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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Nr 2
Timtaxor för taxor inom Miljö- och konsumentnämnTimtaxor för taxor inom Miljö- och konsudens ansvarsområde
mentnämndens
ansvarsområde.
2015-12-10
Dnr 2015/KS0571
406
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-19 att fastställa de taxor och avgifter för 2016
som skall beslutas av Kommunfullmäktige. När det gäller taxorna inom Miljö- och
konsumentnämndens ansvarsområde omfattade beslutet inte själva timtaxan. I taxorna hänvisas till timtaxan men beloppet är inte angivet utan framgår i nämndens
beslutsunderlag som bifogas detta ärende. Kommunfullmäktige måste således ta ett
separat beslut för att fastställa timtaxorna för 2016.
För 2017 bör det framgå i själva taxan hur stor timtaxan är. Kommunstyrelsen har
påbörjat en dialog med nämnden om detta.
Följande timtaxor föreslås att gälla för 2016. Inom parantes 2015 års taxor.
• Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
1 104 kr
(1 057 kr)
• Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
960 kr
(912 kr)
• Prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
960 kr
(912 kr)
• Uppdragsverksamhet
960 kr
(912 kr)

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Timtaxor för taxor inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde fastställs att gälla
fr.o.m. 2016.
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§ 102

Dnr 2015-2066

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxa
för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, taxa för
prövning och tillsyn inom strålskyddslagen samt taxa för
uppdragsverksamhet
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram nya underlag för taxor inom
Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden. Av särskild vikt är en ny modell för
beräkning av timavgifter, som på ett bättre sätt ska fånga den totala kostnaden för
myndighetsutövningen. SKL tillhandahåller även ett nytt underlag som kan användas vid
indexuppräkning av taxor: Prisindex för Kommunal Verksamhet (PKV). PKV är ett
bättre index att utgå ifrån jämfört med Konsumentprisindex (KPI) eller
Arbetskostnadsindex (AKI), som används idag vid indexuppräkning av Miljö- och
konsumentnämndens taxor.
Beräkningar av verksamhetens kostnader för tillsyn och prövning, baserad på SKL:s nya
modell för beräkning av timavgift, motiverar en förändring av timtaxan för den
offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1104 kr för år 2016. Motsvarande
beräkningar för övrig tillsynsverksamhet och uppdragsverksamhet leder fram till en
timavgift på 960 kr för år 2016. Skillnaden i avgiftsnivå mellan taxorna beror på att
restid inte får ingå i kontrolltiden för livsmedelsverksamhet. Övriga taxor för prövning
och tillsyn samt uppdragsverksamhet medger däremot debitering av restid.
Miljöförvaltningen föreslår att taxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet, taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxan för tillsyn och
prövning enligt strålskyddslagen samt taxan för uppdragsverksamhet indexuppräknas
varje år genom beslut av Miljö- och konsumentnämnden baserat på PKV, som
publiceras av SKL under oktober månad varje år.
Miljöförvaltningen har identifierat några tillsynsområden där den nuvarande avgiften
inte ger en tillfredsställande kostnadstäckning. Tillsynen blir därmed skattefinansierad i
betydande utsträckning istället för avgiftsfinansierad, som är huvudprincipen vid
myndighetsutövning inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden. Detta
berör anmälan av värmepump, anmälan av undervisningslokal, anmälan av lokal för
hygienisk behandling, anmälan av bassängbad, tillsyn av undervisningslokaler samt
föreläggande om att åtgärda bristfälligt avlopp.

Justerande sign
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Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2015.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa i bilagor
redovisade förslag till taxor för Miljö- och konsumentnämndens verksamhet att gälla
från och med den 1 januari 2016. Nämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige att
besluta om timtaxor från och med den 1 januari 2016 enligt följande:
•
•
•
•

Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Uppdragsverksamhet

1 104 kr
960 kr
960 kr
960 kr

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign
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Dnr 2015/KS0816

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Nr 3
Konstnärlig gestaltning
gestaltning av
av Fristad
Fristad torg.
torg. Donation
Donat- till
Konstnärlig
ion tillStad
Borås
av Framtid
Borås
avStad
Framtid
Fristad,Fristad,
företag företag
och privatpersoochi privatpersoner
i Fristad,
samt Tore stiftelse
G Wäner
Fristad, samt Tore
G Wärenstams
renstams
2015-12-22
Dnrstiftelse
2015/KS0816 046
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donation av
Framtid Fristad, företag och privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams
stiftelse för inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”, under förutsättning att stiftelsen
avsätter medel för inköpet.
En till Kulturnämnden erbjuden donation omfattande 800 tkr skulle möjliggöra att
Kulturnämnden kunde köpa in skulpturen Knot av Eva Hild, för placering centralt på
Fristad torg. Bakom donationen står Framtid Fristad, företag och privatpersoner i
Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse. Villkoret för donationen är nämnd
placering samt att skulpturen underhålls av kommunen.
Förslaget till donation har framlagts av paraplyorganisationen Framtid
Fristad, som består av företagare och privatpersoner i Fristad. Kulturnämnden har
klargjort att villkoren för ett verkställande är att initiativtagarna ordnar med extern
finansiering. Kulturnämnden menar att den aktuella skulpturen Knot av Eva Hild,
skulle estetiskt fullborda det nyligen upprustade torget.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige tar tacksamt emot donation av Framtid Fristad, företag och privatpersoner i
Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse för inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”
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Konstnärlig gestaltning av Fristad torg. Donation till
Borås Stad av Framtid Fristad, företag och
privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams
stiftelse
Beslut

Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige tacksamt ta emot donationen av
Framtid Fristad, företag och privatpersoner i Fristad, samt Tore G Wärenstams
stiftelse för inköp av Eva Hilds skulptur ”Knot”, under förutsättning att stiftelsen
avsätter medel för inköpet.

Bakgrund

En till Kulturnämnden erbjuden donation omfattande 800 tkr skulle möjliggöra att
Kulturnämnden kunde köpa in skulpturen Knot av Eva Hild, för placering centralt på
Fristad torg. Bakom donationen står Framtid Fristad, företag och privatpersoner i
Fristad, samt Tore G Wärenstams stiftelse. Villkoret för donationen är nämnd
placering samt att skulpturen underhålls av kommunen.
Som tidigare meddelats har förslaget framlagts av paraplyorganisationen Framtid
Fristad, som består av företagare och privatpersoner i Fristad. Kulturnämnden har
klargjort att villkoren för ett verkställande är att initiativtagarna ordnar med extern
finansiering – vilket man nu uppnått.
Den föreslagna skulpturen Knot av Eva Hild, skulle estetiskt fullborda det nyligen
upprustade torget.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Dnr 2014/KS0405

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin
Kommunfullmäktige

Nr 4
Borås Stads ungdomspolitiska program
2015-12-01
Dnr 2014/KS0405
Borås Stads
ungdomspolitiska program
I visionen Borås 2025 lyfts barn och unga fram som ett strategiskt målområde.
Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan syftar till att ge en samlad
bild kring kommunens viljeriktningar och ambitioner när det gäller ungdomspolitiken
och utgår från ungas egna uppfattningar. Ett sektorsövergripande program med
tidsatta åtgärder ska underlätta Borås strävan om att ta ett gemensamt ansvar för
unga.
Ett förslag till reviderat ungdomspolitiskt program har varit ute på remiss hos nämnder, bolagsstyrelser, centrala pensionärsrådet, kommunala funktionshinderrådet, ungdomsrådet och externa aktörer. Svar har inkommit från Arbetslivsnämnden, Miljöoch konsumentnämnden, Sociala- omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden, Stadsdelsnämnden Väster, Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden,
Kulturnämnden, Servicenämnden, Stadsdelsnämnden Öster, Lokalförsörjningsnämnden, Stadsdelsnämnden Norr, Tekniska nämnden, Centrala pensionärsrådet, Kommunala funktionshinderrådet, Viskaforshem AB, Borås energi & miljö AB, AB Bostäder, Borås Djurpark AB, Rädda Barnens lokalförening i Borås och Borås Stads
ungdomsråd.
Stadsdelsnämnderna har ombetts att särskilt lyfta fram de lokala ungdomsrådens yttranden vilket har gjorts. I remissammanställningen har Borås Stads ungdomsråds
samt de lokala ungdomsrådens svar lyfts fram som helhet.
Av 21 inkomna remissvar har 20 tillstyrkt förslag på ”Borås Stads ungdomspolitiska
program med handlingsplan”. Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget i sin
helhet, men ett antal kommentarer har lyfts fram.
De tydligaste förändringarna i det ungdomspolitiska programmet är att programmet
är mer övergripande. Strukturen utgår från de områden som följs upp i Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp). Programmet är sektorsövergripande och belyser
ungas liv utifrån utbildning och arbete, hälsa och trygghet, fritid och kultur samt delaktighet och inflytande. Det behövs en samsyn och samverkan inom alla delar för att
visionen om gemensamt ansvar för barn och unga ska kunna uppfyllas.
Kommentarerna kan delas upp i två delar
Formuleringar och textändring:
Kulturnämnden, Sociala-omsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden Fritids- och
folkhälsonämnden och Rädda Barnen lyfter fram synpunkter på formuleringar och
textförändringar. Flera av dem har tagits tillvara i programmet, särskilt vikt har lagts
vid synpunkterna om att unga med funktionsnedsättning behöver lyftas fram tydligare
som målgrupp och i formuleringar.
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Förslag på aktiviteter:
Utöver detta har det lämnats ett antal idéer på aktiviteter inom området. Ett konkret
förslag är att Luppenkäten genomförs även med unga med funktionsnedsättning.
Bearbetning av resultat från nästakommande Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
(Lupp) ska mynna ut i en ny handlingsplan kopplat till programmet.
Barnkonsekvensanalys/ barnchecklista
För att särskilt beakta barns och ungas perspektiv genomförs en barnchecklista i
ärendeberedningen. Sammanfattande bedömning utifrån barnchecklista:
Beslut om ett styrdokument för ungdomsfrågor berör barn och unga direkt då det är
ett beslut som omfattar alla nämnder och särskilt de som har direkt ansvar för barn
och ungdomsfrågor. Då beslutet berör ungdomar i hög utsträckning är det viktigt att
barn och unga får uttrycka sina åsikter kring detta. För att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och tankar genomför kommunen Luppenkäten bland alla elever i
åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten från denna är underlag till det ungdomspolitiska programmet. Vidare har ungdomar bjudits in till ett antal träffar för att diskutera
resultaten och uttrycka sina åsikter. Ungdomsråden i Borås har yttrat sig i remissomgång. I arbetet har man inhämtat kunskap om livsvillkor för unga med funktionsnedsättning utifrån undersökningar som Ungdomsstyrelsen har gjort med målgruppen för
att ta tillvara deras erfarenheter.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 17:e juni 2015 återremitterades förslaget
på reviderat ungdomspolitiskt program och tillhörande handlingsplan. Motiveringen
var att unga med funktionsnedsättning ska lyftas fram tydligare i programmet, samt
att förtydliga att barn och unga har rätt till inflytande i frågor som rör dem. Förslaget
på reviderat ungdomspolitiskt program och tillhörande handlingsplan har justerats i
linje med nämnda motiveringar. I programmet har tre tillägg gjorts: de två nedersta
punkterna under rubriken ”Delaktighet och inflytande”, samt det andra stycket under
rubriken ”Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, tillgänglighet”. I handlingsplanen har
arbetet med att öka möjligheten till inflytande och delaktighet för unga med funktionsnedsättning förtydligats genom det andra uppdraget uppifrån.

3

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stads ungdomspolitiska program antas gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar
och bolag. Programmet ska revideras senast 2019.

3

Mot
beslutet reserverar
sig Patric Silfverklinga
(SD) till förmån
för sitt
Handlingsplanen
för 2016-2017antas
gälla. Kommunstyrelsen
ansvarar
för yrkande
revideringatt
senast
2017.
Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: ”Texten nedan stryks och
bifall till förslaget i övrigt.
Mot
beslutettillgänglighetsreserverar sig och
Patric
Silfverklinga (SD) till
förmån
för sitt yrkande att
Ett genus-,
mångfaldsperspektiv
gäller
allt ungdomspolitiskt
arKommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
besluta:
”Texten
nedan
stryks och
bete. Vi ska arbeta föreslår
med unga
utifrån ett perspektiv
där flera
variabler
samspelar.
Det
bifall
till förslaget
i övrigt. att se både individen och helheten”.
ger bättre
förutsättningar
Ett genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv gäller allt ungdomspolitiskt arbete.
Vi ska arbeta med unga utifrån ett perspektiv där flera variabler samspelar. Det
KOMMUNSTYRELSEN
ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten”.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Lena Palmén
Kommunalråd
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Strategi
Program
» Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stad

Ungdomspolitisk plan
2016
B9
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunstyrelsen
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2017

2 Ungdomspolitisk plan
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Handlingsplan 2016
Vad

Varför

När

Vem

Uppföljning

Vad ska göras för att
bidra till målen i
programmet?
Löpande utbilda personal i Borås Stad om
barns rättigheter.

Varför ska vi
göra just det?

När ska
det vara
klart?
2016

Vem bär ansvaret?

När och hur ska uppföljning ske?

Kommunstyrelsen

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen,
stadsdelsnämnderna och

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen
i samverka med Fritids- och folk-hälsonämnden, Kultur-,
Arbetslivs- och
Sociala omsorgsnämnden, Miljö
och konsumentnämnden, stadsdelsnämnderna
Fritids- och folkhälsonämnden och
stadsdelsnämnderna

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.

Arbetslivsnämden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen,
Fritids- och folkhälsonämnden och
stadsdelsnämnderna

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.

I syfte att öka
kunskap om
barns rättigheter
och säkerställa
barnperspektivet.
I syfte att se till 2016
Öka möjligheterna
till delaktighet och
att alla unga
har lika stora
inflytande för unga
möjligheter till
med funktionsneddelaktighet och
sättning.
inflytande.
2017
Samla och sprida in- I syfte att göra
formation om utbild- satsningar för
ning och arbete, fritid barn och unga
kända och tilloch kulturliv, hälsa
gängliga.
och möjligheter till
inflytande till unga i
grundskolans senare
del och gymnasiet.

2017
I syfte att öka
ungas kunskap
om hur livsstil
och vanor påver- kar hälsan
och stödja dem i
att bli vuxna.
I syfte att ge fler 2016
Utreda möjligheter
till feriearbete på
unga feriearbete
andra delar av året än och uppmuntra
lärande utanför
sommaren.
skolan.
Utveckla det normI syfte att ta
2017
kritiska och inklubort hinder för
derande arbetet i
ungas möjlighefritidsverksamheten. ter till fritid och
kultur.
Hälsofrämjande
insatser för unga som
tar upp frågor som
förväntningar, studieteknik och livsstil.

Utbildningsnämnden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.
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Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stad

Ungdomspolitiskt
program
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

» Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2019

2 Ungdomspolitisk program
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Ungdomspolitiskt
program
Den svenska ungdomspolitikens mål är att alla ungdomar når välfärd och inflytande. Den
har synen att ungdomar är en resurs, att ungdomar har rättigheter, och att ungdomar är
olika och att deras självständighet och oberoende ska stödjas.
Riksdagen har tagit en strategi för barns rättigheter som grund för arbetet i bland annat
kommunerna. Här ingår att respektera barns integritet och att de ska få uttrycka sina åsikter
i frågor som rör dem. Både barn och vuxna ska känna till barns rättigheter, och beslut som
rör barn ska utvärderas i barnrättsperspektiv.
Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att fler vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt
och lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer.
Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i
samhället.

Ungdomspolitiskt program
Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom utbildning, försörjning,
hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Allt arbete inom det
ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barns och ungas inflytande och delaktighet. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter
att utvecklas.
Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna uppfattningar och nationella utgångspunkter. Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal ungdomspolitik.

B 14
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Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället.
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Unga är idag osäkra på
möjligheter till arbete och försörjning, vilket innebär en stressfaktor. Unga behöver stöd in i
vuxenvärlden.
För att öka ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen försörjning ska vi
»

Uppmuntra lärande utanför skolan i verksamheter som ger både möjlighet
och lust att lära.

»

Öka möjligheterna till inflytande och ansvar över sitt eget lärande.

»

Uppmuntra entreprenörskap och innovation.

»

Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former.

»

Öka möjligheterna till praktik-, lärlings- och feriearbete.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden
skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kultur och föreningsliv är verktyg i demokratisk
fostran.
För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar
mångfald, kreativitet och engagemang ska vi
»

Skapa mötesplatser för ungas faktiska behov, utan föreställningar om kön, förutsättningar eller bakgrund, där alla känner att de får presentera och ut- veckla sina idéer.

»

Uppmuntra ungas idéer och involvera dem i verksamheter.

»

Ifrågasätta normer för att ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur.

»

Stödja aktiviteter som bygger på ungdomars engagemang och ansvar.
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Hälsa och trygghet
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor av
utanförskap och att vara mindre värd.
För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga
ska vi
»

Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.

»

Motivera unga att bli delaktiga i aktiviteter.

»

Utveckla metoder för att stödja unga i att bli vuxen.

»

Arbeta normkritiskt och mot mobbning och diskriminering.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar och
kan utvecklas mer positivt. De känner sammanhang och utvecklar sin förmåga att uttrycka
sig, samarbeta och ta ansvar för sitt eget liv och samhället.
Delaktighet och inflytande är dels en rätt för barn och unga, dels en resurs i ett
demokratiskt samhälle. Alla barn och unga ska ha möjlighet att påverka och ha
kunskap om sina rättigheter.
För ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga ska vi
»

Utveckla arbetet med att säkerställa barns bästa.

»

Stödja unga som vill driva förändringsarbete och organisera sig.

»

Öka kunskapen om ungas möjligheter för inflytande.

»

Öka kunskapen om barns och ungas rättigheter hos både personal och de unga själva.

»

Ge unga reella möjligheter att delta och påverka i hela den politiska beslutsprocessen,
från initiativ till uppföljning.

»

Arbeta aktivt för att öka inkluderingen av unga med funktionsnedsättning.
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Jämställdhet, jämlikhet, mångfald, tillgänglighet
Ett genus-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv gäller allt ungdomspolitiskt arbete.
Vi ska arbeta med unga utifrån ett perspektiv där flera variabler samspelar. Det ger bättre
förutsättningar att se både individen och helheten.
Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla barn och unga, oavsett psykiska, fysiska,
ekonomiska och sociala förutsättningar. Riktpunkten för arbetet är att alla ska ha lika stora
möjligheter till inflytande och delaktighet.

Barnkonventionen
Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som rör barn och ungdomar ska följa FN:s
konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Alla verksamheter ansvarar för
att efterleva konventionen, särskilt de artiklar som är mer angelägna för den egna
verksamheten.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2019 föreslå Kommunfullmäktige ett
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera
en handlingsplan till detta program.
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Barnchecklista för Borås Stad
Ärende: 2014/KS0405 Borås Stads ungdomspolitiska program

Handläggare: Sakiba Ekic

1. Påverkar beslutet barn?
Ja__X

Nej__

Förklara oavsett svar:
Beslut om ett styrdokument för ungdomsfrågor berör barn och unga direkt då det är ett beslut
som omfattar alla nämnder och särskilt de som har direkt ansvar för barn och ungdomsfrågor.
Om ja, fortsätt med frågorna
2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja__X

Nej__

Förklara oavsett svar:
Då beslutet berör ungdomar i hög utsträckning är det viktigt att barn och unga får uttrycka sina
åsikter kring detta. För att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och tankar genomför
kommunen Luppenkäten bland alla elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten från denna är
underlag till det ungdomspolitiska programmet. Vidare har ungdomar bjudits in till ett antal
träffar för att diskutera resultaten och uttrycka sina åsikter. Ungdomsråden i Borås har varit
delaktiga i arbetet och även yttrat sig i remissomgång.
I arbetet har man inhämtat kunskap om livsvillkor för unga med funktionsnedsättning utifrån
undersökningar som Ungdomsstyrelsen har gjort med målgruppen för att ta tillvara deras
erfarenheter.
3. Hur har barns bästa beaktats?
Barns bästa har beaktats genom att vi har tagit tillvara kunskap från Luppenkäten om ungas
livsvillkor och att unga har fått möjlighet att uttrycka sina åsikter kopplat till arbetet. Deras åsikter
har tagits tillvara och finns med i program och plan.
4. Sammanfattande bedömning
Beslut om ett styrdokument för ungdomsfrågor berör barn och unga direkt då det är ett beslut
som omfattar alla nämnder och särskilt de som har direkt ansvar för barn och ungdomsfrågor.
Då beslutet berör ungdomar i hög utsträckning är det viktigt att barn och unga får uttrycka sina
åsikter kring detta. För att ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och tankar genomför
kommunen Luppenkäten bland alla elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet. Resultaten från denna är
underlag till det ungdomspolitiska programmet. Vidare har ungdomar bjudits in till ett antal
träffar för att diskutera resultaten och uttrycka sina åsikter. Ungdomsråden i Borås har yttrat sig i
remissomgång. I arbetet har man inhämtat kunskap om livsvillkor för unga med
funktionsnedsättning utifrån undersökningar som Ungdomsstyrelsen har gjort med målgruppen
för att ta tillvara deras erfarenheter.
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Kommunfullmäktige

Nr 5
Erbjudande
och omsorgsomsorgsboende
Erbjudande om
om plats
plats på
på vårdvård- och
för
personer
med över
100över
hemtjänsttimmar
boende
för personer
med
100 hemtjänst2015-11-25
Dnr 2015/KS0388 730
timmar
Stadsdelsnämnden Öster fattade den 21 april 2015 beslutet att brukare över 65 år med
ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer utförd hemtjänst per månad ska erbjudas
en plats på vård- och omsorgsboende.
Under våren 2015 fick 93 brukare som erhållit hemtjänstinsatser över 100 timmar per
månad ett erbjudande om plats på vård – och omsorgsboende. Av dessa svarade 8
personer ja och 69 personer nej till en plats på vård- och omsorgsboende.
Stadsdelsnämnden Öster har i budget 2015 ett uppdrag att ta fram kommunala riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende och dessa riktlinjer bör innefatta ett tillägg som går utöver vad som lagstadgas i Socialtjänstlagen, som innebär att
de brukare som uppnår 100 timmar eller mer ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende. Dessa riktlinjer kommer inte kunna tas fram under 2015.
För att säkerställa tillämpningen av det föreslagna arbetssättet omgående och säkerställa likställigheten över stadsdelarna förslås ett tillägg i inledningen av styrdokumentet ”Borås Stads riktlinjer för hemtjänst” enligt följande;
Brukare över 65 år med ett varaktigt behov av 100 timmar eller mer utförd hemtjänst
per månad ska erbjudas en plats på vård och omsorgsboende. Varaktigheten ska överstiga tre månader. De personer som har insatsen ”trygg hemgång” ska undantas.

