsföreningar som har lägre bidrag. 

Ljushult Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsfrämjande verksamhet. De samarbetar med 

Aplaredsskolan och bjuder in till olika verksamheter på hembygdsgården. 

Föreningen söker 5 tkr och beviljas 5 tkr 2021. 

 

Ny Musik 

Föreningen bedöms vara ett unikt inslag som tillgängliggör ett smalt program av 
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hög kvalitet i stadens kulturliv. Föreningen söker och bibehåller sitt bidrag från 

tidigare år, 75 tkr (2021). 

 

Seglora hembygdsförening 

Seglora hembygdsförening bedriver hembygdsverksamhet och arrangerar bland 

annat ett välbesökt midsommarfirande. Föreningen söker 8 tkr och får ett 

reducerat bidrag till 5 tkr. Föreningens verksamhet ligger på samma nivå som 

andra hembygdsföreningar som har lägre bidrag. 

 

Toarps Hembygdsförening 

Föreningen bedriver hembygdsverksamhet genom att exempelvis förvalta 

flertalet byggnader och genomföra torpvandringar. Ett femtiotal 

informationsskyltar med QR-koder har placerats ut och ytterligare 

25 stycken ska placera ut under 2021. Föreningen bibehåller förra årets 

bidragsnivå på 10 tkr. 

 

Ålgården 

Föreningen bedöms utgöra ett viktigt inslag i Borås kultur- och konstliv. 

Föreningen, som även har ett regionalt uppdrag, tillgängliggör verkstäder och 

utställningslokaler för konstnärer och arrangörer samt bedriver 

residensverksamhet. Utöver detta bedöms föreningen även ha en betydande 

publik verksamhet. Den stora kostnaden är föreningen hyra på 410 tkr. 

Föreningen beviljades förra verksamhetsåret ett utökat bidrag från 440 tkr till 

450 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Fördelning av föreningsbidrag 2021 

2. Kulturnämndens regler för kulturbidrag                                                               

Beslutet expedieras till 

1. Sökande kulturföreningar 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen  

3. Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 





















AB BOST  ÄDERIBORÅS

Org.nr  556024-8782

ANKOM  2g21 -02- D j

STYRELSEPROTOKOLL  1/2021

Sammanträdesdag  2021-01-25
1 (3)

Plats  AB Bostäder,  Teams

Omfattning  gg 1 - 10

Tid  KI. 5 7.00-18.50

Beslutande  Roland  Andersson

Oliver  Öberg

Linda  Ikatti

Väinö  Östhult
Pirjo  Antonson

Kjell  O. Claesson

Paul-Andre  Safko
Mikael  Wickberg

Olle  Engström

Övriga  Gunnel  Österberg

närvarande  Petra  Vainonpää

Peter  Andersen

Carina  Winroth

Marcus  Persson
Mikael  Axelsson

Mikael  Axelsson

Mikael  Hansson

Annica  Larsson

Vision

Vision

Fastighets

Fastighets

ÄRENDEN

fg 1 Mötets  öppnande

Ordförande  öppnar  mötet  och hälsar  alla  välkomna.

% 2 Justering

Olle  Engström  utses  att justera  dagens  protokoll.

% 3 Godkännande  av dagordning

Förslaget  till dagordning  godkänns.

OE ?  !"=-



AB BOST  ÄDER  I BORÅS

Org.nr  556024-8782
STYRELSEPROTOKOLL  1/2021

Sammanträdesdag  2021-01-25

2 (3)

% 4 Föregående  mötes protokoll

Protokoll  från  sammanträdet  den 2020-12-14  godkänns  och
läggs  till handlingarna.

% 5 Utredning  trångboddhet Bilaga  1/2021

VD redovisar  resultatet  från  utredning  om trångboddhet  samt  hur ar-
betet  ska  fortsätta  i projektform.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

Bilagan  är sekretessbelagd  pga.  affärskritisk  inFormation.

g6 Portfölj  nyproduktion Bilaga  2/2021

VD redovisar portfö5en med möjlig nyproduktion de kommande åren.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

Bilagan  är sekretessbelagd  pga.  affärskritisk  information.

%7 Justerad  målbild Bilaga  3/2021

VD redovisar  förslag  till uppdaterade  långsiktiga  mål samt  den

transformationskarta  som finns  för  att nå målen  år 2024.

Styrelsen  föreslås  att godkänna  de av VD redovisade  uppdate-
rade  långsiktiga  målen  för  bolaget.

Styrelsen  beslutar  enligt  förslaget  och lägger  övrig  information  till
handlingarna.

Bilagan  är sekretessbelagd  pga.  affärskritisk  information.

@8 Inbjudan  Allmännyttans  Kongress  2021  Bilaga  4/2021

Ordförande  informerar  att han är ombud  och kommer  att delta  i
kongressen.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.



AB BOST  ÄDER  I BORÅS

Org.nr  556024-8782

STYRELSEPROTOKOLL  1/2021

Sammanträdesdag  2021-01-25
3 (3)

@g Externt  styrelseuppdrag  VD (anmälningspunkt)

Ordförande  informerar  styrelsen  att presidiet  har  gett  Mikael  Hans-

son godkännande  att ingå  ett externt  styrelseuppdrag.

Styrelsen  lägger  informationen  till handlingarna.

% 10 Avslutning

Ordföranden  avslutar  mötet  och tackar  för  visat  intresse.

'R  nd A dersson

o örande

nica  Larsson

se  eterare

Olle  Engström

justerande
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Organ Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 

Tid Tisdag den 2/2, kl 13.00-16.00   

Plats Digitalt samt Förbundets kanslilokaler, Bryggaregatan 8, Borås  

 

 

Beslutande  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen  

Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen  

Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  

Sofia Sandänger, Försäkringskassan  

 

Ersättare 

Eva Larsson (C), Herrljunga kommun (lämnar under §8) 

Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  

Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  

Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun (lämnar under §9) 

Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad  

Leif Sternfeld (C), Marks kommun     

Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  

Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun (lämnar under § 10) 

 

Övriga 
Anna Fagefors, Förbundschef 

Pernilla Knutsson, Projektledare, Biträdande förbundschef 

 

Omfattning 
   

§§ 1-12 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Sekreterare Anna Fagefors 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Ordförande Cecilia Andersson  

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Justerare Sofia Sandänger 
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§§ Ärenden             Beslut 

 
 

1 Mötet öppnas, godkännande av dagordning 

Upprop sker så att även digitalt medverkande 

representanter får testa ljud.  

 

Dagordningen godkänns 

med uppflyttad punkt: Män i 

hälsa avhandlas direkt efter 

punkten om årsredovisning. 

 

2 Val av justerare 

 

Sofia Sandänger justerar 

3 Föregående protokoll, den 11/12 2020 

Fröregående protokoll är anslaget: www.sjusam.se 

 

Flera punkter återkommer vid dagens möte.  

Noteras att övrig fråga kan kräva åtgärd. 

Protokollet godkänns och 

läggs till handlingarna. 

 

Presidiet tar med frågan från 

§60 för återkoppling till 

styrelsen 

 

4 Ekonomi, medelstilldelning 

Försäkringskassan fattade beslut om 

medelstilldelning den 13/1 2021.  

 

Styrelsen noterar att beslutet 

är 9032tkr, i enlighet med 

förhandsbesked. 

5 Årsredovisning 2020, bilaga  

Förslag till årsredovisning bifogas.  

Sakkunniga biträden har i hämtat räkenskaper och 

granskat på distans. Redogörelse har inkommit och 

inga väsentliga avvikelser noteras.  

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva 

frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.   

Årsredovisning fastställs, 

undertecknas och sänds till 

revisorer. När revisorernas 

berättelse(r) inkommit sänds 

underlagen till samtliga 

medlemmar för fråga om 

ansvarsfrihet. 

 

6 Män i Hälsa genom PR Hälsa i Hållbart arbetsliv 

Information om metod och marknadsföring inledd. 

Delar av film-material visas. Styrelsen diskuterar 

möjligheter och förutsättningar att nå deltagande. 

 

 

Styrelsen tar del av 

informationen och 

medverkar till spridning 

7 Riskanalys,  

fortsättning inför beslut av internkontrollplan 

Punkter från föregående möte, bifogat,    

Analyseras och viktas sannolikhet och konsekvens 

. 

 

Arbetet fortsätter. 

8 Övriga styrdokument, 

översyn och eventuella beslut, bilagor 

Förbundschef rapporterar om årlig översyn enligt 

internkontrollplan. Samråd med presidiet om smärre 

redigeringar (uppdatering av lagtext etc)  

Styrelsen diskuterar  

A: Dokumenthanteringsplan, B: styrdokument för 

Arbetsmiljö, C: Attest-och delegationsordning  

 

 

Dokumenthanteringsplan 

uppdateras, 

Styrdokument för Arbetsmiljö 

upprättas, samt att 

Attest-och delegationsordning 

uppdateras. 

 

https://www.sjusam.se/wp-content/uploads/2020/12/Protokoll-styrelse-20201211.pdf
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9 Val av ordförande och vice ordförande 

2019 utsågs nuvarande presidium för två år. 

Enligt befintliga rutiner bildas presidium genom val 

av en politiker från region eller kommun samt en 

statlig tjänsteman som representant för 

Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan. 

Kontinuitet är väsentligt då rollen omfattar ledning 

av förbundets kanslipersonal.  

 

Mötet lämnar stöd för sittande presidium och 

föreslår skiftade roller dem emellan 

 

 

Kerstin är utsedd vid 

kommunernas egna möte till 

att vara ny ordinarie ledamot 

för kommunerna.  

 

Sofia Sandänger väljs som 

ordförande för två år och 

Cecilia Andersson väljs som 

vice ordförande för de 

kommande två åren.   

 

10 Aktuellt från parterna 

 

Kommunerna inleder med att Bollebygd aktualiserar att pandemin är pressande, 

vilket även Svenljunga kommun mfl noterar.  

Män i hälsa blir en positiv fläkt för den mest pressade yrkeskåren och kan leda till 

vinna-vinna situation baserat på att arbetslösheten ökat. 

Aktivitetsutveckling för AME i både Bollebygd, Mark och Svenljunga med 

Tranemo.  

 

Arbetsförmedlingen arbetar ärendestyrt och för att det ska bli ökad likabehandling 

oavsett var människor bor. Generellt har de ett volymmått på att låta klienter få stöd 

genom externa leverantörer.  

 

Försäkringskassan har hårt tryck på att utbetala ersättningar och ganska stora 

regelförändringar i sjukförsäkring tex.  

 

VG-regionen delger bilder kring smittspridning och vaccinationsplanering. 

Fördelning sker från EU-nivå till länder och regioner och sedan prioritet till olika 

grupper. Vaccintillgången avgör hur fort genomförande kan ske. 
     
  

11 Aktuellt från förbundschef  

 

Upphandling pågår för den utredning kring språksvaga som är ny enligt 

verksamhetsplan. 

Förbundschef jobbar vidare med struktur, arkivering och dokumentation samt 

kvalitetssäkring av SUS 

Filmer kvar att verkställa sedan föregående års uppdrag.(delvis upphandlat)   

Projektdrift går mot sitt slut - kostnadsfråga i planering och frågor om  

Implementering är viktigt för styrelsen att fundera över framåt.  