2

Om en stor andel av de personer med 100 timmars hemtjänst eller mer tackar ja till
erbjudandet om vård- och omsorgsboende innebär detta att hemtjänsten måste anpassas till en lägre volym då de aktuella brukarna är de som kräver mest insatser, detta
måste nogsamt följas upp av stadsdelsnämnderna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta tillägget i inledningen av Borås Stads riktlinjer för hemtjänst.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

E-POST

boras.se Erikssonboras.stad@boras.se
Ingegerd
Enhetschef

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen

Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende för personer
med över 100 hemtjänsttimmar
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster godkänner det föreslagna arbetssättet att erbjuda brukare över 65
år med varaktigt 100 timmars utförd hemtjänst eller mer en plats på vård- och
omsorgsboende.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande
äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Med anledning av denna funktion har
Stadsdelsnämnden Öster i budget 2015 fått i uppdrag att ta fram ett förslag till kommunala
riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende. Dessa ska även innefatta ett
tillägg som går utöver vad som lagstadgas i Socialtjänstlagen som innebär att de brukare som
uppnår 100 hemtjänsttimmar i månaden ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende.
Nulägesbeskrivning
Under senare år bor brukare med allt mer omfattande behov av vård och omsorg kvar
hemma i det ordinära boendet med insatser från kommunen.
Under januari var det i Borås Stad 83 personer som hade mer än 100 timmar utförd insats
från hemtjänsten och under februari var det 82 personer. I detta underlag ingår hemtjänst
(även dubbelbemanning) och delegerad hemsjukvård utförd av omvårdnadspersonal mellan
klockan 07.00 och 22.00. I underlaget ingår inte nattbesök och larm utfört av
omvårdnadspersonal eller hemsjukvård utförd av legitimerad personal. Det kan även
förekomma att brukaren varit inlagd på sjukhus eller varit på korttidsvistelse under aktuell
månad och därför inte kommit upp till 100 timmars hemtjänst, vilket hade varit fallet om
brukaren varit hemma under hela månaden. Detta kan innebära att fler än dessa 83
respektive 82 personer, blir aktuella för ett erbjudande om plats på vård- och
omsorgsboende.
Behovet av 100 timmars hemtjänst eller mer, för brukare över 65 år, ska vara varaktigt över
tid, exempelvis över tre månader, och inte gälla de personer som behöver massiva insatser i
hemmet under en period t.ex efter en olycka eller stroke. De personer som har insatsen
”trygg hemgång” ska också undantas, då avsikten är att rehabiliteringen i hemmet ska leda
till att den enskilde blir mer självständig och i behov av färre insatser.
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Hemtjänst
Hemtjänsten är en viktig resurs för att nå målet i socialtjänstlagen om att få bo självständigt
under trygga förhållanden. Även om huvudinriktningen är att skapa möjligheter för den
enskilde att bo kvar hemma finns det förhållanden när en skälig levnadsnivå bättre kan
tillgodoses på ett vård- och omsorgsboende, såsom den enskildes upplevelse av otrygghet.
Den enskildes möjlighet till kvarboende i det egna hemmet enligt kvarboendeprincipen
måste dock alltid beaktas. Tackar brukaren nej till en plats på vård- och omsorgsboende, ska
kommunen utföra de insatser i hemmet som den enskilde beviljats utifrån gällande
lagstiftning.
Om en stor andel av de personer med 100 timmars hemtjänst eller mer tackar ja till
erbjudandet om vård- och omsorgsboende innebär detta att hemtjänsten måste anpassas till
en lägre volym då de aktuella brukarna är de som kräver mest insatser, detta måste nogsamt
följas upp.
Platspriset på vård- och omsorgsboende behöver ses över då de brukare som förmodas
tacka ja har en lägre volym och en förmodad längre boendetid än de som flyttar in med nu
gällande biståndsbedömning. Detta bedöms lämpligast med biståndsbedömning till och
regelbunden uppföljning på boendet. En risk som finns är att platserna på vård- och
omsorgsboende blir fullbelagda vilket kan generera en kö och därmed väntetid till plats på
vård- och omsorgsboende.
Kostnader
Kostnaderna per utförd hemtjänsttimma varierar något mellan stadsdelarna med ett
genomsnitt för 2014 på 541 kr/timma, vilket motsvarar en kostnad på 649 200 kr/år för 100
timmars hemtjänst (uppgiften är hämtad ur Stratsys från årsredovisningen 2014 och avser
bruttokostnaden per utförd timma hos brukaren, interna utförare).
En plats på vård- och omsorgsboende kostar köpande förvaltning 563 000 kr/år 2015 (hela
produktionskostnaden delat på antal platser). Detta innebär att när en enskild brukare har så
stora omvårdnadsbehov att hemtjänstinsatserna uppnår 100 timmars hemtjänst/månad eller
mer, överstiger detta kostnadsmässigt en plats på vård- och omsorgsboende.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Erbjudande om plats på vård- och omsorgsboende (vobo)
för de brukare som har 100 timmar hemtjänst eller mer
Norr
Norr hade 58 personer som har 100 tim eller mer hemtjänst, detta gäller både intern och extern
hemtjänst.
6 personer har tackat ja.
38 personer har tackat nej
2 av dem 58 tillhör LSS/ Sociala omsorgsförvaltningen.
7 personer har inbokade hembesök under månaden.
1 person har flyttat till trygghetsboende och en till har valt att stå i kö till ett sådant.
3 personer har avlidit.
Väster
Väster hade 23 personer som hade 100 timmar eller mer hemtjänst, detta gäller både intern och
extern hemtjänst.
2 personer väntade redan på vobo när vi fick listan så de blev inte erbjudna vobo utifrån 100timmars erbjudandet.
2 personer har tackat ja
19 personer tackade nej
Öster
Väster hade 12 personer som hade 100 timmar eller mer hemtjänst, detta gäller både intern och
extern hemtjänst.
Samtliga 12 har tackat nej, en person hör eventuellt av sig på nytt.
Anledningar till att personerna tackat nej
Av de 93 personerna som var aktuella tackade 8 personer ja och 69 personer tackade nej.
De allra flesta som tackat nej till erbjudandet anger att man är trygg hemma, och vill vara kvar
nära sin familj och nöjda med sin hemtjänst, men de fanns också några andra skäl såsom:
- Vill dö hemma
- Någon har påtalat att den inte skulle flytta även om kommunen inte beviljar fler timmar
hemtjänst
- Att katten inte kan följa med, går det kan man tänka sig att flytta
- Att boendet är inte anpassat efter ålder då en person är strax över 65 år, känner sig inte hemma
på ett sådant boende
- 2 personer angav som skäl att de inte kunde få sitt behov av att kunna prata sitt språk
tillgodosett

Sammanställt av
Annica Olausson
2015-05-21
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Avd: Näringsliv
Handläggare: Jonas Widerström

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 6
Revidering av Internationell policy för Borås Stad
Revidering
av Internationell
Policy för Borås
2015-11-10
Dnr 2013/KS0738
105
Stad
Ett förslag till reviderad Internationell policy har varit ute på remiss hos nämnder och
bolagsstyrelser. Av 21 inkomna remissvar har samtliga tillstyrkt förslaget till internationell policy.
En tredjedel av remissinstanserna påtalar vikten av riktlinjer och uppföljningsdokumentation till policyn. Som underlag till beslutet bifogas därför en beskrivning av det
praktiska internationella arbetet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stads Internationell policy antas att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag.
Policyn ska revideras senast 2018.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

Anders Glemfelt
Näringslivschef

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

B 23

Handläggare: Jonas Widerström
kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

Internationellt arbete i Borås Stad
Vid behov av stöd gällande internationella frågor kontaktas i första hand den internationella näringslivssamordnaren. Ev. startas en operativ arbetsgrupp, samordnaren
sammankallande.
Hjälp och lotsning av en ev. ansökan av EU-medel för olika projekt: Här diskuteras
olika vägval som kan göras få att nå bästa vägen. Den internationella samordnaren är
behjälplig och stöttande under hela resan från idé till färdigt projekt.
Besök med internationell prägel: Kontakt tas med den internationella näringslivssamordnaren som hjälper till med ett ”mottagningspaket”, involverar berörda politiker
och tjänstemän för att möta upp besöket på bästa sätt. (Kan handla om praktiska detaljer som att ordna med hämtning/lämning på flygplats, hotellrundvandring, studiebesök etc.). Dessa besök koordineras via den internationella näringslivssamordnaren
och Näringslivsenheten.
Uppföljning skall ske efter varje genomfört besök eller projekt som Borås Stad genomför. Återkoppling sker sedan till den huvudansvarige för besöket/projektet, uppföljningarna sammanställs och redovisas sedan till den ansvariga förvaltningen både
till politiker och tjänstemän.
Sammanställningen görs av den internationella näringslivssamordnaren och den huvudansvarige för besöket/projektet. Uppföljningarna utgör också underlag till bokslutet för det internationella arbetet.
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Revidering av Internationell Policy för Borås
Stad
Inkomna yttranden i sammanfattning
Borås Djurpark AB
Tillstyrker förslaget
Borås Lokaltrafik AB
Inga synpunkter
Revisorskollegiet
Avstår från yttrande
Borås Elnät AB
Avstår från yttrande
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslaget.
Viskaforshem AB
Tillstyrker förslaget
Servicenämnden
Avstår från yttrande då man inte arbetar internationellt utan enbart lokalt.
Arbetslivsnämnden
Tillstyrker förslaget
Samhällsbyggnadsnämnden
Tillstyrker förslaget
Miljö- och konsumentnämnden
Tillstyrker förslaget.
Förvaltningen förutsätter att policyn kompletteras med riktlinjer för hur arbete skall
bedrivas i praktiken samt att Borås Stad har tillgång till kvalificerat stöd gällande internationella frågor.
Industribyggnader i Borås AB
Tillstyrker förslaget
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Fritids- och folkhälsonämnden
Tillstyrker förslaget.
Nämnden vill lyfta behovet av en central stödfunktion för EU frågor samt att komplettera policyn med en handbok eller handlingsplan för det internationella arbetet.
Nämnden vill också lyfta behovet av en utvärdering av det internationella utbytet med
staden vänorter.
Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker förslaget
Nämnden föreslår att det utformas riktlinjer för hur verksamheterna ska organisera
det internationella arbetet och agera för att tillgodose policyns syfte.
Kulturnämnden
Tillstyrker förslaget
Nämnden anser att den tvärsektoriella samverkan bör kunna utvecklas ytterligare.
Utbildningsnämnden
Tillstyrker förslaget
Borås Energi och Miljö AB
Tillstyrker förslaget
Man påtalar dock att Boras Waste Recovery inte nämns då det nybildade bolaget uppfyller det syfte som önskas i policyn.
Stadsdelsnämnden Öster
Tillstyrker förslaget
AB Bostäder i Borås
Avstår från yttrande
Stadsdelsnämnden Norr
Tillstyrker förslaget
Nämnden anser att uppföljningen av de internationella kontakterna och projekt som
genomförs behöver bli bättre. Nämnden saknar en skrivelse hur uppföljningen ska
ske i verksamheterna. Nämnden anser också att det vore önskvärt att tydligare konkretisera i policyn hur det internationella arbetet ska gå till i Borås Stads verksamheter.
Tekniska nämnden
Tillstyrker förslaget.
Nämnden ser det viktigt att policyn följs upp av riktlinjer som skall ge en bakgrund
och en mer detaljerad syn på det internationella arbetet.
Stadsdelsnämnden Väster
Tillstyrker förslaget.
Nämnden tycker att policyn behöver kompletteras med dokument som mer beskriver
ansvar samt hur och vart man vänder sig i det internationella arbetet.
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2017
2 Internationell policy
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Internationell policy
Kontakter över gränser och mellan kulturer skapar dynamik, ger nya erfarenheter
och ökar tillgången till kunskap och innovativa lösningar. Borås Stad är drivande i att
hitta nya former för samverkan och nytänkande.
En internationellt aktiv kommun öppnar dörrar till nya marknader för näringslivet.
Samarbete med omvärlden i för Borås viktiga frågor ökar också möjligheterna till
inflytande och profilerar staden.

Det internationella arbetet ska bidra till
ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås
och hållbar tillväxt för kommunen,
näringslivet och medborgarna.
I Borås Stad ska det internationella arbetet vara en naturlig del i alla verksamheter
och användas som ett verktyg för utveckling och förbättring.
Internationella samarbeten ska bidra till
•
•
•
•

Verksamhetsutveckling
Kunskapsutbyten
Profilering
Omvärldspåverkan
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Dnr 2015/KS0758

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson
Kommunfullmäktige
Nr 7
Fristadbostäder AB; Förvärv av fastigheter
2015-11-17
Dnr 2015/KS0758 107
Fristadbostäder
AB; Förvärv av fastigheter
Bakgrund
Styrelsen för Fristadbostäder AB fattade den 14 september 2015 ett inriktningsbeslut
att förvärva fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 i området Karlsberg i Fristad.
Förvärvet är även föreslaget i den till Kommunstyrelsen inlämnade budgeten för 2016
som styrelsen beslutade om den 26 oktober 2015. Bolaget kalkylerar med att förvärva
fastigheterna för 40 miljoner kronor. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolagets förslag
Bolaget har fått ett erbjudande om övertagande av bostadsområdet Karlsberg innehållande totalt 47 lägenheter och 1 lokal i de båda fastigheterna Längjum 7:1 och Sik
1:89. Fastigheterna består av totalt 8 bostadsbyggnader och 4 komplementbyggnader.
Byggnaderna, tvåplanshus med tegelfasad, är uppförda 1990 och belägna i centrala
Fristad. Bostadsarean är totalt 3 431 kvm, och lokalen vilken är uthyrd till Borås Stad
för förskoleverksamhet är 164 kvm.
Standarden på fastigheterna anses enligt externt upprättad marknadsvärdering vara
god, och värdet bedöms till 42 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 11 700 kronor
per kvm. Bolaget kalkylerar med att fastigheterna ger en direktavkastning på 6,1 %
under åren 2016-2020, och att bolagets resultat efter finansiella poster i genomsnitt
under samma tidsperiod förstärks med 600 tkr årligen.
Bolaget har på affärsmässiga grunder beslutat att gå vidare med förvärvet. Bolaget
bedömer att affären stärker bolagets resultat i enlighet med ägarens krav. Kalkylen
visar på ett bra kassaflöde och ett högt driftnetto, d v s ett högt rörelseresultat före
kapitalkostnader.
Fristadbostäder anser det även strategiskt viktigt att få in ett nyare bestånd till bolagets sedan tidigare gamla bestånd. Ett förvärv av Karlsberg ger tillsammans med nybyggnationen på Åsbovägen en välbalanserad åldersstruktur på bolagets fastighetsbestånd. Utökningen av bostadsbeståndet kan också ske utan att befintlig personalstyrka
behöver utökas.
Kommunstyrelsens bedömning
Fristadbostäders förslag till förvärv ligger i linje med uppdrag enligt ägardirektivet.
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bidra till att främja bostadsförsörjningen, och
aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och
verka i.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

501 80 Borås

Kungsgatan 55
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Kommunstyrelsen förutsätter att bolagets bedömning av affärsmässigheten i projektet
är korrekt, och att bolaget gjort nödvändig genomgång av såväl ekonomisk kalkyl som
fastigheternas beskaffenhet.
Föreslagen investering förväntas ge ett högt driftnetto och en nödvändig positiv resultateffekt på bolagsnivå. Detta stämmer väl med de krav Kommunstyrelsen ställt i
samband med de senaste årens godkännande av Fristadbostäders budget.
Kommunstyrelsen konstaterar att hela investeringen lånefinansieras. Detta försämrar
bolagets bokförda soliditet och gör bolaget mer räntekänsligt. Samtidigt är marknadsläget gynnsamt för att kunna lånefinansiera sig till låga räntenivåer. Bolagets stora
övervärden i sitt totala fastighetsbestånd gör att en marknadsvärdebaserad soliditet
fortsatt är mycket hög, vilket motiverar att bolaget kan lånefinansiera hela investeringen.
Kommunens allmännyttiga bostadsbolag har en viktig roll i arbetet med att skapa nya
bostäder i Borås Stad. Föreslagen investering genererar inga nya bostäder, men bidrar
strategiskt till en för bolaget önskvärd storlek och åldersstruktur på beståndet. Sammantaget motiverar de affärsmässiga skälen till att godkänna investeringen.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om fastighetsförvärven ska fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fristadbostäder AB: s köp av fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 godkänns.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Falco
Güldenpfennig (KD) till förmån för eget alternativt förslag.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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E6

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Fristadbostäder AB: Förvärv av fastigheter
Vid en samlad bedömning föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta avslå
Fristadbostäder AB:s anhållan om att få köpa fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Fristadbostäder AB medges ej köpa fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89.
För Moderaterna
Annette Carlson
För Liberalerna
Morgan Hjalmarson
För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Fristadbostäder AB: Förvärv av fastigheter
Bakgrund
Styrelsen för Fristadbostäder AB fattade den 14 september 2015 ett inriktningsbeslut att
förvärva fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89 i området Karlsberg i Fristad. Förvärvet är
även föreslaget i den till Kommunstyrelsen inlämnade budgeten för 2016 som styrelsen
beslutade om den 26 oktober 2015. Bolaget kalkylerar med att förvärva fastigheterna för 40
miljoner kronor. I enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta
ställning.
Bolagets förslag
Bolaget har fått ett erbjudande om övertagande av bostadsområdet Karlsberg innehållande
totalt 47 lägenheter och 1 lokal i de båda fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89.
Fastigheterna består av totalt 8 bostadsbyggnader och 4 komplementbyggnader. Byggnaderna,
tvåplanshus med tegelfasad, är uppförda 1990 och belägna i centrala Fristad. Bostadsarean är
totalt 3 431 kvm, och lokalen vilken är uthyrd till Borås Stad för förskoleverksamhet är 164
kvm.
Standarden på fastigheterna anses enligt externt upprättad marknadsvärdering vara god, och
värdet bedöms till 42 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 11 700 kronor per kvm. Bolaget
kalkylerar med att fastigheterna ger en direktavkastning på 6,1 % under åren 2016-2020, och
att bolagets resultat efter finansiella poster i genomsnitt under samma tidsperiod förstärks med
600 tkr årligen.
Bolaget har på affärsmässiga grunder beslutat att gå vidare med förvärvet. Bolaget bedömer
att affären stärker bolagets resultat i enlighet med ägarens krav. Kalkylen visar på ett bra
kassaflöde och ett högt driftnetto, d v s ett högt rörelseresultat före kapitalkostnader.
Fristadbostäder anser det även strategiskt viktigt att få in ett nyare bestånd till bolagets sedan
tidigare gamla bestånd. Ett förvärv av Karlsberg ger tillsammans med nybyggnationen på
Åsbovägen en välbalanserad åldersstruktur på bolagets fastighetsbestånd. Utökningen av
bostadsbeståndet kan också ske utan att befintlig personalstyrka behöver utökas.
Kommunstyrelsens bedömning
Bolaget ska på affärsmässiga grunder bidra till att främja bostadsförsörjningen, och aktivt
arbeta för att Fristadområdet ska uppfattas som en attraktiv ort att bo och verka i.
Fristadbostäder AB är den dominerande aktören på hyresmarknaden i Fristad. I sin roll som
allmännyttigt bostadsföretag gör bolaget insatser för att Fristad ska vara en attraktiv ort att
leva och verka i. Kommunstyrelsen anser att utvecklingen av Fristad gynnas av flera
fastighetsägare med lokalt engagemang som tillsammans kan skapa attraktiva bostäder och
bra boendemiljöer.
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Fristad behöver enligt Kommunstyrelsens mening en diversifierad bostadsmarknad där flera
olika aktörer kan bidra med olika kompetenser, visioner och finansiell förmåga. Att
Fristadbostäder AB ökar sin marknadsandel i Fristad utan att tillföra nya bostäder till Fristad
kan Kommunstyrelsen inte se någon fördel med. Om Fristadbostäder AB:s förslag till köp
skapade förutsättningar för nyproduktion av bostäder i Fristad skulle Kommunstyrelsen ha en
annan inställning i frågan.
Vid en samlad bedömning föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta avslå
Fristadbostäder AB:s anhållan om att få köpa fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
Fristadbostäder AB medges ej köpa fastigheterna Längjum 7:1 och Sik 1:89.
KOMMUNSTYRELSEN
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Verksamhetsplan & budget 2016
Fristadbostäder AB
Med flerårsprognos t o m 2020

FRISTAD 2015-11-04
Kjell-Ove Sethson
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Fristadbostäder AB
Verksamhetsplan & budget 2016
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Fristadbostäder AB
Verksamhetsplan & budget 2016
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Verksamhetsplan
Investeringar, förbättringar och underhåll
Underhållsmässigt löper det planerade inre underhållet på, med fortsatt målsättning att
upprätthålla en jämn nivå i vårt lägenhetsbestånd till hyresgästernas belåtenhet.
Under 2015 har vi fortsatt med vårt stora projekt med badrumsrenoveringar, totalt ca 270 st.
Pågår till slutet av 2017. Vi har genomfört ett omfattande ROT-projekt i det som vi kallar
Centrumhuset och som ligger på Tärnavägen 2. Läget för huset från 1960 blev mer eller mindre
akut med många brister. Med ett helhetsgrepp har vi nu ett underhållsfritt hus i flera decennier
framåt. LSS-boende som Fribo förvaltar på Gamla Kyrkvägen har byggts ut, beställning gjord av
LFF. Utöver badrumsrenoveringarna är inga stora underhållsprojekt planerade för 2016.