Ny granskning på gång tillsammans med DSO  

 

Medskick om att samverkan trots alla svårigheter vanligen fungerar väldigt väl 

mellan parterna. 

 

12 Övriga frågor, mötet avslutas Mötet avslutas 

 

 



 
   

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 
      
   DIREKTIONSPROTOKOLL Sida 1 av 3
   Sammanträdesdatum 
   2021-01-29 
 
Plats och tid:  Brandstationen i Borås samt digitalt 2021-01-29 kl. 8.30 – 14.30 

Omfattning § 1 - § 9 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten (digitalt) § 1 - § 8 Borås 

Anna Christensen för Ulf Sjösten § 9- § 9 Borås 

Carl Pålsson (digitalt) Bollebygd 

AnnSofi Tureson (digitalt) § 1 - § 8 Mark 

Torsten Lindh (digitalt) Svenljunga 

Stephan Bergman för Anders Brolin Tranemo 

Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare Anna Christensen (digitalt) Borås 

Lars-Erik Olsson (digitalt) Bollebygd 

Johan Björkman (digitalt) Svenljunga 

Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Ann Larsson, ekonomichef 

Andreas Leandersson, räddningschef 

Susanne Kling, sekreterare 

Utses att justera Börje Eckerlid 

 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 

                            Susanne Kling 

 

 Ordförande: ___________________________________________ 

                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 

 Justerande: ___________________________________________ 

                            Börje Eckerlid  

 

 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2021-02-10 

 



 
   

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 
      
   DIREKTIONSPROTOKOLL Sida 2 av 3
   Sammanträdesdatum 
   2021-01-29 
 
§ 1 

Upprop 

Delar av direktionen medverkar digitalt på distans och upprop med kontroll av ljud och bild görs för 

att säkerställa närvaro. 

§ 2 

Val av justerare 

Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 3 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 4 

Rapport delegationsbeslut (Dnr. 2020-000015) 

Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att vissa beslut ska 

anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Beslut för perioden 2020-11-24 – 2020-12-31 

redovisas i förteckning. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna. 

§ 5 

Riskanalys 2021 

Ledningsgruppen har utarbetat underlag till riskanalys för år 2021. Riskanalysen ska ligga till grund 

för prioritering av de risker som ska ingå i internkontrollplanen för år 2021. Internkontrollplanen 

kommer att beslutas av direktionen 2021-03-26. 

Vid dagens sammanträde går direktionen igenom riskanalysen och gör förändringar och 

kompletteringar. Direktionen fastställer även vilka risker som ska ingå i interkontrollplanen. Dessa är 

1.3, 1.4, 7.4 och 8.6. 

§ 6 

SÄRFs Vision 2030 (Dnr. 2021-000094) 

Förbundsdirektören informerar om det arbete som inletts med Vision 2030. Avsikten är att utreda 

och anpassa SÄRFs verksamhet och förmåga till framtida krav och utmaningar. Vid dagens 

sammanträde förs en inledande diskussion. 

§ 7 

Information om arbetsprocessen med nytt Handlingsprogram 2022 (Dnr. 2021-000095) 

På grund av förändringar i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) behöver det nuvarande 

Handlingsprogrammet omarbetas så att ett nytt kan träda i kraft fr. o m 2022-01-01. 

Räddningschefen informerar om tidplanen för arbetet. Målet är att direktionen kan ta beslut vid 

sammanträdet 2021-10-22. 



 
   

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
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   Sammanträdesdatum 
   2021-01-29 
 
§ 8 

Information från förbundsdirektören 

 

Förändringar i LSO  

Förändringarna i LSO innebär även nya bestämmelser om hur räddningstjänsternas ledningssystem 

ska vara utformade. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att utfärda  

föreskrifter som kortfattat anger att ”övergripande ledning ska ständigt upprätthållas”. SÄRF har 

inlett arbete med att utreda de alternativ som finns för att uppnå de nya kraven fullt ut. 

Räddningschefen informerar om det beredningsarbete som pågår inom systemledning och vad det 

kan innebära för SÄRF. 

Lokalkostnader 

SÄRF har fått uppskov till 15 juni för att lämna svar till Revisionskontoret angående utredningen 

om lokalkostnader. 

 

Övrig information om verksamheten meddelas i utskick. 

 

§ 9 

Information om ledningssamverkan i Räddningsregion Bergslagen 

Brandchefen vid Nerikes brandkår, Per-Ove Staberyd, medverkar via Teams och informerar om hur 

ett flertal räddningstjänstförbund och kommuner har utformat sin ledningssamverkan i 

”Räddningsregion Bergslagen”. Förberedelserna startade för ca fem år sedan och fr. o m 2020-05-12 

är ledningssamverkan formellt inledd. I december 2020 inleddes, i samarbete med Polis och SOS 

Alarm, byggnation av en ny ledningscentral som kommer att vara färdigställd under år 2023. 

 

 

 

 











Nätverksdag Skola 
Fredag den 24 januari 2020 09:30-15:00 
Sveriges Riksdag, Norrbro 1A, Stockholm 

Deltagare 
Deltagaravgift ink fm fika, lunch och em fika 

Förnamn 
Efternamn 
Ort 
Mobiltelefon 
Ev. matallergl 

Lisa 
Berglund 
Borås 

Pris 220,00 SEK 
lnklusi-.e moms%: 0,00 SEK 

Varsågod, här är din biljett! 