Nyproduktion
Avseende nybyggnation i Sparsör finns ännu ingen detaljplan framme. Vi har fortsatt intresse av
projektet, men vi avvaktar SBFs fortsatta arbetet med detaljplanen innan ytterligare resurser
avsätts i ärendet.
För område öster om Åsboplan och Åsbovägen finns detaljplan för ytterligare 60 lägenheter. Här
tittar vi på möjligheterna för bl.a. trygghetsbostäder. Igångsättande av projekt där tidigast i slutet
av 2017, men något sådant projekt är inte inlagt i budgeten.
Kvalitets- och miljöarbete
Vårt miljöledningssystem är reviderat av SP och vi har fortsatt en certifiering enligt ISO 14001.
Arbetet med att implementera ett verksamhetssystem i bolaget fortgår.
Framtid
Vi känner både på kort och på lång sikt tillförsikt inför framtiden med få vakanser.
Genom aktivt deltagande i näringslivet på olika sätt vill vi vara med och medverka till att Fristad
förblir en tillväxtort. Ett rikt näringsliv och hög service ger nöjda kommundelsinvånare vilket i
förlängningen skapar ett brett underlag för bostadsbolaget.
Ekonomi
Bifogar till denna verksamhetsplan en prognos för bolagets ekonomiska utveckling fram t o m år
2020. Prognosen innehåller bokslut 2014, prognos för 2015, budget för 2016 samt plan för 201720. Denna bygger på ett antal antagande, vilka sammanfattas på sidan FÖRUTSÄTTNINGAR prognos.
Hyrorna för 2016 kommer att fastläggas definitivt vid hyresförhandlingar, som kommer att hållas
under perioden januari-mars 2016.
Lån/limit
Beträffande befintliga lån, som alla ligger hos internbanken, följer dessa den av Borås Stad
rekommenderade strategin där minst 50% är bundna på längre sikt.
Till budgeten har även siffror som gäller vid ett eventuellt övertagande av bostadsområdet
Karlsberg i Fristad lagts till. Detta köp är avhängigt ett godkännande i KF. För köpet behöver
limiten höjas med 40 000 kkr.
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FÖRUTSÄTTNINGAR - prognos
Vår plan avser en flerårsprognos.
Förutsättningar för planen:
- År 14 avspeglar vårt senaste bokslut och ligger till grund för budget/prognos år 15
samt plan 16-20.
- Siffror från marknadsvärdering gjord under 2013 införda.
Följande antaganden är gjorda i övrigt;
INTÄKTER
1. Hyror bostäder höjs med 3,5 % per år 2016-2020.
2. Hyror lokaler höjs med 2 % per år.
3. Övriga hyresintäkter (garage, p- platser) höjs med 2 % per år.
KOSTNADER
1. Värme höjs med ca 3 % per år, dock lite mer 2016.
2. Övriga poster höjs med 2-2,5 % årligen.
INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
1. Investering i befintliga byggnader sätts till 2 100 kkr. för 2016 som därefter ökar med
2% per år.
2. Investering i maskiner och inventarier sätts till 400 kkr. per år.
3. Avskrivningar tillkommer med 2 % för byggnader, 5 % för markanläggningar o 20 %
för maskiner och inventarier.
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
1. Räntekostnaden är avhängig av vår genomsnittsränta som sätts till ca 2,75 %
inklusive borgensavgift för 2016, därefter höjs den i några steg fram till 2020.
2. Våra amorteringar anges med hänsyn till vårt behov av rörelsekapital.
NEDSKRIVNING
SKATTER.
1. Betald bolagsskatt sätts till 22 % per år under perioden.
ÖVRIGT
Balanslikviditeten är satt till 50.
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Resultaträkning
FRIBO
Budget och prognos 2016-2020 151108

Tkr
HYRESINTÄKTER

Bostadsintäkter
Hyresbortfall-bostäder
Rabatter
Lokalintäkter
Hyresbortfall/rabatter-lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint.
Övriga intäkter från hyresgäster
Övriga intäkter

SUMMA INTÄKTER

FASTIGHETSKOSTNADER

Underhåll
Lägenhetsunderhåll

Summa underhållskostnader

Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftkostnader

Budg/Progn

Prognos->

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31 813
348
0
725
0
712
0
671
0

32 872
100
0
762
0
725
0
684
0

33 954
100
0
776
0
739
0
696
0

35 072
51
0
790
0
757
0
709
0

36 228
52
0
804
0
771
0
722
0

37 423
53
0
819
0
785
0
736
0

34 269

35 143

36 265

37 379

38 577

39 816

7 400
3 500

2 100
3 500

2 142
3 570

2 185
3 641

2 229
3 714

2 283
3 869

10 900

5 600

5 712

5 826

5 943

6 152

3 292
1 040
737
1 061
940
4 602
161
3 157
1 538

3 357
1 061
751
1 082
977
4 940
164
3 370
1 569

3 425
1 082
766
1 103
996
5 041
168
3 438
1 601

3 493
1 154
782
1 126
1 016
5 144
171
3 507
1 633

3 563
1 176
797
1 148
1 036
5 250
174
3 577
1 665

3 634
1 230
813
1 171
1 057
5 357
178
3 648
1 699

Summa driftskostnader

16 527

17 273

17 620

18 025

18 387

18 788

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

27 899

23 345

23 804

24 323

24 802

25 411

6 370

11 798

12 460

13 055

13 775

14 404

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Fastighetsskatt bostäder
Fastighetsskatt lokaler

DRIFTNETTO
Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader

Övriga förvaltningsintäkter netto
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivning immat.tillg
Avskrivning byggnader
Avskrivning mark anl.
Avskrivning M/I
Nedskrivning av fastigheter
Utrangeringar av komponenter

450
22

450
22

450
22

450
22

450
22

450
22

0

0

0

0

0

0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

0
4 549
385
333
0
0

Summa av- och nedskrivningar

5 267

5 267

5 267

5 267

5 267

5 267

BRUTTORESULTAT

1 103

6 531

7 193

7 788

8 508

9 137

Centrala adm. och försäljningskostnader

0

0

0

0

0

0

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

0

0

1 103

6 531

7 193

7 788

8 508

9 137

0
3 751

0
4 500

0
4 696

0
4 840

0
4 928

0
4 616

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.

Ränteintäkter
Räntekostnader

Summa finansnetto

-3 751

-4 500

-4 696

-4 840

-4 928

-4 616

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.

-2 647

2 031

2 498

2 948

3 581

4 522

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Över/under avskrivningar fastigh.
Över/under avskrivningar övr.
Koncernbidrag
Bolagsskatt-betald
Uppskjuten skatt
Övriga bokslutsdispositioner

NETTORESULTAT

-2 647

2 031

2 498

2 948

3 581

4 522

400

400

400

400

400

400

Investering (+)/försäljning-imm.tillg. (-)

0

0

0

0

0

0

Investering (+)/försäljning-byggn. (-)
Investering (+)/försäljning-mark (-)
Investering (+)/försäljning-mark.anl. (-)

18 587
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Investering i maskiner o inventarier (M/I)

Summa investering fastighet
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Balansräkning
FRIBO
Budget och prognos 2016-2020 151108

Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Byggnader
Nedskrivningar byggnader
Mark
Markanläggningar

Summa fastigheter

Utfall

Budg/Progn

Prognos->

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

70 102

84 140
0
9 477
6 325

79 591
0
9 477
5 940

75 042
0
9 477
5 555

70 493
0
9 477
5 170

65 944
0
9 477
4 785

61 395
0
9 477
4 400

9 477
6 710

86 289

99 942

95 008

90 074

85 140

80 206

75 272

Maskiner och inventarier

1 376

1 443

1 510

1 577

1 644

1 711

1 778

Finansiella anl. Tillgångar
Uppskjuten skatt

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd
Övriga fordringar
Likvida medel

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Uppskrivningsfond
Övrigt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

174 665

188 385

183 518

178 651

173 784

168 917

164 050

67
1 194
309

48
859
3 724

48
859
3 724

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 723

48
859
3 724

1 570

4 631

4 631

4 631

4 630

4 630

4 631

176 235

193 016

188 149

183 282

178 415

173 548

168 681

0
19 345

0
16 698

0
18 728

0
21 226

0
24 174

0
27 755

0
32 276

19 345

Obeskattade reserver

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

SUMMA AVSÄTTNINGAR

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
S:A SK. OCH EGET KAPITAL

Boa
Loa

Summa yta

Antal lägenheter
Antal lägenheter outhyrda

0
40

16 698

18 728

21 226

24 174

27 755

32 276

0

0

0

0

0

0

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

40

55

55

55

55

55

55

145 472

167 098

160 200

152 836

145 021

136 573

127 184

8 080
3 298

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

11 378

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

176 235

193 016

188 149

183 282

178 415

173 548

168 681

34 411
1 600
36 011
542
2

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1

35 968
1 600
37 568
564
1
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Nyckeltal
FRIBO
Budget och prognos 2016-2020 151108

Budg/Progn

Prognos->

Tkr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Finansiering
Balanslikviditet

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

213 000
18 587

231 587

231 587

231 587

231 587

231 587

231 587

131 645

136 579

141 513

146 447

151 381

156 315

Nyckeltal
Direktavkastning bokfört värde %
Direktavkastning marknadsvärde %

7,4
2,8

11,8
5,1

13,1
5,4

14,5
5,6

16,2
5,9

18,0
6,2

Soliditet synlig
Soliditet marknadsvärde

9
46

10
48

12
50

14
53

16
55

19
58

-14,69
-1,68

11,46
1,24

12,50
1,45

12,99
1,63

13,79
1,87

15,06
2,23

167
72

169
69

170
66

170
63

170
59

169
55

14

1 824

1 941

2 054

2 212

2 447

884
-1,1
453
0,0
440
290
170
6 370

914
-0,3
476
0,0
460
149
314
11 798

944
-0,3
485
0,0
469
152
332
12 460

975
-0,1
494
0,0
480
155
348
13 055

1 007
-0,1
503
0,0
489
158
367
13 775

1 040
-0,1
512
0,0
500
164
383
14 404

Överskottsgrad
Resultat före bokslutsdisp.
Nettoresultat

19
-2 647
-2 647

34
2 031
2 031

34
2 498
2 498

35
2 948
2 948

36
3 581
3 581

36
4 522
4 522

Avkastning på totalt kapital
Bruttoränta
Riskbuffert

0,57
2,40
-1,83

3,47
2,75
0,72

3,92
3,00
0,92

4,37
3,25
1,12

4,90
3,50
1,40

5,42
3,50
1,92

10,0
29

8,6
145

7,2
153

6,0
161

4,9
173

3,9
198

Marknadsvärde
Marknadsvärde enligt värdering
Investeringar fastigheter enligt plan
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde
Övervärde i fastigheter

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital marknadsvärde
Belåningsgrad
Belåningsgrad marknadsvärde
Självfinansieringsgrad
Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm
Outhyrt % bostäder
Hyra Lokaler
Outhyrt % lokaler
Driftskostnader / kvm
Underhållskostnader per kvm
Driftnetto/kvm
Driftnetto tkr

Skuldsättningsgrad ggr
Räntetäckningsgrad %
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Verksamhetsplan & budget 2016
Inklusive av styrelsen önskad investering i
bostadsområdet Karlsberg
Övriga förutsättningar samma som den andra budgeten

Fristadbostäder AB
Med flerårsprognos t o m 2020

B 61

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

Resultaträkning
FRIBO
Budget och prognos 2016-2020 151108

Tkr
HYRESINTÄKTER

Bostadsintäkter
Hyresbortfall-bostäder
Rabatter
Lokalintäkter
Hyresbortfall/rabatter-lokaler
Övriga hyresintäkter
Hyresbortfall/rabatter-övr. hyresint.
Övriga intäkter från hyresgäster
Övriga intäkter

SUMMA INTÄKTER

FASTIGHETSKOSTNADER

Underhåll
Lägenhetsunderhåll

Summa underhållskostnader

Fastighetsskötsel
Reparationer
Fastighetsel
Vatten
Sophantering
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftkostnader

Budg/Progn

Prognos->

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31 813
348
0
725
0
712
0
671
0

36 288
100
0
930
0
790
0
684
0

37 404
100
0
945
0
805
0
696
0

38 556
51
0
961
0
823
0
709
0

39 747
52
0
977
0
838
0
722
0

40 977
53
0
994
0
853
0
736
0

34 269

38 792

39 950

41 101

42 337

43 613

7 400
3 500

2 300
3 800

2 344
3 876

2 389
3 954

2 435
4 033

2 491
4 193

10 900

6 100

6 220

6 342

6 467

6 684

3 292
1 040
737
1 061
940
4 602
161
3 157
1 538

3 457
1 161
1 001
1 152
1 037
4 940
194
3 390
1 604

3 526
1 183
1 019
1 174
1 057
5 041
198
3 458
1 636

3 595
1 256
1 037
1 197
1 077
5 144
202
3 527
1 668

3 666
1 279
1 055
1 220
1 098
5 250
205
3 597
1 701

3 738
1 334
1 073
1 244
1 120
5 357
209
3 669
1 735

Summa driftskostnader

16 527

17 938

18 292

18 703

19 072

19 480

SUMMA FASTIGHETSKOSTNADER

27 899

24 568

25 042

25 576

26 069

26 694

6 370

14 224

14 908

15 525

16 267

16 919

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Fastighetsskatt bostäder
Fastighetsskatt lokaler

DRIFTNETTO
Övriga förvaltningsintäkter
Övriga förvaltningskostnader

Övriga förvaltningsintäkter netto
AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivning immat.tillg
Avskrivning byggnader
Avskrivning mark anl.
Avskrivning M/I
Nedskrivning av fastigheter
Utrangeringar av komponenter

450
22

508
22

508
22

508
22

508
22

508
22

0

0

0

0

0

0

0
4 549
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

0
5 349
385
333
0
0

Summa av- och nedskrivningar

5 267

6 067

6 067

6 067

6 067

6 067

BRUTTORESULTAT

1 103

8 157

8 841

9 458

10 200

10 852

Centrala adm. och försäljningskostnader

0

0

0

0

0

0

Jämförelsestörande poster

0

0

0

0

0

0

1 103

8 157

8 841

9 458

10 200

10 852

0
3 751

0
5 024

0
5 819

0
6 014

0
6 147

0
5 789

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKT/KOSTN.

Ränteintäkter
Räntekostnader

Summa finansnetto

-3 751

-5 024

-5 819

-6 014

-6 147

-5 789

RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISP.

-2 647

3 133

3 022

3 444

4 053

5 062

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Över/under avskrivningar fastigh.
Över/under avskrivningar övr.
Koncernbidrag
Bolagsskatt-betald
Uppskjuten skatt
Övriga bokslutsdispositioner

NETTORESULTAT

-2 647

3 133

3 022

3 444

4 053

5 062

400

400

400

400

400

400

Investering (+)/försäljning-imm.tillg. (-)

0

0

0

0

0

0

Investering (+)/försäljning-byggn. (-)
Investering (+)/försäljning-mark (-)
Investering (+)/försäljning-mark.anl. (-)

18 587
0
0

40 000
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Investering i maskiner o inventarier (M/I)

Summa investering fastighet
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0
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Balansräkning
FRIBO
Budget och prognos 2016-2020 151108

Tkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Byggnader
Nedskrivningar byggnader
Mark
Markanläggningar

Summa fastigheter

Utfall

Budg/Progn

Prognos->

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

70 102

84 140
0
9 477
6 325

118 791
0
9 477
5 940

113 442
0
9 477
5 555

108 093
0
9 477
5 170

102 744
0
9 477
4 785

97 395
0
9 477
4 400

9 477
6 710

86 289

99 942

134 208

128 474

122 740

117 006

111 272

Maskiner och inventarier

1 376

1 443

1 510

1 577

1 644

1 711

1 778

Finansiella anl. Tillgångar
Uppskjuten skatt

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

87 000
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd
Övriga fordringar
Likvida medel

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Uppskrivningsfond
Övrigt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

174 665

188 385

222 718

217 051

211 384

205 717

200 050

67
1 194
309

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 724

48
859
3 723

48
859
3 723

48
859
3 724

1 570

4 631

4 630

4 631

4 630

4 630

4 631

176 235

193 016

227 349

221 682

216 015

210 348

204 681

0
19 345

0
16 698

0
19 831

0
22 853

0
26 297

0
30 350

0
35 412

19 345

Obeskattade reserver

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatt
Övriga avsättningar

SUMMA AVSÄTTNINGAR

Långfristiga skulder

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
S:A SK. OCH EGET KAPITAL

Boa
Loa

Summa yta

Antal lägenheter
Antal lägenheter outhyrda

0
40

16 698

19 831

22 853

26 297

30 350

35 412

0

0

0

0

0

0

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

0
55

40

55

55

55

55

55

55

145 472

167 098

198 298

189 609

180 498

170 778

160 048

8 080
3 298

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

6 277
2 888

11 378

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

9 165

176 235

193 016

227 349

221 682

216 015

210 348

204 681

34 411
1 600
36 011
542
2

35 968
1 600
37 568
564
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1

39 399
1 764
41 163
611
1
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Nyckeltal
FRIBO
Budget och prognos 2016-2020 151108

Budg/Progn

Prognos->

Tkr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Finansiering
Balanslikviditet

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

213 000
18 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

213 000
58 587

231 587

271 587

271 587

271 587

271 587

271 587

131 645

137 379

143 113

148 847

154 581

160 315

Nyckeltal
Direktavkastning bokfört värde %
Direktavkastning marknadsvärde %

7,4
2,8

14,2
5,2

11,1
5,5

12,1
5,7

13,3
6,0

14,5
6,2

Soliditet synlig
Soliditet marknadsvärde

9
46

9
43

10
45

12
48

14
51

17
54

-14,69
-1,68

17,15
1,89

14,16
1,72

14,01
1,85

14,31
2,05

15,40
2,40

167
72

148
73

148
70

147
66

146
63

144
59

14

23

2 272

2 378

2 530

2 782

884
-1,1
453
0,0
440
290
170
6 370

921
-0,3
527
0,0
436
148
346
14 224

949
-0,3
536
0,0
444
151
362
14 908

979
-0,1
545
0,0
454
154
377
15 525

1 009
-0,1
554
0,0
463
157
395
16 267

1 040
-0,1
563
0,0
473
162
411
16 919

Överskottsgrad
Resultat före bokslutsdisp.
Nettoresultat

19
-2 647
-2 647

37
3 133
3 133

37
3 022
3 022

38
3 444
3 444

38
4 053
4 053

39
5 062
5 062

Avkastning på totalt kapital
Bruttoränta
Riskbuffert

0,57
2,40
-1,83

3,59
2,75
0,84

3,99
3,00
0,99

4,38
3,25
1,13

4,85
3,50
1,35

5,30
3,50
1,80

10,0
29

10,0
162

8,3
152

6,9
157

5,6
166

4,5
187

Marknadsvärde
Marknadsvärde enligt värdering
Investeringar fastigheter enligt plan
Egna justeringar av marknadsvärdet
Summa marknadsvärde
Övervärde i fastigheter

Avkastning på eget kapital
Avkastning på eget kapital marknadsvärde
Belåningsgrad
Belåningsgrad marknadsvärde
Självfinansieringsgrad
Övriga Nyckeltal
Hyra Bostäder kvm
Outhyrt % bostäder
Hyra Lokaler
Outhyrt % lokaler
Driftskostnader / kvm
Underhållskostnader per kvm
Driftnetto/kvm
Driftnetto tkr

Skuldsättningsgrad ggr
Räntetäckningsgrad %
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Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 8
Ansökan om
Ansökan
om anläggningslån,
anläggningslån, Borgstena
Borgstena AllAllhall
2015-11-10
Dnr 2015/KS0632 805
hall
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Borgstena Alliansförening ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 900 500 kr för tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena
Borgstena Allhall byggdes mellan åren 2007-2009. I projektet genomfördes 16 000
ideella arbetstimmar. Anläggningen är en fullskalig idrottshall med internationella
mått och bygden fick dessutom en hall för gemensamma arrangemang, flera föreläsningssalar samt ett café och gym. Borås Stad beviljade i samband med byggnationen
ett anläggningslån till hallen om totalt 5 milj. kr.
Under hallens inledningsår har verksamheten utvecklats så positivt att hallen behöver
kompletteras med större förråd och ett större gym. Föreningen har därför beslutat att
undersöka möjligheten att på liknande sätt som hallen ursprungligen uppfördes bygga
till den med drygt 200 kvadratmeter fördelat på 100 kvadratmeter förråd och 100
kvadratmeter gym. Totalkostnaden är beräknad till 1 801 000 sek exkl. moms. Föreningen ansöker därför om ett anläggningslån om 40 % av totalutgiften inkl. moms
vilket innebär max. 900 500 kr.
Kommunstyrelsen ser positivt på föreningens ansökan om att bygga till Allhallen i
Borgstena. Hallens tillkomst är ett bra exempel på den föreningsmedverkan som
kommunen eftersträvar. För en totalkostnad som sannolikt blev lägre än om kommunen ensam varit huvudman har orten Borgstena fått en allaktivitetshall som annars
kanske inte blivit verklighet. Borgstena Alliansförening har också visat att de kan driva
och förvalta anläggningen på ett seriöst sätt. Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att bevilja Borgstena Alliansförening ett anläggningslån för tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borgstena Alliansförening beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 2
900 500 kr för tillbyggnad av förråd och gym till den befintliga Allhallen i Borgstena. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
BESÖKSADRESS
Kommunalråd
Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

Christer Johansson
Ekonomichef
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Dnr 2015/KS0056

Avd: Stadskansliet/Sekretariatet
Handläggare: Camilla Christensen
Kommunfullmäktige
Nr 9
Revidering av Bestämmelser för utdelning av
Revidering avtill
Bestämmelser
för utdelning
av
minnesgåva
i Borås Stad anställda
och kommunala
minnesgåva till i m.fl.
Borås Stad anställda och
förtroendevalda
2015-11-23
Dnr 2015/KS0056
105
kommunala
förtroendevalda
m.fl.
I Borås Stads bestämmelser för utdelning av minnesgåva regleras i § 8 ett urval av vad anställda i Borås Stad och kommunala förtroendevalda kan välja för typ av minnesgåvor vid 25
års tjänstgöring/uppdragstid.
I en skrivelse till Borås Stads representationskommitté har Marie Cronwall med 20 års

anställning i samband med avgång och pension från Utbildningsförvaltningen föreslagit en utökning av utbudet för minnesgåvor med guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Priset för guldarmbandet är likvärdig som för Kungliga Patriotiska
medaljen av andra storleken som finns i utbudet idag.

Representationskommittén ställer sig positiva till förslaget rekommenderar nedanstående ändring gällande minnesgåvor till författningssamlingen 8 §;
Nuvarande text:
8§
Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj från Kungliga
Patriotiska Sällskapet eller resa enligt skatteverkets rekommendationer och reglemente. Kommunstyrelsen anvisas årligen i budget ett anslag för beräknande kostnader för inköp av minnesgåvor.
Det ankommer på vederbörande styrelse eller nämnd att efter förfrågan hos berörd
person bestämma i vilken form minnesgåva till anställd skall utgå.
På representationskommittén ankommer att efter förfrågan hos berörd person bestämma i vilken form minnesgåva till förtroendevald och till i 2 § angiven person skall
utgå.
Förslag till textändring:
8§
Minnesgåva kan utgöras av guldur, kristallskål, konstverk/konsthantverk, medalj och guldarmband från Kungliga Patriotiska Sällskapet eller resa enligt skatteverkets rekommendationer och
reglemente. Kommunstyrelsen anvisas årligen i budget ett anslag för beräknande kostnader för inköp
av minnesgåvor.
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Det ankommer på vederbörande styrelse eller nämnd att efter förfrågan hos berörd
person bestämma i vilken form minnesgåva till anställd skall utgå.
På representationskommittén ankommer att efter förfrågan hos berörd person bestämma i vilken form minnesgåva till förtroendevald och till i 2 § angiven person skall
utgå.
Representationskommittén har den 15 september bifallit förslaget
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ny lydelse av 8 § i Bestämmelser för utdelning av minnesgåva till i Borås Stad anställda och
kommunala förtroendevalda m fl
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Nr 10
Ansökan
Ansökanom
om anläggningslån
anläggningslån avseende
avseende finansiering
finansiering
av tennisbanor
till Sandareds
av
tennisbanor
m.m. tillmm
Sandareds
Tennisklubb
2015-12-04
Dnr 2015/KS0515 805
Tennisklubb
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge Sandareds tennisklubb ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 2 566 000 kr, för anläggande av tre nya tennisbanor, en padelbana, nytt energisystem för tennishallen,
renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Utöver det föreslår Sandareds TK att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna som ligger på stadens mark och som planeras att användas för annat ändamål.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att åtgärderna som Sandareds TK föreslår är
välbehövliga. Hallen behöver en uppfräschning och ett nytt energisystem. Utebanorna
är en förutsättning för att vara en attraktiv förening som kan utveckla verksamheten.
Positivt är att föreningen anlägger en padeltennisbana. Nämnden skriver att Sandareds TK är en aktiv förening med 339 medlemmar i åldern 6-20 år och med 120 barn
i regelbunden träning. Föreningen fyller en viktig funktion med att skapa meningsfulla
fritidsaktiviteter bland annat arrangerar de flera turneringar och cuper, anordnar träningsläger för barn och föräldrar, är aktiva på lovdagar, deltar i seriespel, delaktiga i
större arrangemang typ FED-cup i Boråshallen, samverkar med skolor och så vidare.
Kommunstyrelsen konstaterar att föreningen har ansökt och fått beviljat planändring
för att kunna anlägga nya tennisbanor i direkt anslutning till tennishallen ”Träffpunkten”. De befintliga utebanorna är enligt Sandareds TK i behov av upprustning och
skulle i normala fall upprustas i vanlig ordning på befintlig plats. Då marken som banorna ligger på avses att användas för framtida bostadsändamål i en pågående detaljplaneförändring och föreningen endast har ett löpande 1-års arrendeavtal med kommunen har föreningen valt att anlägga och koncentrera verksamheten i direkt anslutning till tennishallen.
Stadskansliet har fört diskussioner med föreningen om finansiering av projektet och
hur staden kan stödja föreningar dels genom föreningsbidragssystemet och i förekommande fall borgensåtagande för externt upptagna lån. Sandareds TK är då införstådda att kommunen utöver anläggningslånet på 40 % av investeringen är beredd att
ge föreningen kommunal borgen på ett nytt externt upptaget lån på ca 4 500 tkr. För
att ytterligare stärka Sandareds TK finansiellt är kommunen också beredd att även
inkludera ett befintligt banklån avseende tennishallen på ca 1 100 tkr i borgensåtagandet. Dessa båda lån kommer då att slås ihop till ett lån.
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Tillsammans med potentiellt ökade intäkter och lägre driftkostnader med ett nytt
energisystem bedömer Kommunstyrelsen att föreningen har goda förutsättningar att
inrymma projektet i sin totala ekonomi. Sandareds Tennisklubb är registrerad för
moms och kan då möjligtvis dra av del av den ingående momsen på investeringen.
Avdragsrätten baseras då på den andel av banuthyrningen som riktar sig mot externa
kunder dvs inte den interna klubbverksamheten. Detta kan således reducera behovet
av både anläggningslån och det planerade externa borgenslånet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Sandareds Tennisklubb beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
2 566 000 kr, för anläggande av tre nya tennisbanor, en padelbana, nytt energisystem för
tennishallen, renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sandareds Tennisklubb beviljas kommunal borgen för externt banklån på max 5 600 000
kr.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21

§ 106
2015/FF0263 805
Ansökan om anläggningslån avseende finansiering avseende tennisbanor med
mera till Sandareds Tennisklubb
Sandareds Tennisklubb ansöker om ett anläggningslån för finansiering av utetennisbanor,
renovering av omklädningsrum samt nytt energisystem. Sandareds TK är en aktiv förening med
339 medlemmar i åldern 6-20 år och med 120 barn i regelbunden träning. De fyller en viktig
funktion i samhället med att skapa meningsfulla fritidsaktiviteter. I föreningens
verksamhetsberättelse för 2014 kan vi utläsa bland annat att de arrangerar många turneringar och
cuper, anordnar träningsläger för barn och föräldrar, är aktiva på lovdagar, deltar i seriespel,
delaktiga i större arrangemang typ FED-cup i Boråshallen, samverkar med skolor och så vidare.
Sandareds TK föreslår i sin skrivelse att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna som ligger på
stadens mark, en mark som nu kan användas för annat ändamål. Värdet på dessa banor har
beräknats till 4 500 000 kr. Detta belopp utgör Sandareds TK:s del i finansieringen av föreslagen
investering.
Åtgärderna som Sandareds TK föreslår i Tennishallen är fullt berättigade och välbehövliga. Hallen
behöver en uppfräschning och ett nytt energisystem. Utebanorna är en förutsättning för att vara
en attraktiv förening som kan utveckla verksamheten. Positivt är att föreningen anlägger en
paddeltennisbana, vilket säkert kommer att uppskattas av medlemmar och besökare.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sandareds tennisklubb
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 2 566 000 kr, för anläggande av tre nya
tennisbanor, en paddelbana, nytt energisystem för tennishallen, renovering av befintlig belysning
samt renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig
redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-09-23
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21

Forts. § 106

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare

B 89

Datum

Tommy
Jingfors, 033
– 35 73| 28
66januari 2016
kommunfullmäktiges
handlingar

2015-09-14

Diarienummer

2015/FF0263 805

Ansökan om anläggningslån Sandareds tennisklubb
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Sandareds
tennisklubb ett anläggningslån på 40% av kostnaderna, dock max 2 566 000 kr, för
anläggande av tre nya tennisbanor, en paddelbana, nytt energisystem för tennishallen,
renovering av befintlig belysning samt renovering av våtutrymmen. Bidraget betalas ut
när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sammanfattning
Sandareds TK föreslår i sin skrivelse att Borås Stad löser in de befintliga utebanorna
som ligger på stadens mark, en mark som nu kan användas för annat ändamål. Värdet
på dessa banor har beräknats till 4 500 000 kr. Detta belopp utgör Sandareds TK:s del i
finansieringen av föreslagen investering.
Bakgrund
Sandareds TK är en aktiv förening med 339 medlemmar i åldern 6-20 år och med 120
barn i regelbunden träning. De fyller en viktig funktion i samhället med att skapa
meningsfulla fritidsaktiviteter. I föreningens verksamhetsberättelse för 2014 kan vi
utläsa bland annat att de arrangerar många turneringar och cuper, anordnar
träningsläger för barn och föräldrar, är aktiva på lovdagar, deltar i seriespel, delaktiga i
större arrangemang typ FED-cup i Boråshallen, samverkar med skolor och så vidare.
Förvaltningens övervägande
Åtgärderna som Sandareds TK föreslår i Tennishallen är fullt berättigade och
välbehövliga. Hallen behöver en uppfräschning och ett nytt energisystem. Utebanorna
är en förutsättning för att vara en attraktiv förening som kan utveckla verksamheten.
Positivt är att föreningen anlägger en paddeltennisbana, vilket säkert kommer att
uppskattas av medlemmar och besökare.
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Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 11
Ansökan om anläggningslån till Elfsborg Tennis
Ansökan om anläggningslån till Elfsborg TenBorås
2015-12-03
Dnr 2015/KS0630 805
nis Borås
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att ge Elfsborg Tennis Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kr, för anläggande av två nya tennisbanor i anslutning till den befintliga tennishallen samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Nämnden skriver att idag bedriver föreningen verksamhet dels i tennishallen intill
Borås Arena och dels på Göta. Utebanorna på Göta har funnits i många år, dock har
de utsatts för en hel del skadegörelse och står inför stora renoveringsinsatser. Elfsborg Tennis ser många synergieffekter genom att flytta verksamheten från Göta till
Ålgårdsplan. Bland annat kan man exponera banorna på ett helt annat sätt än idag,
Saltemads camping och de omkringliggande skolorna kan lätt få tillgång till banorna.
Närheten till tennishallens omklädningsrum, café, tennisshop samt banor (vid otjänlig
väderlek) är andra positiva effekter.
Föreningen har som ambition att skapa sammanlagt fyra nya tennisbanor och två
padeltennisbanor på Ålgårdsplan, grusytan i anslutning till Borås Arena 2. Satsningen
planeras att genomföras i två steg för att inte äventyra föreningens ekonomi. I denna
ansökan som avser två tennisbanor i etapp 1 ansöker föreningen också att Borås Stad
går in som borgenär för det banklån som föreningen själv kommer att ta upp för att
kunna genomföra etapp 1. I förutsättningarna ligger att föreningen släpper det nuvarande arrendeavtalet på Göta, där det idag finns fyra banor och att samma arrendevillkor gäller för marken på Ålgårdsplan. Detta är avstämt med Mark- och exploateringsavdelningen. Kommunstyrelsen förutsätter i sammanhanget också att Fritidsoch folkhälsonämnden kommer överens med föreningen hur de befintliga anläggningarna inklusive klubbhuset avvecklas när verksamheten flyttar från Göta.
Kommunstyrelsen ser positivt på att Elfsborg Tennis samlar och koncentrerar sin
verksamhet kring den nuvarande tennishallen. Detta bör ge flera samordningsfördelar
och möjligheter till ökad uthyrning av banorna i och med ett mer gynnsamt läge. Efter diskussioner med Elfsborgs Tennis framgår det att föreningen är registrerad för
moms och kan då möjligtvis dra av del av den ingående momsen på investeringen.
Avdragsrätten baseras då på den andel av banuthyrningen som riktar sig mot externa
kunder dvs inte den interna klubbverksamheten. Detta kan således reducera behovet
av både anläggningslån och det planerade externa borgenslånet. När det gäller det
externa banklånet med kommunal borgen är kommunen normalt restriktiv med detta
men har tillämpat det på senare tid i ex. Allhallen i Borgstena och Rångedalahallen.
Dessa projekt har varit framgångsrika ur både verksamhets- och ekonomiskt perspek-

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

B 119

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

2

tiv. Kommunen har fått tillgång till bra anläggningar till en kostnad som sannolikt är
lägre än vad som varit fallet om kommunen varit byggherre och föreningen har kunnat erhålla en lägre räntekostnad i och med att kommunen garanterat lånet hos banken.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Elfsborg Tennis Borås beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
1 260 000 kr, för anläggande av två nya tennisbanor i anslutning till den befintliga tennishallen samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Elfsborg Tennis Borås beviljas kommunal borgen för externt upptaget lån på max
1 500 000 kr.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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PROTOKOLLSUTDRAG
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kommunfullmäktiges

§ 105
2015/FF0264 805
Ansökan om anläggningslån, Elfsborg Tennis Borås
Elfsborg Tennis Borås ansöker om ett anläggningslån avseende nya tennisbanor. Elfsborg Tennis
är en sammanslagen förening av tre tidigare tennisföreningar. Idag bedriver föreningen
verksamhet i tennishallen samt på Göta. Utebanorna på Göta har funnits i många år, dock har de
utsatts för en hel del skadegörelse och står inför stora renoveringsinsatser. Närheten till
Tennishallen är en bra förutsättning för att kunna utveckla verksamheten.
Föreningen ser många synergieffekter genom att flytta från Göta till Ålgårdsplan. Bland annat kan
man exponera banorna på ett helt annat sätt än idag, Saltemads camping och de omkringliggande
skolorna kan lätt få tillgång till banorna. Närheten till tennishallens omklädningsrum, café,
tennisshop samt banor (vid otjänlig väderlek) är andra positiva effekter.
Elfsborg Tennis Borås har en ambition i att skapa fyra nya tennisbanor och två paddeltennisbanor
på Ålgårdsplan, grusytan i anslutning till Borås Arena 2. Föreningen vill göra satsningen i två steg
för att inte äventyra föreningens ekonomi. I ansökan vill föreningen att Borås Stad går in som
borgenär för det banklån föreningen själv kommer att ta för resterande del i projektet. Elfsborg
Tennis Borås har större och bättre möjligheter att få ett banklån om Borås Stad är borgenär,
uteanläggningen ses inte som en fastighet och fungerar således inte som en säkerhet för banken.
Samtidigt släpper föreningen det nuvarande arrendeavtalet på Göta, där det idag finns fyra banor.
Den marken kan användas som en strategisk resurs i framtida samhällsplanering.
Förslaget från Elfsborg Tennis Borås är genomtänkt och realistiskt. Områdets karaktär blir
tydligare som ett sport- och evenemangsområde. Dock försvinner möjligheten att parkera på
grysytan vid andra större arrangemang. Detta är dock en utmaning för området i sin helhet och
bör studeras mera ingående.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Elfsborg Tennis Borås
ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kr, för anläggande av två nya
tennisbanor samt markförberedelser för ytterligare två tennisbanor och två paddeltennisbanor.
Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-09-23
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21

Forts. § 105
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Ansökan om anläggningslån Elfsborg Tennis Borås
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge Elfsborg
Tennis Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 1 260 000 kr, för
anläggande av två nya tennisbanor samt markförberedelser för ytterligare två
tennisbanor och två paddeltennisbanor. Bidraget betalas ut när föreningen lämnat en
skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sammanfattning
Elfsborg Tennis Borås har en ambition i att skapa fyra nya tennisbanor och två
paddeltennisbanor på Ålgårdsplan, grusytan i anslutning till Borås Arena 2. Föreningen
vill göra satsningen i två steg för att inte äventyra föreningens ekonomi. I ansökan vill
föreningen att Borås Stad går in som borgenär för det banklån föreningen själv
kommer att ta för resterande del i projektet. Elfsborg Tennis Borås har större och
bättre möjligheter att få ett banklån om Borås Stad är borgenär, uteanläggningen ses
inte som en fastighet och fungerar således inte som en säkerhet för banken.
Samtidigt släpper föreningen det nuvarande arrendeavtalet på Göta, där det idag finns
fyra banor. Den marken kan användas som en strategisk resurs i framtida
samhällsplanering.
Bakgrund
Elfsborg Tennis Borås är en sammanslagen förening av tre tidigare tennisföreningar.
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Idag bedriver föreningen verksamhet i tennishallen
samt på Göta. Utebanorna på Göta2 (2)
har funnits i många år, dock har de utsatts för en hel del skadegörelse och står inför
stora renoveringsinsatser. Närheten till Tennishallen är en bra förutsättning för att
kunna utveckla verksamheten. Föreningen ser många
synergieffekter genom
att flytta
Datum
Diarienummer
805
från Göta till Ålgårdsplan. Bland annat kan man2015-09-18
exponera banorna på ett2015/FF0264
helt annat
Tommy sätt
Jingfors,
033Saltemads
– 35 73 66camping och de omkringliggande skolorna kan lätt få tillgång
än idag,
till banorna. Närheten till tennishallens omklädningsrum, café, tennisshop samt banor
(vid otjänlig väderlek) är andra positiva effekter.
Förvaltningens övervägande
Förslaget från Elfsborg Tennis Borås är genomtänkt och realistiskt, de väljer att göra
arbetet i två steg för att inte äventyra föreningens ekonomi. Områdets karaktär blir
tydligare som ett sport- och evenemangsområde. Dock försvinner möjligheten att
parkera på grysytan vid andra större arrangemang. Detta är dock en utmaning för
området i sin helhet och bör studeras mera ingående.
Marken vid Göta kan säkert vara betydelsefull vid framtida samhällsplanering..
Bilagor
Ansökan från Elfsborg tennis Borås
B 123

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

Borås Stad
c/o Tommy Jingfors
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Sturegatan 38
501 80 Borås

Borås 14 september 2015.