 



Personlig 

BILJETT Borås C - Sthlm Central 
Biljetten gäller endast tillsammans med giltig ID-handling, Photo ID required 

Giltig: 2020-01-24 

Biljettnummer DMY2148K0001 

Kategori Vuxen 

Borås C - Herrljunga 
Avgång Ankomst Tåg 

04.47 05.28 3822 

Resenär: LISA BERGLUND SJ Prio Vit 

stn Västtrafik 

Kan inte Ombokas/Återbetalas 

Biljettnummer DMY2148K0003 

Kategori Vuxen 

Herrljunga stn - Sthlm Central 
Avgång Ankomst 

05.39 08.28 
X 2000 

Tåg 

420 
Vagn Plats 

5 60 

Internet ombord via ombord.sj.se 

 

Snabbtåg 2 kl SJ 

Fönster Salong 

Kan ombokas om avbokad före avgångstid 

SJ 





Personlig 

BILJETT Borås C - Sthlm Central 
Biljetten gäller endast tillsammans med giltig ID-handling, Photo ID required 

Giltig: 2020-01-24 Resenär: Anette Arvidsson 

Biljettnummer DMY2148K0002 
Kategori Vuxen 

Borås C - Herrljunga stn Västtrafik
Avgång Ankomst Tåg 

04.47 05.28 3822 

Kan inte Ombokas/Återbetalas 

Biljettnummer DMY2148K0004 
Kategori Vuxen 

Herrljunga stn - Sthlm Central 
Avgång Ankomst 

05.39 08.28 
X 2000 

Tåg 

420 
Vagn Plats 

5 59 

Internet ombord via ombord.sj.se 

1 

Snabbtåg 2 kl SJ 

Gång Salong 

Kan ombokas om avbokad före avgångstid 

RES 1m1u.1 





Personlig 

BILJETT Sthlm Central - Borås C 
Biljetten gäller endast tillsammans med giltig ID-handling, Photo ID required 

Giltig: 2020-01-24 Resenär: LISA BERGLUND SJ Prio Vit 

Biljettnummer DMY2148K0005 
Kategori Vuxen 

Sthlm Central - Herrljunga stn 
Avgång Ankomst 

18.26 20.54 
X 2000 

Tåg 

445 
Vagn Plats 

5 52 

Internet ombord via ombord.sj.se 

 

Snabbtåg 2 kl SJ 

Fönster Salong 

Kan ombokas om avbokad före avgångstid 

Biljettnummer DMY2148K0007 
Kategori Vuxen 

Herrljunga stn - Borås C 
Avgång Ankomst Tåg 

21.05 21.47 3843 

Kan inte Ombokas/Återbetalas 

Västtrafik 

RES 1m1 

SJ 





Personlig 

BILJETT Sthlm Central - Borås C 
Biljetten gäller endast tillsammans med giltig ID-handling, Photo ID required 

Giltig: 2020-01-24 Resenär: Anette Arvidsson 

Biljettnummer DMY2148K0006 

Kategori Vuxen 

Sthlm Central - Herrljunga stn 
Avgång Ankomst 

18.26 20.54 
X 2000 

Tåg 

445 
Vagn Plats 

5 51 

Internet ombord via ombord.sj.se 

 

Snabbtåg 2 kl SJ 

Gång Salong 

Kan ombokas om avbokad före avgångstid 

Biljettnummer DMY2148K0008 

Kategori Vuxen 

Herrljunga stn - Borås C 
Avgång Ankomst Tåg 

21.05 21.47 3843 

Kan inte Ombokas/Återbetalas 

Västtrafik 













H # 

Fakturanummer 
Er referens 
Ordernummer 

Benämning 

Deltagare 

Returadress: 
Kristdemokraterna, C/O KO, Box 2373, 
10318 Stockholm 

2433 
Jonathan Tellbe 
577263 

KO lnsplrationsdag Falköping 

Summering 

Använd a/1/ld OCR-nummer som betalnlf1Jsreferens 

Faktura 
OCR-nummer 3960002433235 
Att betala 295,00 
Bankgiro 639·8770 

Jonathan Tellbe 

Förfallodatum 
Fakturadatum 

Antal 

1 s t  

il pris 

295,00 

Moms 

0% 

Netto 
Moms 
Brutto 

Sida 1/1 

2020-02-06 
2020-01-07 

Nettosumma 

295,00 

295,00SEK 
O,OOSEK 

295,00SEK 

Att betala 295,00 SEK 

Adn,Js Knsldemoluaterna. C/0 KO, Box 2373, 10318 S!od<holml T e l  08-7232500 I E,posl - � • e m a . , . ,  I O r g . n r . 8 0 2 �  
fll lr fo.tollodagen Clelllte,u d<6)s""1srlnla med 8,S'Jf.. fO, 1iotfllg belalnlngoplmnooho doblloru , , . .  p6mlnnol10aY111" llllemlfM f<lrMnlng1av;if1 O<ligt g l l . - lag, Fa!clura ubll ld 00"""' f-•�ogsjl11S10n 
Bllogram av Kltstdemokmema.. Bnaln1ng sket med bo friande w.1'an Ut Baricglro 63W770 Dllllog,am AB knenlmedet Frlgor och anmilknlngar gllande falwran $kel eitlNa.s lill 0&-7232500, 
ekoncmlf>lulsldtmdu'arema.M. 

fflbankgirot 
När du betalar med Bankernas lntemettjänst eller Bankgirots 
Leverantörsbetalnlngar (LB) ange nedanstående relerensnr. 