Bakgrund.
Föreningen Elfsborg Tennis (2012) org. nr 864501-4054 bildades 2012 genom att tre föreningar
ÖSTK, Elfsborg Tennisklubb och KFUM, slog ihop sin tennisverksamhet.
När klubbar går samman tar det en viss tid innan alla rutiner och ny organisation är på plats.
Vi har nu genomgått den förändringsprocess som är nödvändig. Omfattningen av verksamheten ökar
hela tiden. Vi har stark fokus på andel barn och ungdomsverksamhet och är noga med att behålla
kvalitet i verksamheten när den ökat vilket inneburit att vi anpassat våra resurser i förhållande till
efterfrågan.
Det finns ett ökat krav på utveckling av den del av tennisåret som vi betraktar som
utomhussäsongen. Stor potential finns och vi hoppas genom våra planer att bygga ny anläggning i
anslutning till Tennishallen kunna uppfylla de krav som alltmer börjar ställas på oss. En ny anläggning
skapar helt andra förutsättningar för att genomföra olika typer arrangemang. Flera synergieffekter
redovisas nedan.
I samband med att Boulecenter byggdes försvann de två utebanor som dåvarande Elfsborg Tennis
hade som sin hemmabana. Elfsborg fick då hyra in sig på Göta där KFUM hade sin anläggning och där
vi alltså är idag spelar med de infrastrukturproblem som uppstår.
Föreningen önskar därför med Borås Stads tillåtelse bygga en ny utomhusanläggning bakom
nuvarande Tennis o Boulecenter som ligger inom Ålgårdsområdet och därmed också inom
Knalleland.
I samband med en ny anläggning finns möjligheter att göra en mer attraktiv yta mellan Saltemad och
den nya anläggningen. Detta framgår av den plan som medföljer.
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Läget idag: utomhusbanor på Göta.
Vi har idag 4 utomhusbanor på Göta och denna lösning har funnits i många år. Det skapar stora
problem att ha en anläggning så långt ifrån vår Tennishall och det har inneburit att vi inte kunnat ha
de aktiviteter, speciellt svårigheter med tävlingar, som vi nu hoppas kunna starta upp i samband med
en anläggning i anslutning till Tennishallen. Dessutom är det kostsamt att transportera deltagare i
olika projekt fram och tillbaka.
Om man skulle tvingas fortsätta på Göta kommer det att krävas mycket stora investeringar för att
säkerställa att hela anläggningen inte råkar ut för skadegörelse som idag sker regelbundet.
Det finns ett arrendeavtal för anläggningen på Göta mellan Elfsborg Tennis och Borås Stad som löper
årsvis. Avtalet är prolongerat från avtal mellan Borås Stad och KFUM Tennis och i samband med att 3
föreningar år 2012 slog ihop och blev den nuvarande Elfsborg Tennis (2012).
Ovanstående är en kort beskrivning av vår syn på behov av ny anläggning för att kunna möta de krav
som ställs på en förening under utveckling.

Beskrivning av ny anläggning.
Vår avsikt är att bygga 4 st. nya utomhusbanor, dock i två steg som redovisas nedan, med ett
modernt grusunderlag som är betydligt mer lättskött än dagens, dessutom 2 st. padelbanor.
Padelbanor är relativt nytt i Sverige, men har funnit längre tid utomlands, speciellt i Spanien . Utöver
detta också minitennis och bollplank.
Det ovan beskrivna ramas in i ett vackert omkringliggande område vid Viskan.
Vi har ett förslag på hur hela anläggningen kan komma att se ut när den är helt klar, förslaget bifogas
med detta brev.
Kort beskrivning av olika synergieffekter
*Tränings och tävlingsmomenten kommer att må mycket bra av att ha närheten till arbetsplatsen
*Att utnyttja ”väderleken” är inte så lätt under Götaprojektet men kommer att kunna lösas mycket
enkelt när vi har tillgång till innebanor på ”10 sekunder”
*Att kunna arbeta tätare med skolorna eftersom vi har en befintlig organisation som ”står och
väntar” på besök. Vi arbetar idag med uppsökande verksamhet i skolorna och denna aktivitet
kommer hela tiden att ökas
*Det absolut bästa, är naturligtvis att vi då kan bedriva nuvarande shop och cafeterias verksamhet
under en tid då den annars är helt nedlagd
*Samarbete med Campingen på Saltemad kan bli en mycket viktig faktor i hela ”Knallelandprojektet”
Här tror vi att det går att öppna nya möjligheter tillsamarbete när vi har tillgång till såväl utomhus
som inomhusbanor
* Padelbanor har beskrivits ovan och vi tror att detta kan vara ett ”framtidsprojekt”
Det går att ta vara på projektet padelbanor och de föreningar som redan har detta i sin
Verksamhet, lovordar denna nya speltyp.
*Vi kommer att kunna lättare vara med i Kommunens gemensamma projekt eftersom vi kommer att
ha vår verksamhet på Borås Arenaområde. Detta kan utnyttjas vid kommande SM 2017
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Projektet har vi planer på att genomföras i 2 steg.
Steg 1.
Såväl av ekonomisk, som sportslig hänsyn, kommer vi att genomföra projektet i 2 steg. Vi tänker i
steg 1 som redovisas ovan starta med 2 tennisbanor men att samtidigt göra klart grundarbetet för
hela den planerade ytan.

Steg 2.
I steg 2 planeras så ytterligare 1 eller 2 tennisbanor baserade med den erfarenhet som skapas när
projektet har arbetat under ett verksamhetsår. Målet är att göra steg 2 så att man kan utnyttja
banorna inför den SM vecka som Borås 2017 kommer att arrangera. Vidare har vi också med i vår
plan 2 padelbanor som vi vet är av stort intresse som beskrivits ovan. Dessutom tillkommer bollplank
och minitennisbana.
I ett dylikt stort projekt finns också planer på att öka våra verksamhetsområden. Främst tänker vi då
att starta arbetet för att utveckla möjligheten för Rörelsehindrade att delta i såväl inomhus som
utomhusprojekt. Vi vet att såväl tennis som padelbanor är intressanta för dessa utövare. För detta
ändamål krävs kvalificerade tränare och eftersom vår förening är relativt ny har vi bara startat upp
planering av dessa mål.

Finansiering
För att kunna genomföra denna typ av projekt i egen regi, krävs en noggrann planering av hur
finansieringen skall säkerställas.
Vår målsättning är att finansiera genom olika instanser och där naturligtvis Borås Stad är den
viktigaste liksom möjligheten av att få ett banklån till goda villkor.

Steg 1.
*Vi ansöker om att erhålla ett amorteringsfritt och räntefritt lån (bidrag) enligt de principer som
Borås Stad beslutar i dylika ärenden.
*Vi kommer att ansöka om ett banklån.
* För att få ett banklån ansöker vi om att Borås Stad går in som borgensman och att lånet får en
löptid med 20 år.

Investringskalkyl.
Enligt investeringskalkyl gjord med en offert på tennisbanor som grund samt en uppskattad kostnad
för markarbeten beräknas investeringen i steg 1 (enligt specifikation) uppgå till ca 3.150 mkr inklusive
mervärdeskatt.
Vi har då planerat att i denna summa genomföra åtgärder av engångskaraktär som vi har nytta av i
steg 2. Som exempel kommer färdigställande av markarbetet ske för hela den planerade
anläggningen, projektering, staket runt anläggningen. (Någon offert för markarbetet har vi ännu inte
utan arbetar med beräknade värden). Kalkylen bifogas.
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Driftskalkyl.
Vi baserar driftskalkylen på de möjligheter som kommer att uppstå när vi har anläggningen i
samband med nuvarande Tennishallen och detta har beskrivits ovan. Vi räknar med att
kunna öka vårt spel utomhus på ett helt annat sätt än tidigare och framförallt öka
samarbetet med skolorna samt campinganläggningen Saltemad.
En viktig punkt i driftskalkylen är arrendeavgiften som vi har lagt in med 1 krona och som är
en prolongerad avgift från Götaanläggningen.
Vi räknar med ett banklån med ränta 2 %. I övrigt löpande kostnader som vi med hänsyn till
den nya beläggning inte blir så stora som tidigare underhållskrav. Kalkylen bifogas.
Steg 2.
*Som beskrivits ovan kommer steg 2 att påverkas av kostnad baserad på antalet tennisbanor som
beräknas byggas. Padelbanor är i detta läge mycket aktuellt och dessutom har vi för avsikt att
utvärdera kraven på belysning. Tennisbanorna får en kostnad i paritet med steg 1 om vi bygger
ytterligare 2 banor. Kalkyl för hela anläggningen bifogas. Här skall poängteras att beslut om
Minitennisbana och bollplank kommer att utvärderas i samband med såväl efterfrågan som ekonomi.

Bidragsmöjligheter.
Övriga som vi har för avsikt att informera och begära bidrag:
*Riksidrottsförbundet har ett regelverk som ger oss möjligheter till bidrag (max 400 tkr)
*Stiftelser av olika slag
*Arvsfonden (Steg 2)
*Övrigt.
Med hopp om ett positivt svar
För Styrelsen i Elfsborg Tennis (2012)

Lennart Daun
Ordförande
Bilagor:
*Förslag till utförande
*Investeringskalkyl
*Driftskalkyl
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312,5

1250

1562

125

Förbered belysning

Markarbeten

312

Staket

engångskostnader märka med *

I ovanstående kalkyl för steg 1 ingår

Info:

630

2520

3150

82,5

125

2942,5

1562,5

31,25
312,5
30
100
125
1380

500
281,25

Summa

Innehåller 2 tennisbanor

Ovanstående är grunden för steg 1

16,5

66

Oförutsett

25

100

588,5

6,25
62,5
6
20
25
276

25
250
24
80
100
1104

2354

100
56,25

2 banor
400
225

25%
Moms

År 2016

Projektering

Hela området oavsett antal banor
*Markarbeten

Tennisbanor
Grus enl offert
*Asfalt
Asfalt 110-135 kr kvm*800 kvm/bana
(Ref Varberg)
Nät
*Staket runt hela anl.
Dränering
Bevattning
*Förbered. Belysning

Elfsborg Tennis (2012)
Investeringskalkyl ny tennisanläggning
Steg 1

31,25

31,25

3223 805,75

125

125

312,5

12,5
62,5
12
31,25
0
430,75

2973 743,25

1250

50
250
48
125
0
1723

4028,75

156,25

156,25

3716,25

1562,50

62,50
312,50
60,00
156,25
0,00
2153,75

25%
4 banor Moms
Summa
800
200
1000,00
450
112,5
562,50

Hela projektet
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Info
Enligt ovanstående kalkyl
blir kostnaden för steg 2:
exkl belysning
inkl belysning

Total kostnad
exkl belysning
inkl belysning

Belysning padel

2 st Padelbanor
Underlag
Mark mur och asfalt

630,00
630,00

0
0
0

0
0
0

2520,00
2520,00

0
0

0
0

3150,00
3150,00

0
0
0

0
0

37,5
325

287,5

187,5
100

2153,00
2703,00

538,25
675,75

4673,00 1168,25
5223,00 1305,75

150
1300

1150

750
400

100
980,75

400
3923

0
3150

Belysning tennis

0
630

50

200

Minitennisbana
0
2520

25

100

Bollplank

Tillkommer i steg 2 följande:

2691,25
3378,75

5841,25
6528,75

187,50
1625,00

1437,5

937,50
500,00

500,00
4903,75

250,00

125,00
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Elfsborg Tennis (2012)
Kalkyl för ny utomhusanläggning
"STEG 1"

2016

Driftskalkyl och Finansieringsanalys
Driftskalkyl för Steg 1

Intäkter för uthyrning externt
2 utebanor under tiden maj-15 sept
3,0 timmar per dag per bana
*100 kr/tim= 137 dagar * 6 timmar

100 kr / tim

82200

ovanstående inkl
skolor med ca 25 tkr

Summa intäkter vid "fullskala"
Uthyrning internt
I kalkylen nedan har följande siffror
tagits med i ber av resultat

Driftskostnader för nya anläggningen Steg 1

Ränta 2 % å 1.490.000 (enl kalkyl)
Förbrukningsmaterial
Elljus
Skötselbidrag (Borås Stad)
Skötselkostnader
Uthyrning externt
Arrendet prologneras dvs 1 kr
Resultat före avskrivning

0
0
80000

-29800
-20000
-7000
12500
-25000
80000
-1
10699

B 131

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

Finansieringsanalys steg 1

Investering enligt kalkyl
Bidrag Borås Stad
Bidrag RF (Beräknat)
Lånebehov

3150000
-1260000
-400000
1490000

Amorteringsplanen

Om ett banklån läggs upp i relation till det
arrendeavtal som Borås Stad kan erbjuda
skulle följande räkneexempel kunna ske
Arrendeavtal om 20 är med en avgift om
1 krona per år
(prolongerat från Götaavtalet)
Lån baserat på 20 års längd
Amortering per år
Eventuellt tillkommer bidrag från
*Arvsfonden (steg 2)
*Stiftelsen som Swedbank
hanterar
"Övrigt"
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Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 12
Ansökan om
om anläggningslån
anläggningslån till
MissionsAnsökan
till EFS
EFS Missionsförening
förening
Borås avseende
Sommargården
Borås
avseende
Sommargården
Ekhagen Ek2015-11-30
hagen Dnr 2015/KS0631 805
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunfullmäktige att ge EFS missionsförening i Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 360 000 kr för
renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan. Köket behöver moderniseras och i
samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i planlösningen.
Föreningen skriver att Sommargården Ekhagen i Frufällan används av bland andra
Sociala omsorgsförvaltningen för många aktiviteter. Även musikläger av olika slag,
scoutverksamhet året runt och det finns även en beachvolleybollplan med läktare som
används flitigt på sommaren. Skolor använder gården för olika uppstart/avslutning av
verksamheter. Föreningen vill nu vidga sin verksamhet för att nå fler. Av den anledningen behöver en ombyggnation av köket ske och för att uppfylla lagar och bestämmelser.
Fritids- och folkhälsonämnden anför att Sommargården Ekhagen är välkänd för
många Boråsare. Man har mycket verksamhet med bland annat midsommarfirande,
loppmarknader och så vidare. Scoutverksamhet pågår året om och gården utnyttjas
flitigt av flera verksamheter. Nämnden är således positiv till att köket moderniseras
och att vissa ändringar görs i planlösningen.
Kommunstyrelsen gör ingen annan verksamhetsmässig bedömning än Fritids- och
folkhälsonämnden. Verksamheten på Ekhagen har barn- och ungdomar som främsta
målgruppen och har funnits där under ett antal år. Finansiellt handlar det om en
kommunal insats på max. 360 tkr vilket kan anses vara en väl motiverad insats.
Kommunstyrelsen föreslår därför Kommunfullmäktige att bevilja EFS missionsförsamling ett anläggningslån för renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
EFS missionsförsamling i Borås beviljas ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock
max 360 000 kr för renovering av sommargården Ekhagen. Bidraget betalas ut när förening-2
en lämnat en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

Christer Johansson
Ekonomichef
B 134

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-09-21 handlingar | 28 januari 2016
kommunfullmäktiges

§ 107
2015/FF0158 805
Ansökan om anläggningslån till EFS Missionsförening i Borås avseende
Sommargården Ekhagen
EFS Missionsförening i Borås ansöker om ett anläggningslån avseende Sommargården Ekhagen.
Sommargården Ekhagen i Frufällan är välkänd för många boråsare och används av bland andra
Sociala omsorgsförvaltningen för många aktiviteter, musikläger av olika slag, scoutverksamhet året
runt och det finns även en beachvolleybollplan med läktare som används flitigt på sommaren.
Även skolor använder gården för olika uppstart/avslutning av verksamheter.
Föreningen vill nu vidga sin verksamhet för att nå fler. Därför behöver en ombyggnation av bland
annat köket ske utifrån den aspekten att kunna hyra ut och uppfylla lagar och bestämmelser.
Köket behöver moderniseras och i samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i
planlösningen. Arbetet beräknas börja först 2016.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge EFS Missionsförening
i Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max 360 000 kr, för renovering av
sommargården Ekhagen i Frufällan. Bidraget betalas ut efter föreningen lämnat in en skriftlig
redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-09-23
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Anläggningslån EFS Missionsförening Borås
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ge EFS
Missionsförening i Borås ett anläggningslån på 40 % av kostnaderna, dock max
360 000 kr, för renovering av sommargården Ekhagen i Frufällan. Bidraget betalas ut
efter föreningen lämnat in en skriftlig redovisning senast två år efter beslutsdatum.
Sammanfattning
Sommargården Ekhagen i Frufällan används av bland andra Sociala
omsorgsförvaltningen för många aktiviteter, musikläger av olika slag, scoutverksamhet
året runt och det finns även en beachvolleybollplan med läktare som används flitigt på
sommaren. Även skolor använder gården för olika uppstart/avslutning av
verksamheter. Föreningen vill nu vidga sin verksamhet för att nå fler. Därför behöver
en ombyggnation av bland annat köket ske utifrån den aspekten att kunna hyra ut och
uppfylla lagar och bestämmelser.
Förvaltningens övervägande
Sommargården Ekhagen är välkänd för många Boråsare. Man har mycket verksamhet
med bland annat midsommarfirande, loppmarknader och så vidare. Scoutverksamhet
pågår året om och gården utnyttjas flitigt av flera verksamheter. Köket behöver
moderniseras och i samband med detta vill föreningen göra vissa ändringar i
planlösningen. Arbetet beräknas börja först 2016.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Martin Jakobsson

POSTADRESS

501 80 Borås

Dnr 2015/KS0759

Kommunfullmäktige

Nr
13
Industribyggnader
i Borås AB; framställan Industribyggnader
i Borås AB;
Framställan försäljning
försäljning av dotterbolaget
Industribyggnaav
derdotterbolaget
i Borås 2 AB.Industribyggnader i Borås 2 AB
2015-11-27

Dnr 2015/KS0759 107

Bakgrund
Styrelsen för Industribyggnader i Borås AB beslutade den 20 oktober 2015 att sälja
dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB, och bereder i enlighet med bolagsordningen Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning.
Bolagets förslag
Beslutet i Industribyggnader i Borås AB innebär att aktierna i dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2 AB avyttras den 1 april 2016. I dotterbolaget finns fastigheten
Vinddraget 1 på Viared som nyligen renoverats och hyresanpassats för 27 mnkr och
som nu hyrs ut till Västra Götalandsregionen. Priset för aktierna bestäms först i samband med överlåtelsen och upprättandet av en balansräkning per 31 mars 2016, men
priset uppskattas till drygt 28 miljoner kronor baserat på att fastigheten marknadsvärderats till 56 miljoner kronor.
Industribyggnader i Borås AB anger som syfte till försäljningen att stärka bolaget
ekonomiskt, samt att avyttringen ligger i linje med ägardirektivens krav på att vara
aktiva i näringslivspolitiken.
Kommunstyrelsens bedömning
Förslaget från Industribyggnader i Borås AB ligger i linje med ägardirektivet som
anger att kommunen ska äga bolaget bland annat för att kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försäljning av fastigheter,
samt för att vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar.
Bolaget förvärvade ursprungligen fastigheten på Viared för att ordna utbildningslokaler åt Borås Stad. Fastigheten avstyckades och utbildningsdelen (Vinddraget 4) flyttades in i moderbolaget. Kvar i dotterbolaget blev fastigheten Vinddraget 1 som hyrs ut
till extern part. Som framgick av Borås Stads årsredovisning för 2014 har bolagets
långsiktiga mål varit att vid rätt affärsmöjlighet avyttra dotterbolaget Industribyggnader i Borås 2
AB. Efter att dotterbolaget har förädlat fastigheten Vinddraget 1 och hittat en stark
och långsiktig hyresgäst har möjlighet nu uppstått att avyttra bolaget under affärsmässiga former.
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Ekonomiskt innebär affären en koncernmässig vinst efter skatt på cirka 2 mnkr. Moderbolaget har dessutom vid avstyckningen tillförts ett marknadsvärde på över 5
mnkr i Vinddraget 4.
Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om aktieförsäljningen ska fattas av bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Industribyggnader i Borås AB: s försäljning av aktierna i dotterbolaget Industribyggnader i
Borås 2 AB, i enlighet med upprättat överlåtelseavtal, godkänns.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Dnr 2015/KS0717
759
Kartläggning
av hemlöshet
i Borås 2015
Sociala omsorgsnämnden har under vecka 36 gjort den årligen kartläggningen av
hemlöshetssituationen i Borås. I jämförelse med de senaste åren så har antalet hemlösa ökat. Enligt socialstyrelsens olika situationer så har ökningen skett i situation 1
och situation 4 och minskat i situation 2,3 och 5 (definition av socialstyrelsen hemlöshetssituationer se bilaga).
För att kunna möta denna utveckling är det bland annat viktig att det snarast skapas
fler bostäder i kommunen samt att arbetet med ”bostad först” arbetas vidare med och
om möjligt intensifieras. Kommunstyrelsen anser dock inte att bristen på bostäder
lyfts fram tillräckligt väl i rapporten. Den kraftiga ökningen på 42 % från föregående
år i grupp 4 är uppseendeväckande och visar med tydlighet att bostadbristen är ett
stort problem. Grupp 4 innefattar personer som bor tillfälligt och kontraktslöst hos
kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader
efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Det är en
grupp med lågt missbrukarantal vilket påvisar att det i flera fall inte är socialpolitiska
åtgärder som behövs utan fler bostäder. Vi har en prekär situation sim t.ex. kan kräva
tillfälliga bostäder.
Med fler bostäder och att arbetet med ”bostad först” fortsätter kan detta komma att
minska hemlösheten i samtliga de fem situationer som Socialstyrelsen har definierat.
Kommunstyrelsen anser att det är ett måste för Borås Stad att på flera plan arbeta
med frågorna kring att minska hemlösheten. Detta innebär förutom socialtjänstens
arbete att arbetet med att få fram mer bostäder måste intensifieras. Sociala omsorgnämndens kartläggning läggs till handlingarna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att läggar rapporten till handlingarna
Att Kommunstyrelsen ges uppdraget att återkomma till Kommunfullmäktige senast april 2016 med
en återrapportering om hur vi kan öka takten i bostadsbyggandet samt få till tillfälliga bostäder.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
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Socialstyrelsens definitioner av hemlöshetssituationer
Situation 1:
En person är hänvisad till akutboende, härberge, jourboende eller är uteliggare
Situation 2:
En person som är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingshem eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och som planeras skrivas ut inom 3 månader efter
mätperioden, men utan egen bostad ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit
räknas även de personer som skulle skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund
av att de inte har någon egen bostad ordnad.
Situation 3:
En person bor i en av kommunen ordnade boendelösning (till exempel försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen
inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar
med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn/eller särskilda villkor eller regler.
Situation 4:
En person som bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna hemlöshetsituation gäller under mätperioden.
Situation 5:
Ett barn eller ungdom (18 år eller yngre) lever av olika skäl under ”hemlösa förhållanden” utanför familjen, vilket innebär att han/hon befinner sig i en gråzon mellan familjen och vård och omsorgssystemet. Detta gäller inte för barn och ungdomar (18 år
eller yngre) som är placerade utanför hemmet av socialtjänsten enligt SoL eller LVU.
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att lägga rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att återkomma till Kommunfullmäktige senast april
2016 med en återrapportering om hur vi kan öka takten i bostadsbyggandet samt få
till tillfälliga bostäder.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Hans Gustavsson
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015

Sociala omsorgsnämnden har under vecka 36 gjort den årligen kartläggningen av
hemlöshetssituationen i Borås. I jämförelse med de senaste åren så har antalet hemlösa
ökat. Enligt socialstyrelsens olika situationer så har ökningen skett i situation 1
och situation 4 och minskat i situation 2,3 och 5 (definition av socialstyrelsen
hemlöshetssituationer se bilaga).
För att kunna möta denna utveckling är det bland annat viktig att det snarast skapas
fler bostäder i kommunen samt att arbetet med ”bostad först” arbetas vidare med och om möjligt
intensifieras. Kommunstyrelsen anser dock inte att bristen på bostäder lyfts fram tillräckligt väl i
rapporten. Den kraftiga ökningen på 42 % från föregående år i grupp 4 är uppseendeväckande
och visar med tydlighet att bostadsbristen är ett stort problem. Grupp 4 innefattar personer som
bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt
(kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Det är en grupp med lågt missbrukarantal vilket påvisar att det i flera fall inte är
socialpolitiska åtgärder som behövs utan fler bostäder. Vi har en prekär situation som t.ex. kan
kräva tillfälliga bostäder.
Med fler bostäder och att arbetet med ”bostad först” fortsätter kan detta komma att minska
hemlösheten i samtliga de fem situationer som Socialstyrelsen har definierat. Kommunstyrelsen
anser att det är ett måste för Borås Stad att på flera plan arbeta med frågorna kring att minska
hemlösheten. Detta innebär förutom socialtjänstens arbete att arbetet med att få fram mer
bostäder måste intensifieras. Sociala omsorgnämndens kartläggning läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att lägga rapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsen ges uppdraget att återkomma till Kommunfullmäktige senast april
2016 med en återrapportering om hur vi kan öka takten i bostadsbyggandet samt få
till tillfälliga bostäder.
KOMMUNSTYRELSEN
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Strategi
» Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Program mot hemlöshet
Hemlöshet 1
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 22 augusti 2013
Dokumentet gäller för: Alla bolag och förvaltningar
För revidering ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Sociala omsorgsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2016
2 Hemlöshet
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Program mot
hemlöshet
Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Ekonomiska och sociala problem kan vara orsaker, men i hög grad även strukturella faktorer
som t ex tillgången på bostäder. Orsakerna är många och ofta komplicerade, och ständiga
förändringar kräver nya lösningar. Det är viktigt att alla är öppna för att hitta kreativa lösningar.
Hemlösheten är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten. Borås Stads bostadsbyggnadsprogram belyser behovet av bostäder för personer med svag ställning på bostadsmarknaden, och vill lösa det i första hand genom överenskommelser med fastighetsägare.
I dagligt tal används begreppet hemlös för en person som sover ute, eller är hänvisad till
akutboendeellerhärbärge.Socialstyrelsensdefinitionärbredareochinkluderarpersoner
sompåolikasättharenosäkerboendesituation.Inteallasomärhemlösaenligtdendefinitionen ingår i socialtjänstens ansvar.
Kommunens ansvar
Socialtjänstlagen ger kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
efter prövning får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig
skyldighet att bistå med bostad.
Utländsk medborgare som inte har uppehållstillstånd ska kunna försörja sig själv, annars
ska denne avvisas. Personen har alltid rätt att söka bistånd från kommunen. Det kan ge
matpengar samt en biljett hem om detta inte kan bekostas på annat sätt, exempelvis genom
ambassad.
Nationella mål och Borås Stads arbete
Regeringen har fyra mål för att motverka hemlösheten. Borås Stads utgår från dessa mål.
Mål 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov.
Borås Stad kan erbjuda sociala hyreskontrakt, som sedan kan leda till ett eget kontrakt. Vi
har akutplatser som ger stöd och hjälp för hemlösa med missbruksproblem. Vi har möblerade jourlägenheter som kan beviljas som insats. De lägenheterna är i första hand avsedda
för familjer med barn.
Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet kan stödja och vara språkrör i kontakten med myndigheter, och hjälpa personen ta till vara sina resurser på bästa sätt.
Dessa insatser ska fortsätta i den utsträckning som behovet kräver.
Hemlöshet 3
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Borås Stad vill utveckla
• flerbostäderfördemsomharsvårtattfåhyreskontraktpådenordinariebostadsmarknaden, t ex övergångsbostäder
• ett härbärge som tillfälligt kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter
• ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna
• en överenskommelse med de idéburna organisationerna inom det sociala området.
Åtgärderna kan ske i egen regi eller i samarbete med andra.
Mål 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt
eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.
Borås Stad stödjer frivilligorganisationer med bidrag till lägenheter för utskrivna. Det stödet
ska fortsätta.
Borås Stad vill utveckla
• utslussningslägenheter för kortare tid efter utskrivning
• ytterligare samarbete med frivillig- och brukarorganisationerna.
Mål 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i
boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.
Borås Stad vill utveckla
• våra samverkansformer, internt och externt, för att underlätta övergången till den ordinarie bostadsmarknaden, t ex med ”boskolor” och uppföljning sex månader efter eget
kontrakt.
• arbete efter metoden ”bostad först”, som utgår från att bostad med förstahandskontrakt är den trygghet som behövs för att gå vidare med sina övriga problem.
Mål 4: Minska antalet vräkningar. Inga barn ska vräkas.
Sociala omsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet, som sker i nära samverkan mellan hyresvärdar, kronofogdemyndigheten och berörda
förvaltningar. Detta har varit framgångsrikt genom tidiga hembesök som skapar förtroende
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hos den enskilde och kan medverka till en lösning, tidig dialog med hyresvärdar, och ”en
väg in” för hyresvärdar där Sociala omsorgsnämnden står för alla kontakter.
Länsstyrelsen stöder kommunerna i att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer, och analyserar kommunernas arbete med detta. Borås Stad arbetar utifrån regeringens
nollvision. I Borås Stad ska inga barn vräkas.
Det vräkningsförebyggande samarbetet ska fortsätta.
Borås Stad vill utveckla
• ökat stöd att hantera den egna ekonomin.
Organisation
Sociala omsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad.
Deflestaåtgärderförattmotverkahemlöshetfallerinomnämndensverksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsförebyggande arbetet och när det gäller
våldsutsatta personer, handlar det också om insatser från stadsdelsnämnderna och Arbetslivsnämnden. Det förutsätter en samsyn, och Sociala omsorgsnämnden har där ett samordningsansvar.
Sociala omsorgsnämnden ansvarar också för att driva arbetet med att utveckla de nya insatser mot hemlöshet som beskrivs i detta program.
I Sociala omsorgsnämndens samordningsansvar för den sociala boendesituationen ingår att
årligen beskriva behoven för att hindra att hemlöshet uppstår. Detta inkluderar att föreslå
behövda bostäder i lokalresursplanen.
Uppföljning
Sociala omsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera om kommunens
insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige.

Hemlöshet 5
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Kommunstyrelsen

Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten och översända rapporten till
Kommunstyrelsen.

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2015
Sociala omsorgsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga
hemlösheten i Borås. Kartläggningen 2015 har genomförts med vecka 36 som
mätvecka. Mätningen utgår ifrån Socialstyrelsens breda definition av hemlöshet
som inkluderar människor som har någonstans där de vistas men som på olika sätt
har en osäker boendesituation.
Enkäten som använts vid 2015 års undersökning är den samma som användes
2014 och den enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande
kartläggningen 2011. Förfrågan har skickats till Borås Stads socialtjänst, d.v.s.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen
samt de Personliga ombud som arbetar med hemlösa. Enkäterna är ifyllda av
anställda i Borås Stad så personerna som uppgifterna gäller har alltså inte varit
med och fyllt i enkäten.
Sammanlagt har 363 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation 2015,
jämfört med 331 år 2014. Vid 2013 års kartläggning var antalet 297 vilket
innebär en ökning med 18 % jämfört med 2015.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
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Kartläggning av hemlöshet i Borås
2015

Sociala omsorgsförvaltningen, 2015-09-28
Handläggare:
Vanja Myrén, Områdeschef, 033-35 33 83
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Bakgrund

Sociala omsorgsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i
Borås. Kartläggningen 2015 har genomförts med vecka 36 som mätvecka.
Socialstyrelsen har gjort nationella kartläggningar av hemlöshetens omfattning och karaktär åren
1993, 1999, 2005 och 2011. Åren 2006-2010 gjordes kartläggningar av hemlösheten i Borås av
dåvarande Socialnämnden. 2012-2014 genomfördes kartläggningen i Borås av Sociala
omsorgsnämnden.
Enkäten som använts vid årets undersökning 2015 är densamma som användes 2014 och den
enkät Socialstyrelsen använde vid den riksomfattande kartläggningen 2011. Enkäterna är ifyllda
av anställda i Borås Stad så personerna som uppgifterna gäller har alltså inte varit med och fyllt i
enkäten.

Uppgiftslämnare och omfattning

Vid undersökningen 2015 har förfrågan skickats Borås Stads socialtjänst, dvs.
Stadsdelsförvaltningarna, Arbetslivsförvaltningen (och Personliga ombud som är anställda via
Arbetsförvaltningen) samt Sociala omsorgsförvaltningen. Resultatet omfattar därmed enbart
personer som har kontakt med dessa förvaltningar.
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person de hade kännedom om som
under vecka 36 befann sig i någon hemlös situation, se vidare Socialstyrelsens definition av
hemlösa. Även uppgifter om barn och ungdomar som lever under hemlösa förhållanden omfattas
av kartläggningen. Asylsökande omfattas dock inte av denna kartläggning.
Socialstyrelsens undersökning 2011 hämtande in uppgifter från betydligt fler uppgiftslämnare,
uppgiftslämnare var socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-hem, kriminalvård, frivården, häkten
och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- respektive mansjourer,
beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, vårdcentraler och
akutmottagningar.
2013 gjorde Personliga ombuden för hemlösa en egen hemlöshetsundersökning. 2014 deltog de
inte i kartläggningen. I år deltar de i kartläggningen samt har gjort en egen analys utifrån sitt
uppdrag. Den bifogas som bilaga 1.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet

I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers
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akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende.
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen
2011 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.
Situation 1
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.
Situation 2
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och
planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men har inte någon egen bostad
ordnad inför utskrivningen/utflyttningen. Hit räknas även de personer som skulle ha skrivits
ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.
Situation 3
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (t ex. försökslägenhet/träningslägenhet
/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den
ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där
boendet är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler.
Situation 4
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta/familj/släktingar eller har ett
tillfälligt (kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos
privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl
och känner till att denna hemlöshetssituation gäller under mätperioden.
Situation 5
Ett barn eller ungdom (18 år eller yngre) lever av olika skäl under ”hemlösa förhållanden” utanför
familjen, vilket innebär att han/hon befinner sig i en gråzon mellan familjen och vård- och
omsorgssystemet. Detta gäller inte barn och ungdomar (18 år eller yngre) som är placerade
utanför hemmet av socialtjänsten enligt SoL eller LVU.

Totalt antal människor i hemlös situation

Sammanlagt har 363 personer inrapporterats befinna sig i hemlös situation 2015, jämfört med
331 år 2014. 2013 var antalet 297. Detta är en ökning med 9 % från förra året och 18 % ökning
sedan 2013.
16 % av inrapporterade personer har dubbelrapporterats. Det vill säga att de är aktuella på flera
enheter samtidigt. 2014 var denna siffra 13 %.
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Redovisning av de olika situationerna
Situation 1
Resultat
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
kartläggning
i Borås
Situation 1
14
11
19
17
29
36
25
20
25
28
42
2015 är antalet inrapporterade i situation 1, högre än tidigare, när vi genomfört
hemlöshetskartläggningen. Fem personer bodde i offentliga utrymmen/utomhus (”uteliggare”)
under mätveckan 2015, vilket kan jämföras med en person 2014. EU medborgare ingår inte i
undersökningen. Merparten av personerna i situation 1 bor på härbärge, i akutboende eller i
tillfällig logi.
Viktigt att notera är att härbärget Kastanjen var stängd under mätveckan.
Tabell 1 Fördelning av boendesituationer i situation 1 (2014 års siffror inom parantes)
Kvinnor Kvinnor
Män
Män
Totalt Totalt
2014
2015
Boendesituation
2014
2015
2014
2015
Offentliga utrymmen/utomhus
0
1
1
4
1
5
Psykakuten
1
0
0
1
1
1
Husvagn/Camping
1
1
1
1
2
2
Härbärge/Akutboende
1
1
9
8
10
9
Hotell/Vandrarhem
0
1
1
4
1
5
Tillfälligt logi*
4
5
5
10
9
15
Ofrivillig kontraktlöst boende
1
1
2
2
3
3
hos kompisar/bekanta
Skyddat boende**
0
1
0
0
0
1
Vet ej
1
0
0
1
1
1
Totalt
9
11
19
31
28
42
* Jourboende/Korttidsboende/Lågtröskelboende/Häkte
** inkl. kvinnojour

Situation 2
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18

12

11

22

17

24

90

55

67

34

28

Antalet människor som befinner sig i situation 2 minskar stadigt de senaste åren. Tendensen
beror delvis på att färre befinner sig inom kriminalvården/behandlingshem men också att
förvaltningarna har förbättrat sitt arbete kring målgruppen utifrån mål 2 i Borås Stads program
mot hemlöshet, att minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller
behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning
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Situation 3
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
150

144

139

213

194

I år har antalet i situation 3 (personer som t.ex. har biståndet sociala kontrakt eller
övergångslägenhet) minskat från 213 personer 2014 till 194 i årets undersökning. Detta beror på
att det beviljas färre sociala kontrakt samt att en del personer har fått egna kontrakt.
Boverket skriver i rapporten ”Uppföljning av den sekundära bostadsmarknaden Rapport
2014:36” att kommunala andrahandskontrakt i riket har ökat med 45 % mellan 2008 och 2014.
Boverket beräknar att denna ökning kommer att fortsätta i framtiden.

Situation 4
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
63

41

62

58

46

49

94

62

59

55

95

Antalet människor som bor tillfälligt och kontraktslöst är i årets mätning 95. Detta är en ökning
med 42 % sedan 2014. Resultatet är högre än 2011 då Socialstyrelsen gjorde mätningen som
omfattade fler uppgiftslämnare.
Här kan även finnas ett stort mörkertal då undersökningen endast mäter de som har kontakt med
Socialtjänsten eller Personliga ombud.

Situation 5
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 5

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4

1

2

Två barn/ungdomar levde under ”hemlösa förhållanden” utanför familjen 2015 jämfört med en
ungdom 2014. Dessa två ungdomar bor i tillfälligt logi (Jourboende/Korttidsboende/
Lågtröskelboende)
Situation 5 tillkom först 2013 därför finns ej äldre statistik.
Se även i personliga ombuds bilaga 1 då de har bilden att denna grupp ökar.
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Analys

Andelen kvinnor som befinner sig i hemlös situation är 35 %. 2014 var motsvarande siffra 38 %.
I situation 1 är 26 % kvinnor.
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Hemlöshet har varit ett återkommande problem för 50 % detta år. 2014 var motsvarande andel
62 %. Tendensen verkar vara att det är fler människor i en hemlös situation för vilka hemlöshet
är nytt problem jämfört med föregående år.

41 personer, 12 %, har under mätveckan 2015 befunnit sig i en hemlös situation år i 10 år eller
längre. 2014 var motsvarande siffra 16 %.
21 % har varit i en hemlös situation i 0-6 månader vilket motsvarar 75 personer.

Uppföljning av hemlösheten i Borås 2015
B 172

8

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

37 % av de som befinner sig i en hemlös situation under mätveckan, har barn under 18 år. 2014
var motsvarande siffra 38 %. Störst antal barn finns i situation 3.
Radetiketter
A-kassa, Alfa-kassa
Aktivitetsstöd,
rehabiliteringsersättning
Ekonomiskt bistånd
(försörjningsstöd)
Introduktionsersättning för
flyktingar
Lön från regelbundet arbete
Lön från tillfälliga arbeten
Saknar inkomstkälla
Sjukersättning, aktivitetsersättning (tidigare sjukbidrag,
förtidspension)
Sjukpenning, föräldrapenning
Studiemedel
Ålderspension
Vet ej
Totalsumma

Situation Situation Situation Situation Situation Totalt
1
2
3
4
5
2
1
3
1
1
9
4
15
22

7

43

51

123

2
2

2

3
5

2

10
3

20
2
3
67

2
2
11
5

26
4
27
80

5

1

13

1
4
43

1
3
28

17
16
194

7
2
1
9
95

26
2
20
35
363
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33 % har sin försörjning via försörjningsstöd. 7 % saknar helt inkomstkälla. Övriga försörjer sig
på annat sätt såsom lön, ålderspension, sjukpenning, föräldrapenning etc.
2014 hade 38 % sin försörjning via försörjningsstöd.
51 % i situation 1 har försörjningsstöd. Två personer har lön från regelbundet arbete och en
person är ålderspensionär.
I situation 3 har 22 % sin försörjning via försörjningsstöd. Flertalet har inte försörjningsstöd. Det
tyder på att det finns många personer i situation 3 som traditionellt inte skulle vara aktuella inom
socialtjänsten vilket Boverket också påtalar i sina rapporter kring den sekundära
bostadsmarknaden.

51 % har inte missbruksproblem, av de som befinner sig i hemlös situation under v. 36 2015. I
situation 4 har 74 % inte missbruksproblem. Störst andel med missbruksproblem, 61 % finns i
situation 2.
Värt att notera är att endast 51 % av de som befinner sig i situation 1, har missbruksproblem.
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Sammanfattande reflektioner
Totalt antal personer i en hemlöshet situation utifrån kartläggningen v. 36 har inte ökat nämnvärt
sedan 2014, men det sker en långsam ökning över tid jämfört med tidigare mätningar.
Däremot är antalet inrapporterade i situation 1 högre än i alla tidigare hemlöshetskartläggningar
vi genomfört i Borås Stad. Merparten av personerna i situation 1 bor på härbärge, i akutboende
eller i tillfällig logi.
I situation 3 verkar flertalet vara självförsörjande. Detta kan tyda på att flertalet i denna situation
traditionellt inte tillhör socialtjänstens målgrupp.
Detta gäller även resultatet för de 50 % i en hemlös situation där hemlöshet är ett helt nytt
problem samt för de 21 % som befunnit sig i en hemlös situation mindre än 6 månader.
51 % av totala antalet som befinner sig i en hemlös situation har inte missbruksproblem.
I situation 4 har det skett en kraftig ökning jämfört med föregående år, ökningen är 42 %. Det
innebär att fler bor inneboende och kontraktslöst hos andra hyresgäster. Det ökar risken för att
den som innehar förstahandskontraktet också riskerar att hamna i en hemlös situation då de kan
förlora sitt hyreskontrakt.
135 personer i en hemlös situation har uppgett att de har barn och av dem befinner sig 76
stycken i situation 3 d.v.s. de har ett kommunalt andrahandskontrakt. 57 av barnen bor
stadigvarande tillsammans med den förälder som enkäten gäller. 22 av barnen bor inte
tillsammans med den förälder som enkäten gäller, och de har ingen kontakt med varandra.10
personer som befinner sig i situation 1 har barn vilket med största sannorlikhet innebär att de
barnen inte har möjlighet till umgänge med en av sina föräldrar.
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Bilaga 1, Personliga ombud hemlöshet

1/1 2015 – 1/10 2015
•
•
•
•

Under året har vi fram till 1/10 2015 arbetat med 41 personer, 31 män och 10 kvinnor.
Av dessa 41 personer har 27 någon gång under året befunnit sig i situation 1.
7 av de 10 kvinnorna har befunnit sig i situation 1 kortare eller längre perioder.
Förutom att man är hemlös finns det ytterligare komponenter som är med: Skulder,
psykisk ohälsa, kontakt med försörjningsenheten och ett missbruk. 1 eller flera av dessa
komponenter är alltid med, ibland alla.