Betalnlngsavsändare (namn och postadress) 
Jonathan Tellbe 

INBETALNING/GIRERING AVI 
lnbel avglfl (llylls av banken) OCR 

TIii bankglronr Betalnlngsmottagare 

 Klientmedel Billogram AB 
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR 

Referensnr 
M�DDELANDEN KAN IN:rr LÄMNAS PÅ AVIN 

Kronor jö 
DEN AVLÄSES MASKINELLT 

3960002433235 # 295 00 6 > 6398770#41# 
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H # 

Fakturanummer 
Er referens 
Ordemummer 

Benämning 

Deltagare 

Returadress: 
Kristdemokraterna, C/O KO, Box 2373, 
10318 Stockholm 

2465 
Kristdemokraterna Borås 
578527 

KO inspiralionsdag Falköping 

Summering 

Använd alltid OCR-nummer som betaln/ngsreferens 

Faktura 
OCR-nummer 
Att betala 
Bankgiro 

3960002465138 
295,00 
 

Förfallodatum 
Fakturadatum 

Kristdemokraterna Borås 
ATT: Kristdemokraterna Borås 

Antal 

1 st 

åprls 

295,00 

Netto 
Moms 
Brutto 

Moms 

0% 

Sida 1/1 

2020-02-08 
2020-01-09 

Nettosumma 

295,00 

295,00SEK 
O,OOSEK 

295,00SEK 

Att betala 295,00 SEK 

Ad,...s Knsl<lemol<tale,na, C/0 KO. Box 2373. t0318 s 1 - . o l m f  T e l  0&-7232500 f E-post ekonoml@krl""8mokralem•.,., I 0r!J,'lr.ll02006-3!MO 
Enor f l ! t f -agen - . , . ,  d<ij•millrlnlA mod 8.6%. fil< skriflv beulnlngSp&mirlnebe _ , . , . ,  , , . . ,  pimlnnelseaygill ofle,nalM f0rtenh,v1a"Vi11• 1 Qllondo lag. F.i<!u<a uWllld genom f-••lnos41Mlon 
Bllogr.tm av Krisldemaktatema. Betalning sker med befriande ved<an I l  B lro 63H770 8111ogram A8 ktieotmedel. Fr6gor och anrnlrknlnga, glbodo faJclurari a l l a s  tDI0&-7232500, 
ekonoml@-omokro1oma.H. 

fflbankgirot INBETALNING/GIRERING AVI 
När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots 
Leverantörsbetalningar (LB) ange nedanstående referensnr. 

Betalnlngsavsändare (namn och postadress) 
Kristdemokraterna Borås 
Ynglingagatan 14 
50637BORÅS 

Tlll bankglronr 

 

lnbel avgift (Ifylls av banken) OCR 
Skanna med din bank-app 

Betalnlngsmottagare 

Klientmedel Billogram AB 
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR 

Relerensnr 
M�DDELANDEN KAN) INTE LÄMNAS PÅ AVIN 

ronor ro,e 7 

DEN AVLÄSES MASKINELLT 

3960002465138 # 295 00 6 > 6398770#41# 



H Il 

Fakluranummer 
Er referens 
Ordernummer 

Benämning 

Deltagare 

Returadress: 
Kristdemokraterna, C/O KO, Box 2373, 
10318 Stockholm 

2492 
Lisa Berglund 
580097 

KO lnsplrationsdag Falköping 

Summering 

Använd alltid OCR-nummer som betalnlngsreferens 

Faktura 
OCR-nummer 
All betala 
Bankgiro 

3960002492231 
295,00 
 

Förlattodatum 
Fakturadatum 

Sida 1/1 

2020-02-11 
2020-01-12 

Kristdemokraterna Borås C/o Ronnie Friström 
ATT: Lisa Berglund 

Antal 

1 st 

äprls 

295,00 

Netto 
Moms 
Brutto 

Att betala 

Moms 

0% 

Nettosumma 

295,00 

295,00SEK 
0,00SEK 

295,00SEK 

295,00 SEK 

A,1,..,. Kdsldemoktatcrna, C.OKD, ec, 2373, 10318 Slod<tloml Tol 08-7232SOO I E-,.,si ekonoml@luisldemokrlllema.se I Org.nr.'°2006-3� 
Eijo, lilrtdodogon debitera  df41""'1srltu med 8,6%. F6r ""1flle bolalnlngsp-melso clobiloru lvon p6mlnne1Naygift awnaM 1-lngaavgill enigt gllande tog. Falltun, ullllld genom loklulortngojltmon 
Dllogram av Krbtdemol<ralcrna. Detalolng <ll<cr med bel�.- veoun ■ ll.vllralro 639-Sno llllogtam AB kl_,,..,.,L F"9<,r och anffll,la;ngar oa.anoe fel<luran al<al .Was ■ 0&-7232500, 
elr.onomi@kr{ltdomokratoma.eo. 

ID bankgirot INBETALNING/GIRERING AVI 
När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots 
Leverantörsbetalnlngar (LB) ange nedanstående referensnr. 

Betalningsavsändare (namn och postadress) 
Kristdemokraterna Borås C/o Ronnie Frislröm 
Ynglingagatan 14 
50637 BORÅS 

Tib bankglrOIV 

 

lnbet avgift (Ifylls fN banken) OCR 

Belalnlngsmottagare 

Klientmedel Billogram AB 
VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR 