Läget den 1/10 2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den 1/10 arbetar vi med 21 personer
16 män vars snittålder är 37 år och 5 av dem är 19-24 år.
5 kvinnor vars snittålder är 26 år och 4 av kvinnorna är mellan 20-24 år
Under hösten har vi kommit i kontakt med ett ökande antal unga personer (19-29 år)
Cirka 40 % har ett känt missbruk
Cirka 60 % har en känd psykisk ohälsa
Cirka 60 % har kända skulder
Cirka 50 % har försörjningsstöd
20 % har alla komponenterna

Reflektioner
•
•
•
•
•
•
•

Antalet unga personer som vi kommit i kontakt med har ökat under hösten
Personer med ett missbruk slussar vi på ett relativt enkelt sätt till Ifo Vuxen. Samverkan
med vuxenenheten fungerar bra
Vi upplever att hemlöshetsfrågan är splittrad i kommunen och att det är en bristande
samsyn i hemlöshetsarbetet kommunala förvaltningar emellan.
Kunskapen hos de olika förvaltningarna om varandras uppdrag förefaller vara liten
Vi efterfrågar en enhet som arbetar med hela hemlöshetsfrågan, att hela ansvaret ligger på
samma ställe.
Personerna har svårt för att hitta rätt stöd och arbetet som personligt ombud försvåras i
onödan när Borås Stad är splittrade i hemlöshetsfrågan
Bristen på bostäder är mycket stor. Fler bostäder behövs.
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•

Cirka 30 % av de personer vi har kontakt med idag har en liten eller ingen förmåga av
olika orsaker att söka/ordna sig en egen bostad. De behöver olika typer av stöd i att söka
bostad, men den stödfunktionen finns inte i Borås. Många gånger finns ett nätverk runt
personerna, men ingen i nätverket anser sig ha det ansvaret. Det får olika effekter, en
effekt är oftast att olika stödinsatser inte kan komma igång utan får stå tillbaka, man kan
inte arbeta med personerna i fråga då bostadsfrågan inte är löst. Det är vanligt att
arbetsförmedlingen inte kan arbeta med personen, psykiatrin kan inte utföra de tänkta
behandlingarna och kostnaderna för försörjningsstöd ökar.

Med vänliga hälsningar
Robert Karlsson och Johnny Köhler
Personliga ombud hemlösa i Borås
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vd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige

Nr 15
Förändring av taxor inom Fritids- och folkhälsonämnFörändring
av taxor inom Fritids- och folkhäldens ansvarsområde
2015-11-25
Dnr 2015/KS0069
041
sonämndens
ansvarsområde.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att följande taxor förändras att gälla fr.o.m.
2016.
*Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
*Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt detaljhandel
med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
Beslut om dessa taxor skulle normalt ha ingått som en del av Kommunfullmäktiges
budgetbeslut 2016 den 19 november 2015 men kom inte med vid det tillfället.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
”Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel” och” Tillsyn av anmälningspliktig servering eller
detaljhandel med öl samt detaljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel” fastställs att gälla fr.o.m. 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

STADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Taxa för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt kontroll
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Denna taxa gäller för Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet dels enligt alkohollagen och
tobakslagen och dels enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt 8 kap. 10 §
andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om
serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Enligt tredje stycket får kommunen
även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581)
ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt
23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin kontroll enligt lagen
ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel.
Serveringstillstånd enligt alkohollagen
Ansökningsavgifter
Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning
10 000 kr
Omprövningsavgift för serveringstillstånd som fått prövotid för hela tillståndet *
4 600 kr
Omprövningsavgift för serveringstillstånd som fått prövotid för delar av tillståndet * 3 300 kr
Ändrade ägarförhållanden, mer än 25 procents förändring av ägandet i verksamheten 6 200 kr
Ändring av styrelseledamot, firmatecknare, VD, platschef och liknande personer
utan aktieinnehav eller med aktieinnehav mindre än 25 %
2 200 kr
Ny bolagsform, samma personer
4 600 kr
Utvidgning av serveringsyta i befintligt tillstånd
4 600 kr
Förändringar i befintligt tillstånd, ej gällande yta
3 300 kr
Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten
5 400 kr
Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap
800 kr
Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap **
500 kr
Tillfälligt utökad serveringstid, tillfälligt utökat serveringsområde,
tillfällig uteservering ***
1 600 kr
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för gemensamt
serveringutrymme (per sökande)
2 900 kr
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för gemensamt serveringsutrymme
(per sökande)
1 300 kr
Kunskapsprov per person och tillfälle
1 300 kr
Förseningsavgift, restaurangrapport
1 000 kr
*
**
***

taxan har tillkommit då allt fler tillstånd får prövotid
har tillkommit då man behöver utreda om det är ett slutet sällskap eller inte
höjning till dubbla avgiften då mycket arbetstid läggs per tillstånd
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Tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering i slutna sällskap
Avgiften är 3 100 kr per tillstånd och år.
Fast tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten
Avgiften är 3 100 kr per tillstånd och år.
Rörlig tillsynsavgift vid servering till allmänheten
Rörlig avgift baseras på restaurangens årsomsättning av alkohol föregående år. Om en ny restaurang erhåller
tillstånd placeras den första året i lägsta klassen. Restauranger med serveringstillstånd som inte rapporterat sin
årsomsättning till Folkhälsomyndigheten eller Tillståndsenheten under första halvåret, betalar förseningsavgift,
flyttas automatiskt upp till nästa årsomsättningsgrupp jämfört med föregående år och debiteras den avgiften.
Årsomsättning
–
250 000
250 001 – 500 000
500 001 – 1 000 000
1 000 001 – 2 000 000
2 000 001 – 4 000 000
4 000 001 – 6 000 000
6 000 001 – 8 000 000
8 000 001 – 12 000 000
12 000 001 – 16 000 000
16 000 001 –

Gällande taxa
3 300 kr
4 900 kr
6 200 kr
8 600 kr
10 200 kr
11 800 kr
13 200 kr
17 200 kr
21 000 kr
25 000 kr

För restauranger vid kommunens särskilda boendeformer och vid restaurangskolor inom gymnasieskolan utgår
endast fast tillsynsavgift.
Tillfälliga tillstånd till allmänheten
Avgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan.
Halv avgift
Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 juli debiteras hel avgift. Har beslut om nytt tillstånd
fattats efter den 1 juli debiteras halv avgift.
Då verksamheten upphör
Den som är tillståndshavare vid kalenderårets början debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas inte av
eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.
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Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt detaljhandel
med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
Gällande taxa
Folköl
Tobak
Folköl och tobak
Vissa receptfria läkemedel
Vissa receptfria läkemedel + tobak eller folköl
Vissa receptfria läkemedel + tobak + folköl

2 000 kr
2 000 kr
2 600 kr
2 000 kr
2 600 kr
3 800 kr

Halv avgift
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 juli. Har anmälan inkommit före den 1 juli tas hel
tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas ej om rörelsen upphör före kalenderårets slut.
Tolkning och tillämpning
Kommunstyrelsen äger besluta om tillämpningsföreskrifter till denna taxa. Fritids- och folkhälsonämnden äger
fatta beslut om tolkning och tillämpning av denna taxa med tillhörande tillämpningsföre-skrifter.

Kommentarer
Taxorna är generellt uppräknande med 5%.
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Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige
Nr 16
Nya regler för bidrag till kulturverksamhet
2015-11-18
Dnr 2015/KS0731
860
Nya regler
för bidrag
till kulturverksamhet
Kulturnämnden föreslår att nya regler för bidrag till kulturverksamhet gäller från och
med 2016. Bakgrunden är att Kommunfullmäktige gett Kulturnämnden i uppdrag att
göra en allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna med avseende på
hur resurserna fördelas och vilka effekter som uppnås.
Kulturnämnden redovisar att skillnaderna med de nya reglerna jämfört med nuvarande bidragsregler är att förslaget innehåller förtydliganden för vilka och för vad
föreningar eller enskilda ska kunna erhålla bidrag från Kulturnämnden. Likaså vad
Kulturnämnden inte beviljar bidrag till. Utöver det bygger det föreslagna regelverket
på att vissa formella kriterier samt viktiga bedömningsgrunder - kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, jämställdhet och ett flerkulturellt perspektiv, ekonomi och andra resurser ska uppfyllas för årsbidrag respektive arrangemangs- eller
projektbidrag. En presentation av förslaget genomfördes i samband med att Kulturnämnden bjöd in kulturföreningarna till ett Dialogcafé den 5 oktober.
Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslaget utan ser positivt på de förtydligande som görs i bidragsgivningen. Ekonomiskt är bidragen till kulturverksamhet en
del av nämndens ekonomi och skall avvägas och bedömas mot andra verksamheter
som skall finansieras genom Kulturnämndens kommunbidrag.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kulturnämndens förslag till nya regler för bidrag till kulturverksamhet godkänns.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Nya regler för bidrag till kulturverksamhet
Beslut

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till nya regler för bidrag till kulturverksamhet
med vissa redaktionella ändringar att gälla från och med 2016. Förslaget översänds
till Kommunstyrelsen för beslut.

Kulturnämndens yttrande i sin helhet

Kommunfullmäktige har gett Kulturförvaltningen i uppdrag att göra en allmän
översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna med avseende på hur
resurserna fördelas och vilka effekter som uppnås.
Nuvarande bidragsregler reviderades senast 2011.
En medborgardialog om musiklivets ställning i Borås och på vilket sätt det bäst
kan stödjas genomfördes under våren 2015 på sex olika platser i samband med
olika kulturevenemang.
En omvärldsorientering har genomförts inför arbetet genom att ta del av
bidragsregler från kommuner i samma storlek som Borås.
Förslaget bygger på samma bidragsformer som tidigare. Det vill säga
• Årsbidrag
• Arrangemangs- eller projektbidrag
• En snabb slant
• Kulturstipendier
Skillnaden från nuvarande bidragsregler är att förslaget innehåller förtydliganden
för vilka och för vad föreningar eller enskilda ska kunna erhålla bidrag från
Kulturnämnden. Likaså vad Kulturnämnden inte beviljar bidrag till. Dessutom
bygger det föreslagna regelverket på att vissa formella kriterier samt viktiga
bedömningsgrunder - Kvalitet, Målgruppsarbete och publik räckvidd, Delaktighet,
Jämställdhet och ett flerkulturellt perspektiv, Ekonomi och andra resurser ska
uppfyllas för Årsbidrag respektive Arrangemangs- eller projektbidrag.

B 184

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

En presentation av förslaget genomfördes i samband med att Kulturnämnden
bjuder in kulturföreningarna till ett Dialogcafé den 5 oktober.

Reservation
Yrkanden
Patric Silfverklinga (SD) yrkar att Kulturnämnden beslutar om nya regler för
bidrag till kulturverksamhet med följande ändringar:
•
•
•
•

Under punkt 5 med rubriken ”Allmänna regler för föreningslivet” ändras
så att lydelsen blir ”främja integration”
Under Årsbidrag, Bedömningsgrunder och punkt 4 stryks flerkulturellt
perspektiv
Under Arrangemangs-/projektbidrag, Bedömningsgrunder och punkt 4
stryks flerkulturellt perspektiv
Att punkten ”religionsutövning” finns kvar under rubriken
”Kulturnämnden beviljar inte bidrag till”. Se bilaga

Sara Andersson (S) yrkar att Kulturnämnden beslutar enligt Kulturförvaltningens
förslag med vissa redaktionella ändringar.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden beslutat
i enlighet med det upprättade förslaget.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) förslag röstar ja, den det inte vill röstar
nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt Patric Silfverklingas (SD)
förslag.
Vid omröstning röstas ja av Sara Andersson (S), Peter Wiberg (V), Gabriel
Sandberg (S), Hanna Werner (MP), Pirita Isegran (M), Lena Medelius (M), AnnCharlotte Blomqvist (KD) och Marie-Louise Hall (M) samt nej av Patric
Silfverklinga (SD).
Kulturnämnden har med åtta röster mot en beslutat i enlighet med det upprättade
förslaget.
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Kulturnämnden beslutar därmed med åtta röster mot en
att

tillstyrka förslaget till nya regler för bidrag till kulturverksamhet med vissa
redaktionella ändringar att gälla från och med 2016, samt

att

översända förslaget till Kommunstyrelsen för beslut.

Patric Silfverklinga (SD) och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för
eget förslag. Se bilaga.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilaga: Regler för bidrag till kulturverksamhet.
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Regler för bidrag till kulturverksamhet
Det kulturpolitiska programmet i Borås Stad beskriver att kulturens verksamheter ska vara
tillgängliga, ha brett utbud, sträva efter ett vidgat deltagande och utvecklas i tiden.
Programmet har sin utgångspunkt i Vision 2025.
De bidrag som kan sökas hos Kulturnämnden är:
• Årsbidrag
• Arrangemangs- /projektbidrag
• En snabb slant
• Kulturstipendier
Kulturnämnden vill med sina bidrag:
främja allas möjligheter till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor och då särskilt:
1 uppmärksamma barn och unga, särskilt 7-16 år
2 främja integration och samverkan
3 beakta tillgänglighetsperspektiv
4 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
Kulturnämnden vill med sitt stipendium:
Ge möjlighet till vidareutbildning och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga
områden.
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Allmänna regler för föreningslivet
För att en förening ska få stöd från Kulturnämnden, måste den uppfylla vissa krav. Föreningen
ska:
• vara registrerad i Borås Stad
• bedriva ideell kulturverksamhet
• vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla
• låta jämställdhet genomsyra såväl organisation som verksamhet
• ha godkända stadgar och ansvarig styrelse bestående av minst ordförande, kassör och
sekreterare
• hålla årsmöte där revisorer utses och verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning,
budget- och verksamhetsplan samt revisionsberättelse godkänns
• ha ett plus- eller bankgiro och ett organisationsnummer
• verka i en drogfri miljö då verksamheten riktas till barn och unga

Kulturnämnden beviljar inte bidrag till
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

partipolitisk verksamhet
andra kommunala förvaltningar
ekonomiska föreningar
elevorganisationer
fackförbund
föräldraföreningar
hyresgästföreningar
villaföreningar
hembygdsföreningar
verksamhet som inte är offentlig
välgörenhet
försäljning av mat och dryck

Föreningsuppgifter
Vid förstagångsansökan samt vid stadgeändring skall föreningen lämna ett exemplar av gällande
stadgar till Kulturkontoret.
Kulturkontoret har rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar
som är nödvändiga för att får en uppfattning om föreningens ekonomi, verksamhet och skötsel.
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Årsbidrag
Årsbidrag ges till aktiviteter som genomförs löpande under en längre period. Stödet ska
möjliggöra viktiga föreningsaktiviteter som är värdefulla för det totala kulturutbudet i Borås Stad.
Årsbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några av kriterierna nedan:
• är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
• utgår från fokus på barn och unga
• eftersträvar att nå nya målgrupper
• utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
• verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse
och tolerans
• främjar breda samarbeten inom kulturen
• stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
• är öppet för allmänheten
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt
stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet,
jämställdhet, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska beskriva hur och i vilken
utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad
beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar.
• Kvalitet
Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden som värderar olika perspektiv. Det bedöms
vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även
det långsiktiga värdet bedöms.
• Målgruppsarbete & publik räckvidd
Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå
dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik.
Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de
ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel
ålder, genus och geografisk spridning.
• Delaktighet
Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i
verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation på hemsidor.
• Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya
målgrupper eftersträvas.
• Ekonomi och andra resurser
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot
de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.
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Kravnivåer
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet,
målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.
Formella kriterier för årsbidrag
• Ansökan görs via ansökningsblankett som finns på hemsidan.
• Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi
• Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen
omedelbart meddelas
• Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas
• Lagar och förordningar ska följas
• I informationsmaterial ska det tydligt framgå att Kulturnämnden stöder verksamheten
Ansökan
Ansöknings- och redovisningsblanketter finns på hemsidan under Kulturförvaltningen, Stöd och
bidrag. Ansökan ska vara Kulturnämnden tillhanda senast 30 november året innan ansökan avser.
(För ansökan till 2016 är ansökningstiden förlängd till 7:e december 2015). Till ansökan bifogas
Revisionsberättelse, Årsberättelse samt Ekonomisk sammanställning från föregående år.
Ansökan lämnas till Kulturförvaltningen, Kulturkontoret, 501 80 Borås
Beslut
Beslut om årsbidrag fattas av Kulturnämnden i januari, därefter betalas beviljat bidrag ut.
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Arrangemangs-/projektbidrag
Arrangemangs-/projektbidrag ges huvudsakligen till aktiviteter som genomförs vid ett enstaka
tillfälle. Bidraget ska ge ideella föreningar eller enskilda personer ekonomiska möjligheter att
genomföra ickekommersiella program och arrangemang typ konserter, teaterföreställningar,
föreläsningar med mera.
Ett arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas i form av så kallat förlustgaranti, dvs. att beslutat
bidrag utbetalas endast om en förlust uppstått. Detta beslutar i så fall Kulturnämnden om och är
inte något som går att ansöka.
Arrangemangs-/projektbidrag beviljas inte om föreningen har fått årsbidrag.
Arrangemangs-/projektbidrag kan beviljas om verksamheten uppfyller någon eller några
av kriterierna nedan:
• är av särskild betydelse för Borås Stads kulturliv och/eller samhällsutveckling
• utgår från fokus på barn och unga
• eftersträvar att nå nya målgrupper
• utvecklar konstnärlig kvalitet och förnyelse
• verkar för möten och sammankoppling som främjar demokrati, jämställdhet, förståelse
och tolerans
• främjar breda samarbeten inom kulturen
• stärker internationellt konstnärligt samarbete och programutbyte
• är öppet för allmänheten
Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna beskriver vad som värderas vid beredning av ansökan om ekonomiskt
stöd. Det som värderas är kvalitet, målgruppsarbete, publik räckvidd, delaktighet, tillgänglighet,
jämställdhet, mångfald samt ekonomi och andra resurser. Ansökan ska beskriva hur och i vilken
utsträckning verksamheten planeras inom respektive bedömningsgrund. Nedan ges en kortfattad
beskrivning av vad respektive bedömningsgrund omfattar.
• Kvalitet
Verksamhetens kvalitet bedöms av Kulturnämnden som värderar olika perspektiv. Det bedöms
vilka kompetenser, erfarenheter, ambitioner och metoder som involveras i genomförande. Även
det långsiktiga värdet bedöms.
• Målgruppsarbete & publik räckvidd
Här bedöms vilka publikgrupper som verksamheten avser att nå och hur sökanden planerar att nå
dessa. Här bedöms även möjligheter att nå en stor och bred, eller nischad och smal publik.
Kulturnämnden bedömer om valet av uttryck, format och plats har möjlighet att föra fram de
ambitioner som verksamheten omfattar. Ansökan bör innehålla specifikationer om till exempel
ålder, genus och geografisk spridning.
• Delaktighet
Hur publik, medborgare, föreningsmedlemmar, organisationer och lokalsamhälle involveras i
verksamheten genom exempelvis samarbeten, referensgrupper eller kommunikation på hemsidor.
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• Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv
Här bedöms hur sökanden arbetar och planerar att arbeta med jämställdhet och flerkulturellt
perspektiv. Bland annat värderas hur arrangemanget/projektet ökar mångfalden och hur nya
målgrupper eftersträvas.
• Ekonomi och andra resurser
Här bedöms i vilken utsträckning de samlade resurserna har tillräcklig förmåga att svara upp mot
de publika ambitioner som sökanden har med verksamheten.
Kravnivåer
Det sökta beloppet styr vilken kravnivå verksamheten behöver uppnå. Det innebär att
ansökningar om stora belopp också möter högt ställda krav när det gäller såväl kvalitet,
målgruppsarbete, samarbeten, ekonomi och tillgänglighet.
Formella kriterier för alla projekt
• Ansökan görs via ansökningsblankett på hemsidan.
• Arrangemanget/projektet ska marknadsföras offentligt. I informationsmaterialet ska det
tydligt framgå att Kulturnämnden stöder arrangemanget/projektet.
• Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska förvaltningen
omedelbart meddelas.
• Lagar och förordningar ska följas.
Ansökan
Ansökan ska komma in till Kulturkontoret senast sex veckor innan planerat arrangemang/projekt
startar.
Redovisning
En redovisning av arrangemanget/projektet ska komma in till Kulturkontoret senast sex veckor
efter att det är avslutat.
Blanketter
Ansöknings- och redovisningsblanketter finns på hemsidan under Kulturförvaltningen, Stöd och
bidrag.