Referensnr 
M�DPELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN 

ronor jöre 7 
DEN AVLÄSES MASKJNELLT 

3960002492231 # 295 00 6 > 6398770#41# 



H Il 

Returadress: 
Kristdemokraterna, C/0 KO, Box 2373, 
10318 Stockholm 

Faktura 
OCR-nummer 
Att betala 
Bankgiro 

3960002529834 
295,00 

Förfallodatum 
Fakturadatum 

Sida 111 

2020·02-13 
2020-01-14 

Ulrika Gunnarsson 

Fakturanummer 
Er referens 
Ordernummer 

Benämning 

Deltagare 

2529 
Ulrika Gunnarsson 
581898 

KO lnsplrationsdag Falköping 

Summering 

Använd alltid OCR-nummer som betalnfngsreferens 

Antal 

1 st 

åpris 

295,00 

Netto 
Moms 
Brullo 

Att betala 

Moms 

0% 

Nettosumma 

295,00 

295,00 SEK 
0,00 SEK 

295,00 SEK 

295,00 SEK 

Adtoss Ktls-aJ•rna. C.00 KO. 8ox2373, 10318 Sloc:H1olml Tel. 08-7232500 I E-i>osl cl<onoml@k,i,_lema.se f O..g.m. ll02008--'l940 Ett« f l l t f - · n  debileras d111j,mAls16"1A mod 8.5%. F4, • - I  bolalniosl>P!minroolH cfebolooas · - p6mlnntltoa-..gl--••M 10,-1ng .. vgil1 o111gtg-llg. Fal<IIA Ulllllld oenom ,_.,l'IOS�!ntlon 
S.llogram av Kri<ld_,.,m.>. Betalning okor med befrlancte vet<an 1i1 B:inl<g�o 63Uno 911\ogfam AB kl"'11n1edol. F,ågo, och IIIWnArlallngar gllando fal<1uta11 skal sl.l.las lill 08-7232500, 
ekono<nf@ktlsld1moluatem3..s.e. 

(gba.nkgirot INBETALNING/GIRERING AVI 
Når du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots 
Leverantörsbetalnlngar (LB) ange nedanstående referensnr. 

BetatnJngsavsändare (namn och postadress) 
Ulrika Gunnarsson 

Till bankglronr 

lnbel avgift (Ifylls av banken) OCR 
S

Betalnlngsmottagare 
Klientmedel Billogram AB 

VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR 
Referensnr 

M�DPELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN 
ronor !öre 7

DEN AVLÄSES MASKINELLT 

3960002529834 Il 295 00 6 > 6398770#41# 



H 

[lJ 
Fakturanummer 
E.r referens 
Ordernummer 

Returadress: 
Kristdemokraterna, C/O KO, Box 2373, 
10318 Stockholm 

2546 
Anette Arvidsson 
582227 

Faktura 
OCR-nummer 
Att bt11l1 
Bankgiro 

3960002546036 
295,00 
639•8770 

Anette Arvidsson 

Fllrf1llod1tum 
F1ktut1d1tum 

Sida 111 

2020•02·13 
2020-01-14 

_ _ _  s_en4_m_nl_ng..:;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A_n_1a_1 _ _ _ _ _  å prl_s _ _ _ _ _  M_o_m_s _ _  Nettosumma 

# 

Deltagare 
KD lnspirallonsdog Falköping 

Summering 

Använd all/Id OCR-nummer som betalnlngsrEl8fens 

mbankgirot 
När du betalar med Bankernas lnternettjånst eller Bankgirots
Leverantörsbetalnlngar (LB) ange nedEnstående referensnr. 

Betalnlngsavsllndare (namn ooh po1tadresa) 
Anette Arvidsson 

3960002546036 # 295 00 

1 st 295,00 

Netto 
Mom1 
Brutto 

Att betala 

0% 29S,OO 

29S,0O SEK 
0,OOSEK 

295,00SEK 

295,0OSEK 

INBETALNING/GIRERING AVI 
lnbet avgift O �  a v  banken) OCR 

Betalnlr;gsmouagare 

Klientmedel Billogram AB 

6 > 6398770#41 #





I ■ 
Fakturanummer 
Er referens 
Ordernummer 

Benämning 

Returadteaa: 
Kristdemokraterna, C/O KO, Box 
2373, 103 18 Stockholm 

3223 

MIY/358 

Kristdemokraterna Borås Per.Jonas 
641761 

Anmälan kick otf 
Kick otf 21 aug 

Faktura 
OCR-nummer 
Att !betala 
Bankgiro 

3960003223437 
150,00 
639-STT0 

Förfallodatum 
Fakturadatum 

S l d a 1 / �  

2020·09·15 
2020-08-16 

Kristdemokraterna Borås Per-Jonas Carlsson 

Antal 

1 st 

1 si 

_ _ _ _  �prfs 

150,00 

0,00 

Moms 

0% 

25¾ 

Nettosumma 

150,00 

0,00 Mitt val • del 1 : (kl:13 :15) Hur får vi 
� Kickoff 21 aug 

i i i i i i  -== -== 
!!!!!! -=--

Mitt val• del 2: (kl:13:50) Hur kan kom 
Kickoff 21 aug 

t1 ld.�r � VtA-- JJk 
o.., v<.. Q.[. L-::.J  I Ö r  -
,t vW, 

\Ank�--
t . , .  

-

Att. 

Använd al/tid OCR-nummer som betalnlngsreferens 

1 SI 

\var. 

L ->h"I 
- _,.. - a - •  

. - -- . ,

- - -
I - ...
I --  

\1Uc1 

Kredit 

0,00 

Netto 0% 
Moms 0% 

Brutto 

Att betala 

25¾ 0,00 

160,00 SEK 
0,00 SEK 

150,00 SEK 

150,00 SEK 

\ . _ _ - A * e n  Kristdamnmto , C.OKO. Box 2373, 103 18 Stockholm I r,1.08·72325001E,po,1ekonoml@tllAtdGmokratema.se I Org.nr. 802006"39•0 
F�, akrllalg bt1olnlno1P61n1Mtlu doblio .. , "'mlnnoltoa,gltt•lltnallY1 l611enlno . .  voll1 anllOI GIiiande l•o. FaM,.,. Vlll.llld gcnon l>kt1J""111f1S!jln1!Aln Bfllooram • •  KWdtmdc11:em1. Be1atr,ng ahrmed 
betrb1nde verk.an dfl Bankgiro 639-8770 Bllloa,am 1\8 klftn!mt!dtl, frågotoch anmirknln11nrg:illa:nde f.1kturan tkall ttållu SIi 08-7232500, o'konor.1t@kl1,tdamotira1enuuo. 

# 

fflbankgil'ot 
När du betalar med Bankernas tnterriettJänst eller Bankgirots 
Leverantörsbetalnlngar (LB) ange nedanstående referensnr. 

Betalnlngsavsändare (namn och postadress) 
Kristdemokraterna Borås Per-Jonas Catlsson 
Ynglingagatan 14 
506 37 BORÅS 

Ank. 

Konto 

Att. 

INBETALNING/GIRERING AVI 
In bel avgift (Ifylls av banken) OCR 

- - - ·  .... .'::::::::::::::::;----r----_..1.._-_-_-..:::_:;:_ .:;:_:;:_ :::_.:;---Ver. 

Debet Kredit 

Betalnlngsmottagare 

Bet. 22 q -ZO 
TIii bankglronr 

Klientmedel Blllogram AB 
VAR GOD GOR INGAANDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LAMNAS P AVIN DEN AVLASES MASKINELLT 

Referensnr I Kronor I öre i 

3960003223437 # 150 00 3 > 6398770#41# 
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Faktura 
CICA IUI f i d o l , . . _  
kU..W. tK :it t ..... . t . ._ ...., .. -
.. 
" 

.,.. 
, ... ... . .. '" u• 

. . . . . . . . . • . . . . .  C)(..... " ,.,.a'C 
11"' •-tJt:"' 
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ji»&rnl . . . _ - . l l l d o ; • - A I I  

1  '6HR!ll  _ _ _  u    (!11ur _ _  ,........, l•r I ----
J 1 6 0 0 0 J l l U J Z  I 150 CQ J > &Jtl//OUlt 

Ank. iver. 75' 
Konto Debet Kredit 

All. I Bet. Z.t.\ I\ - 2o









Fakturanummer 
Er referens 
Ordcrm,mmcr 

Benämning 

� �  

Reture dre 89: 
i{f.:..'xkn:,:'aa!:,""';i CIO KD, D.o.  
23TJ, il);J 18 Slo llolm 

Alt leda polttiska möten 

[ Använd alltid OCR nummar som botalningsrof,rons 

f'aiciota 
 !e,.'J!
295,00 
6:: S?.-.. 

Fl!kturedetum 
 ..1:1.-v.e--16 
2020-08-19 

Krtstdemokratema Borås 
ATT: U.,ika Gunnarsson 

An/al 

. ·---

å pris 

N' tkd1  
iii 'u,n-s(i?o 

Brutto 

Att betala 

Moms Nellosumma 

295.00 SEK 
ii,Vii SE;( 

295,00 SEK 

295,00 SEK · 1 

..._..A!lr   K41-.,Mrfll)1fflt•l"la. C-0 i-:o. Do, ZJ?'J, 10:J 18 Gtod,t,a-ln J Tel  -tll2.'JM I E--otJ!l.1 il!Oftf,fll.Jf!►,111d;1'i•/"'•W!1T1U e 10.!2 f l f  E-1 1?-4O 
  ; .   ; 1 ;   . .  ) o o .   t-;.;L-t: !.:/" T.;. ;.t.,-f-- ;ts:...··;--   • .- r.:t..::'P!.-:.:.-:-  ..  rJ'c,"'::-;. .?-;t;:i..1.7   tr;-:;-_ J.-:;:..• ! ' n   r-=...-,.,ll..W,_":;-. c:---.r:-;!;:=- . . . ! ,   -  _ .! : - , - i  •i-.-;,- , ..... !" ::.;·! betrianda verllan lfl S■nttolru 839-t770 8llbQnLM AB ktzaRtmede,. Mact oeh nnmlJtcnlnQ1119 lllaM•  t1tu11n1ke,II tliltaa llll oa.7232.50O, e.11:011otnl•hitstdemokntem1.•e.. 

# 

INBETALNIMG/G!RERING AVI 
När du betalar med Bankernas lnternettfänst eller Bankgirots fnoet avgfit {11),,ls avnanf<en) o c RLcvcr,mtör.;betalningar (LB) ange nedon:;tåcnde r·tit<    - - - - . , . , . . , - - - - - t - - - - - ,  n ·. Ver. . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Betalnlngsavsändare (namn och postadress) 
Krlstdcmokratcrtm Borås 
Ynglingagatan 14 
506 37 BORÅS 

Konto 

AU. 

Debet Kredit 

Bet. 2.t [t\ _ 2.o },o 

TIil banl(gircnr E:eulnir.gsmo!bgare 
- Kaentmooel Billogram AB 

VAAGODGOR l'JGAANDRtrJGAA MEDDELANDEN KAN iNTt: LAMNAS P AVIN DEN AVLASES MASi(JNELi. T 
R fe.rensnr Kronor Jöre 

3960003288539 # 295 00 6 > 6398770#41# 







X . . ,

H Il 

Faktura Sida 1/1 

Fakturanummer 
Er referens 
Ordernummer 

Returadreu: 
Krlsldemokralerna, C/O KO, BDX 
2373, 103 18 Stockholm 

3306 
Anelle Arvidsson 
646343 

Bendmn_��g _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Deltagare 
All leda pollUska möten 

Använd alttid OCR-nummer som betatlings,eferens 

OCR-nummer 
Att b•t1l1 
Bankgiro 

3960003306 t 33 
295,00 
639-sno 

Anette Arvidsson 

F6rl1llodatum 
Fakturadatum 

2020-09-28 
2020-08-29 

Antal å pris Moms Nettosumma 

1 si 295,00 

IAnk. -
-

�t t .  

Konto 

Netto 0% 
Moms0% 

Brutto 

Att betala 

- - - - - - - ----

/Ver. 

Debet 

/Ber. 
J 

295,00 

7 
'--·· -�dit ·---

-
J 

295,00 SEK 
0,00 SEK 

295,00 SEK 

295,00 SEK 

Adr•n K••lf•••",.,."'•- CA>tCO. 80.- 2l1l 103 I l  SIKkholial ltt.08-7232500 I E-,01t tkono:ni0kll1tc11m-Win11ttn&.11 I o,..,v. l02.00Wt4t 
Fir t1111Ud'9 ti.1.&ln.ngtpitn,.nnal&e 4tMtt,_, pl,NMtllt&YQIH ab1tn1l1,tl lmtNftOIIVC' f l  tN 01 9tn&ftlt t19. ftllll'I • • I P d  ftNII flktvre1'f\tt\i.nt . .  " lflt9"P' 1Y k,lt1d1JmOIIJat1ma.. 8elllnin,t 1\t, mtd 
bttit,"d• "'"''" 1ill 81nk9i,o 139-1710 BiH llffl AB •1r,ntmtdt. FQ90, och e,wjlt,n. ou tl11&nd• la,ru,an ....... 11jjtaa QI oa 7132$06, e\one.l@ •tdem•l•,.""'-••· 

l9bankgirot 
Når du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots 
Leverantörsbetalnlngar (LB) ange nedanstående referensnr. 

Betalnlngsavslndare (namn och postadre11) 
Anelle Arvidsson 
Visterfånggalan 24 
50330 BORÅS 

INBETALNING/GIRERING AVI 
lnbet avgllt (ifylls av banken) OCR 

111 bankgiron, Bet�lnlngsmorugare 

Kllentmedel Blllogram AB 
VAR GOD GOR INGAANDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE L MNAS P AVIN DEN AVL SES MASKINELLT 

Referensnr 

3960003306133 Il 295 00 6 > 6398770#41# 

















H # 

Fakturanummer 
Er referens 
Ordernummer 

Benämning 

Deltagare 

Reluradress: 
Kristdemokraterna, C/0 KO, Box 2373, 
10318 Stockholm 

2757 
Ulrika Gunnarsson 
591427 

Nätverksdag för Kultur- och fritidspolitiker 16 cpril 

Summering 

Använd alltid OCR-nummer som betalnlngsreferens 

Påminnelsefaktura 1 Sida 1/1 

OCR-nummer 3960002757930 Förfallodatum Per omgående 
All betala 275,25 
Bankgiro 639-8770 

Fakluradatum 2020-01-28 
PAmlnnelsodatum 2020-03-03 

Ulrlka Gunnarsson 

Antal 

1 st 

åpris 

215,00 

Netto 
Moms 
Brutlo 

Påmlnnelseavglft 
DröJsmålsränla 

Att betala 

Moms 

0% 

Nettosumma 

215,00 

215,00 SEK 
0,00SEK 

215,00 SEK 
60,00SEK 
0,25SEK 

275,25 SEK 

Adress Krisldemokfaloma. CIOKO. Box 2373. 10318 Sloc:l<hclml ToLOS.7232500 I E1)osl akonoml@ktlsl<lomokratemue I Org.nr.802006-3940 
Eller förl-.O,,n dtl>lteru Otöjsmalsrlnta med 8,5'11.. F6r •krifdll bolllntngsplmln,...... -t••• l•t11 plmtnM111ayVift olternlfM IO<Hnlngsa\lllllt ffligt gillndo lag. FaktU<a Uliltld genom f1klvrerlngl�lmton 
Blllogram av Kristdomokr.11ema. B<talrllng sker mod l>elrlando IIU<all III Bankgiro 6 3 � 0  Blllogram AB kllentmedel. Frigor oet, - n g a r  � fat<t.,,a,, r.l<all .Ullas tiD 08-7232500, 
ek0n0m11'1u1Sldernol<ta11n10.se. 

fflbankgirot 
När du betalar med Bankernas Internettjänst eller Bankgirots 
Leverantörsbetalnlngar (LB) ange nedanstående referensnr. 

Belalnlngsavsändare (namn och postadress) 
Ulrika Gunnarsson 
Brämhultsvä_gen 24 
50455 BORAS 

3960002757930 # 275 25 

INBETALNING/GIRERING AVI 
lnbel avgllt (llytls .., banken) OCR 

Belalnlngsmottagare 

Kllentmedel Blllogram AB 

5 > 6398770#41# 





















Ronnie Friström 

Från: Dennis Jernkrook 
Sl<ickat: den 27 januari 2020 15:55 
Ämne: Kallelse årskonferensen 29 februari 

Hej, 

Och hjärtligt välkommen till årskonferensen den 29 februari! Arskonferensen är konferensen för alla 
förtroendevalda moderater och kristdemokrater i Borås Stad. 

Tillsammans ska vi lyfta blicken och försöka besvara frågan hur vi förvandlar 2020-talet till en sann 
borgerlig framgångssaga genom vårt hårda arbete i nämnder och bolag. Till vår hjälp har vi bland annat 
talare som Johan lngerö, policyansvarig för Kristdemokraterna, och Stefan Olsson, medlem i Moderaternas 
ideprogramsgrupp, regionråd, författare och fil. dr i Statsvetenskap. 

Konferensen äger rum på Quality Grand Hotel kl 09-16 (möjligen slut något tidigare). Fullständigt program 
skickas ut närmare inpå. 

Anmälan görs via följande länk senast den 10 februari men gärna i god tid innan: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1 F Al pQLScYrel-
1 GAgjV6s6wPchGijROfv64vEPynq DS8StNSTM8VBA/viewform?usp=sf link 

Mvh, 
Dennis Jernkrook 
Politisk sekreterare (M) 
















	Namnlös