B 192

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

En snabb slant
Är du mellan 13 och 26 år och har en konstnärlig eller kulturell projektidé som du skulle vilja
förverkliga? Riktar sig projektet utåt till andra unga och äger det rum någonstans i Borås?
Om du svarar ja på alla ovanstående frågor kan du söka "En snabb slant". Både enskilda och
föreningar kan söka.
Vem kan söka?
•
•
•

Unga mellan 13 och 26 år
Icke-professionell utövare
Både enskild och föreningar

För vad kan man söka?
•
•
•
•

Projektet ska ha konstnärlig och kulturell karaktär
Eget skapande eller arrangörskap är en förutsättning
Projektet ska rikta sig utåt till andra unga och bli synligt på något sätt
Det ska äga rum någonstans i Borås Stad

Vad kan man inte söka för?
•
•
•
•
•

Projekt som initieras och drivs av vuxen
Projekt som inte innehåller någon form av utåtriktad verksamhet
Projekt som äger rum där alkohol serveras
Projekt som strider mot de övergripande riktlinjer som Kulturnämnden tillämpar
Gymnasieskolans gymnasiearbeten

Att tillverka eller utveckla något för en sluten grupp faller utanför En snabb slant. Projektet måste
vara publikt samt rikta sig till andra unga än de som söker. En snabb slant är ett engångsbelopp,
alltså inget kontinuerligt verksamhetsstöd. Det ska ej gå till lön eller uppehälle. Alla
samverkansparter ska redovisas. För ett givet projekt går det att söka antingen en Snabb slant
eller ett arrangemang-/projektetbidrag, som är en annan av Kulturnämndens stödformer.
Hur mycket kan man söka?
Det går att söka max 7 000 kr.
För stöd och hjälp inför ditt projekt finns handledning att få från Kulturkontorets
kultursekreterare.
•
•
•
•

Om du får En Snabb Slant
Pengarna betalas ut till angivet konto.
Besked kommer per post.
Senast sex veckor efter projektet ska du lämna in en redovisning till Kulturkontoret. I den
ska det stå projektets intäkter och kostnader, hur stor publiken var och hur projektet
marknadsförts.
Redovisningen kan postas eller mailas in.
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Kulturstipendium
Kulturnämnden delar årligen ut kulturstipendier. Syftet är att ge möjlighet till vidareutbildning
och fria studier inom olika konstnärliga och vetenskapliga områden.
Stipendium kan beviljas för vidare utbildning och fria studier inom litteratur, konst, musik och
scenkonst. För att kunna söka ska du vara eller ha varit bosatt i Borås Stad.
Kulturstipendium kan endast tilldelas en gång per person.
Ansökan
Ansökningsblanketter finns på hemsidan under Kulturförvaltningen, Stöd och bidrag.
Ansökan ska vara inlämnad senast 21:e februari. För sent inkomna ansökningar beaktas inte.
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Kommunfullmäktige

Nr 17
Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser
2016
Revidering av Borås Stads bidragsbestäm2015-11-20
Dnr 2015/KS0654 705
melser 2016
Fritids- och folkhälsonämnen föreslår att bidragsbestämmelserna förändras för Anläggningsbidraget och Socialt riktat bidrag samt att infoga riktlinjer för bidrag till Sociala föreningar i bidragsbestämmelserna.
Nämnden anför att Anläggningsbidraget inte har ändrats sedan 1995. Bidraget är till
för ny-, om-, och tillbyggnad av föreningarnas anläggningar såsom renovering av omklädningsrum, byte av tak med mera. Bidraget är i dagsläget 40 % av kostnaderna,
dock max 80 000 kr. Kostnaderna har ökat under tiden fram till idag och därför föreslår nämnden en höjning av maxbidraget till 120 000 kr. För arbeten som innefattar
övergång till förnyelsebar energi (sol, vind och vattenkraft) föreslås procentsatsen öka
till 50 % och maxbidraget blir då 150 000 kr.
Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till
föreningar som jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads välfärdsbokslut. I dagsläget söker 10-15 föreningar varje år. Bidrag ges till bland annat resor
till och från matcher, avgiftsreducering för barn- och ungdomsverksamhet och inköp
av visst material med mera. Maxbidraget är 75 000 kr. För att kunna möte framtida
utmaningar i dessa områden föreslår Fritids- och folkhälsonämnden en höjning av
maxbidraget till 250 000 kr.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog 2010 över bidragsgivningen till sociala föreningar från Sociala omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna har reviderats och kortats ned
för att passa in i mallen för Borås Stads bidragsbestämmelser.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att de föreslagna förändringarna i bidragsbestämmelserna kan ge ökade årliga kostnader med ca 0,4 mnkr. I budget 2016 erhöll
nämnden ett utökat kommunbidrag på 1,4 mnkr till bidragsramen. Denna förstärkning av kommunbidraget bedöms även kunna innefatta ovanstående förändringar i
bidragssystemet.

BESÖKSADRESS
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändringar i bidragsbestämmelserna godkänns
att gälla fr.o.m. 2016-01-01.
Fritids- och folkhälsonämnden uppdras att under 2016 se över vilka effekter de socialt riktade bidragen får samt föreslå förändringar för att systemet ska komma fler föreningar och
barn och unga till del.
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD) till förmån för sitt eget förslag.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser
2016
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Fritids- och folkhälsonämndens förslag till förändringar i bidragsbestämmelserna godkänns att
gälla fr.o.m. 2016-01-01.
Fritids- och folkhälsonämnden uppdras att under 2016 se över vilka effekter de socialt riktade
bidragen får samt föreslå förändringar för att systemet ska komma fler föreningar och barn och
unga till del.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Hans Gustavsson
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
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§ 102
2015/FF0245 805
Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser 2016
Anläggningsbidraget har inte ändrats sedan 1995. Bidraget är till för ny-, om-, och tillbyggnad av
föreningarnas anläggningar såsom renovering av omklädningsrum, byte av tak med mera. Bidraget
är 40 % av kostnaderna, dock max 80 000 kr. Kostnaderna har ökat under tiden fram till idag och
vi föreslår en höjning av maxbidraget till 120 000 kr. För arbeten som innefattar övergång till
förnyelsebar energi (sol, vind och vattenkraft) föreslås procentsatsen öka till 50 % och
maxbidraget blir då 150 000 kr.
Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till föreningar som
jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads välfärdsbokslut. I dagsläget söker 1015 föreningar varje år. Bidrag ges till bland annat resor till och från matcher, avgiftsreducering för
barn- och ungdomsverksamhet och inköp av visst material med mera. Maxbidraget är 75 000 kr.
För att kunna möte framtida utmaningar i dessa områden föreslås en höjning av maxbidraget till
250 000 kr.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog 2010 över bidragsgivningen till sociala föreningar från
Sociala omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna har reviderats och kortats ned för att passa in i mallen
för Borås Stads bidragsbestämmelser.
Bilaga: Borås Stads bidragsbestämmelser med ändringar markerad med röd text.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om justering av Anläggningsbidraget och Socialt riktat
bidrag samt infoga riktlinjer för bidrag till sociala föreningar i bidragsbestämmelserna och föreslår
Kommunstyrelsen att godkänna justeringarna.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare
Justeras 2015-09-23
Ida
Legnemark
Forts.
§ 102 (V)
Ordförande

2 (2)

Tommy JingforsPROTOKOLLSUTDRAG
FörvaltningschefSammanträdesdatum
2015-09-21

Lars Andersson (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-09-25.
Rätt utdraget intygar:

Forts.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Revidering av Borås Stads bidragsbestämmelser
2016
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om justering av Anläggningsbidraget och
Socialt riktat bidrag samt infoga riktlinjer för bidrag till sociala föreningar i
bidragsbestämmelserna och skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Anläggningsbidraget har inte ändrats sedan 1995. Bidraget är till för ny-, om-, och
tillbyggnad av föreningarnas anläggningar såsom renovering av omklädningsrum, byte
av tak med mera. Bidraget är 40 % av kostnaderna, dock max 80 000 kr. Kostnaderna
har ökat under tiden fram till idag och vi föreslår en höjning av maxbidraget till
120 000 kr. För arbeten som innefattar övergång till förnyelsebar energi (sol, vind och
vattenkraft) föreslås procentsatsen öka till 50 % och maxbidraget blir då 150 000 kr.
Socialt riktat bidrag har funnits sedan 2002 och har fungerat som ett extra stöd till
föreningar som jobbar i socialt utsatta områden definierade av Borås Stads
välfärdsbokslut. I dagsläget söker 10-15 föreningar varje år. Bidrag ges
till bland annat resor till och från matcher, avgiftsreducering för barn- och
ungdomsverksamhet och inköp av visst material med mera. Maxbidraget är 75 000 kr.
För att kunna möte framtida utmaningar i dessa områden föreslås en höjning av
maxbidraget till 250 000 kr.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tog 2010 över bidragsgivningen till sociala
föreningar från Sociala omsorgsförvaltningen. Riktlinjerna har reviderats och kortats
ned för att passa in i mallen för Borås Stads bidragsbestämmelser.
Förvaltningens övervägande
Socialt riktat bidrag; Borås har stora utmaningar framför sig gällande sina socialt
utsatta områden. En viktig faktor är den fritidssysselsättning som erbjuds. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen vill nu ta ett rejält krafttag och visa vikten av ett fungerande
föreningsliv där alla inkluderas. Tillsammans med flera aktörer (SISU Idrottsutbildarna,
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Västra Götalandsregionen med flera) vill vi samla så mycket resurser som möjligt för
att kunna göra en så stor påverkan som möjligt.
En arbetsgrupp bestående av Fritids- och folkhälsonämndens presidium,
Föreningsenheten, Folkhälsoenheten, SISU, Stadsdelen samt berörda föreningar och
eventuellt någon till, föreslås bildas för att tillsammans se var resurserna behöver sättas
in och till vad. Föreningarna får söka medel och precisera vilka resultat man vill uppnå.
Meningen är att bidraget (från FoF) ska täcka en anställd på minst halvtid, resterande
av annan part (flera). Utvärdering görs varje år med möjlighet till förlängning.
Konsekvenser
Föreningarnas anläggningar är av största vikt för att föreningslivet ska kunna
genomföra sina aktiviteter år efter år. Att lämna ett bra anläggningsstöd är en god
investering för ett gott fritidsutbud i kommunen.
Det socialt riktade stödet har fungerat som ett extra stöd för många föreningar. Med
ett utökat stöd kan vi göra mycket mer. I samverkan med andra aktörer som arbetar
för invånarnas bästa kan vi komma en bra bit på väg för att inkludera alla i ett aktivt
föreningsliv.
Bilagor
Borås Stads bidragsbestämmelser med ändringar markerad med röd text.
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Borås Stads
Bidragsbestämmelser
Gäller from 2015-03-01

Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska
ungdomsförbund och handikappföreningar.
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Innehållsförteckning
Allmänna bestämmelser för bidrag

Sid 3

Ungdomsföreningar
Aktivitetsbidrag
Allmänna samlingslokaler
Anläggningsbidrag
Anläggningslån
Arrangörsbidrag
Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande
Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan
Driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar
Grundbidrag
Lokalbidrag
Orienteringskartor
Socialt riktat bidrag
Startbidrag
Säker och trygg förening
Verksamhetsbidrag

4
7
5
5
7
7
5
6
4
4
8
8
8
7
5

Invandrarföreningar
Grundbidrag
Lokalbidrag

9
9

Pensionärsföreningar
Grundbidrag
Lokalbidrag

10
10

Politiska ungdomsföreningar
Grundbidrag
Bidrag per fullmäktigemandat

10
10

Handikappföreningar
Administratörsbidrag
Grundbidrag
Lokalbidrag
Startbidrag
Verksamhetsbidrag

11
11
11
12
12

Sociala föreningar

13
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Allmänna bestämmelser för bidrag
”I Borås Stad är föreningslivet öppet, demokratiskt och könsneutralt, där
alla är välkomna oavsett etnisk bakgrund.”
Om synnerliga skäl förekommer kan det göras avsteg från kraven, då krävs ett politiskt beslut.
Hos Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad kan ideella föreningar i kommunen söka bidrag.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Följande sorts föreningar kan inte få bidrag.
-

Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar.
Korporationsföreningar.
Gillen eller kamratföreningar.

Följande medlemmar/aktiviteter får inte räknas:
-

-

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

Ansökan
-

B 208

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

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

Lokalbidrag

Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 70 aktiviteter per år.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsokontoret och ligga i Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 400 kr/m2. Lokalens storlek beror på hur
många bidragsgrundande medlemmar i åldern 6-20 år föreningen har (se tabell nedan).
Godkända kostnader är för hyrd lokal är hyra, uppvärmning och el. För ägd lokal är de godkända
kostnaderna ränta på fastighetslån, uppvärmning, el, fastighetsförsäkring och reparationer med
50kr/m2.
För föreningar som äger sin lokal måste föreningen vara certifierad som Säker och trygg
förening (inom en treårsperiod, fr o m 2013; denna mening tas bort!), för att få lokalbidrag.
Godkänd storlek på lokalen;
Bidragsgrundande medlemmar
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta
50 m²
90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²

Aktivitetsbidrag

En aktivitet med minst fem deltagare i åldern 6-20 år ger bidrag med 25 kr plus 8,50 kr per
deltagare upp till 20 deltagare.
En aktivitet ska vara minst 60 minuter. Närvarokort ska föras. En deltagare får endast räknas en
gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera grupper. Aktiviteten ska vara ledarledd.
Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller distriktsorganisation.
Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller kommersiella
arrangemang.
Ansökan inlämnas senast 15 februari för höstens aktiviteter och 15 augusti för vårens.
Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att alla
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aktiviteter på kortet stryks. Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt
höst/vår. (Exempel; aktiviteter mellan perioden 20130701-20131231 läggs ihop med aktiviteter
mellan 20140101-20140630 och bilder underlag för antal aktiviteter 2015).

Bidrag till föreningar som tar emot Idrottsskolan

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

Verksamhetsbidrag

Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer har rätt till
verksamhetsbidrag. Bidraget betalas ut kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag.
Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.
Nivå Medl. 6-20 år Aktiviteter Bidrag kr.
1
25
150
10 000 kr
2
50
225
40 000 kr
3

100

350

55 000 kr

4

125

450

75 000 kr

5

150

550

100 000 kr

6

175

700

125 000 kr

7

200

850

175 000 kr

8

250

1 000

225 000 kr

9

300

1 500

250 000 kr

Anläggningsbidrag

Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag. Bidraget är ett stöd
för ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller anläggning.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv
föreningen är. Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 (80 000) kr eller det
maxbelopp som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar. För arbeten omfattandes förnyelsebar
energi lämnas bidrag på 50 %, dock max 150 000 kr. eller det maxbelopp som Fritids- och
folkhälsonämnden beslutar. Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas. Åtgärden skall vara
genomförd senast två år efter nämndbeslut. Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än
20 000 kr, inte heller till projekt som har påbörjats före ansökan.

Anläggningslån

Alla föreningar kan söka anläggningslån. Anläggningslånet ska stödja bygge av fritidsanläggningar,
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ungdomslokaler eller andra lokaler som kommunen ser som angelägna.
Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige beslutat
belopp.
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier:
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
- Nyttjandegrad
- Jämställdhet/Integration
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet
medlemmar.
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller
Riksidrottsförbundet
Villkor
- Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har
beslutat om bidraget.
- Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.
- Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta
lokalen/anläggningen till andra brukare.
- Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.
Ansökan
Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret senast den 31 maj.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut under augusti månad och tillskriver KS förslag på
vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast under december månad samma år.

Driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar

Fritids- och folkhälsonämnden ger bidrag till anläggningar som man bedömer vara till nytta för
allmänheten. Beloppet fastställer nämnden varje år i samband med budgeten.
För inomhusanläggning får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2. Detta gäller endast
bordtennishall, tennishall, manege, fotbollshall, klättervägg samt bågskyttehall.
För att få bidrag ska föreningen ha redovisat minst 70 aktiviteter för barn- och ungdomar i åldern
6-20 år under året. Engångsbelopp utgår varje år enligt nedan:
Typ av objekt
Boulebanor/bana
Bågskyttebana (ute)
Bågskyttebana fält
Båthamnar
Båtsport/vattenskidanl.
Discgolfbana/hål
Elljusspår/km
Endurobana
Fotbollsplan grus 11-manna
Fotbollsplan grus elljus

Bidrag
300 kr
2 000 kr
1 000 kr
1 500 kr
3 000 kr
250 kr
8 000 kr
2 000 kr
5 000 kr
10 000 kr

Typ av objekt
Fotbollsplan gräs 11-manna
Fotbollsplan gräs 7-manna
Fotbollsplan gräs elljus
Gevärsskyttebanor
Golfbana/hål
Gokartbana
Hoppbacke
Jaktskyttebanor
Konstgräsplan 11-manna
Konstnsöspår minst 1 km

Bidrag
20 000 kr
9 000 kr
22 000 kr
2 000 kr
1 100 kr
4 000 kr
2 500 kr
2 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
6
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Motocrossbana
Paddock med elbelysning
Pistolskyttebanor (ute)
Rallycrossbana

10 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
10 000 kr

Slalombacke/100 m
Tennisbana asfalt
Tennisbana grus
Tennisbana konstgräs

1 500 kr
2 000 kr
4 500 kr
3 000 kr

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

Arrangörsbidrag

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

Bidrag till hyra av allmänna samlingslokaler

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

Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande

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

Bidrag till säkra och trygga föreningar

Syftet är att få in ett naturligt säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt minimera de risker
som finns. Föreningar som certifierar sig kan få dessa bidrag:
För föreningar med egna lokaler är bidraget 10 000 kr första året och därefter 6 000 kr/år.
För föreningar som hyr lokaler är bidraget 7 500 kr första året och därefter 4 000 kr/år.
För övriga föreningar är bidraget 5 000 kr första året och därefter 2 000 kr/år.
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Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret när alla punkter i arbetsmaterialet är ifyllda.
Certifiering sker en gång om året. Omcertifiering sker vartannat år, där fem parametrar följs upp.
Ansökan sker senast den 31/8. För omcertifiering senast den 30/9.

Orienteringskartor

Bidraget är ett stöd till föreningar i kommunen som ritar och reviderar orienteringskartor.
Kartan ska finnas med i Borås O-rings kartproduktion. Ansökan sker löpande och beslut tas i
Fritids- och folkhälsonämnden senast två månader efter komplett ansökan är inlämnad. Medel
ställs till förfogande samma år som ansökan avses. Åtgärden ska vara genomförd senast två år
efter nämndens beslut. Bidraget är 8 250 kr/km2 för nyritad karta och 4 000 kr för revidering.

Socialt riktat bidrag

Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 6 – 20 år i socialt
utsatta områden som definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra kostnader som
föreningen haft utöver vad som är normalt.
Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. Exempel på extra kostnader: information till
medlemmar på ett annat språk, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det
kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsokontoret senast 15 november tillsammans med
kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår.
Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och
maxbelopp är 250 000 (75 000) kr.

Startbidrag

Bidraget är avsett att stödja nybildande av förening med verksamhet för barn och ungdom 6-20
år.
Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 6-20 år. Föreningen kan lämna in ansökan om
startbidrag så snart föreningen är bildad och uppfyller kraven på antal bidragsgrundande
medlemmar. Till ansökan ska bifogas föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet,
intyg att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över
styrelsens medlemmar.
Bidraget är 3 000 kr.
Beviljat startbidrag innebär inte att föreningen är godkänd för andra bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden, utöver aktivitetsbidraget. När föreningen har redovisat ett års verksamhet
avgörs om föreningen ska omfattas av Fritids- och folkhälsonämndens övriga bidrag.
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Bestämmelser för invandrarföreningar
Bidragen ska stödja förening som bedriver verksamhet i syfte att dels bevara och utveckla
ursprungslandets kultur och seder, dels främja kontakter med svenskar och svenskt samhällsliv.
Föreningen ska arbeta enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati.
Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret, bosatt i
kommunen, och har erlagt en personlig medlemsavgift på lägst 50 kr. Föreningen måste ha minst
15 medlemmar. Invandrarförening kan få grundbidrag och lokalbidrag enligt dessa särskilda
regler. För övriga bidrag gäller Fritids- och folkhälsonämndens allmänna bidragsregler.

Grundbidrag

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

Lokalbidrag

Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Lokalen skall vara inom Borås Stad. För att få bidrag ska föreningen ha minst 50
bidragsgrundande medlemmar och redovisa minst 70 aktiviteter under året. Som aktivitet räknas
även vuxenaktiviteter. Bidraget är 90 procent av godkända kostnader, dock max 400 kr/m2.
Godkända kostnader är hyra, uppvärmning och el. Lokalens storlek ställs i relation till
föreningens antal medlemmar (se tabell nedan).
Bidragsgrundande medlemmar
50-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
450-
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90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²
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Bestämmelser för pensionärsföreningar

Godkända pensionärsorganisationer kan efter ansökan få bidrag enligt nedan.
Pensionärsföreningen ska tillhöra en riksorganisation, vara remissinstans till kommunen och ha
minst 20 betalande medlemmar. Varje medlem ska betala en medlemsavgift på lägst 30 kr.
Medlem är också den som enligt föreningens stadgar är befriad från medlemsavgift. Föreningen
ska vara öppen för alla och arbeta enligt demokratiska principer, och öppet ta ställning för
demokrati som samhällssystem.
Kommunen har rätt att begära de handlingar som behövs för att granska ansökan. Kommunen
har också rätt att reglera skulder genom att dra in bidrag.
Föreningen ska ha eget plusgiro eller bankgiro. Ansökan ska skrivas under av föreningens
ordförande.

Grundbidrag

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

Lokalbidrag

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

Bestämmelser för politiska ungdomsföreningar
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.

Grundbidrag

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

Bidrag per fullmäktigemandat
Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade medlemmar
mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i fullmäktige.
Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 bidragsberättigade
medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.
Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts. Politiska
ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden.
GN = 52 141 kr (2015)
10
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Allmänna bestämmelser för handikappföreningar

Med bidragsberättigad handikappförening avses förening med medlemmar som består av
personer som har funktionshinder eller deras närstående. Föreningens syfte skall vara att
förbättra de funktionshindrades villkor och bevaka deras intressen.
Bidragsgrundande medlem är medlem som fyller minst 6 år under kalenderåret. Föreningen ska
ha minst 15 medlemmar samt 20 aktiviteter under året. Godkänd aktivitet är beslutad av styrelsen
och ska vara ledarledd. Vidare ska den bestå av minst 4 medlemmar och hålla på i minst 60
minuter. Man får delta i max två aktiviteter per dag.
För aktiviteter i åldern 6-20 år får man aktivitetsbidrag enligt bidragsbestämmelserna. I övrigt
gäller Allmänna bestämmelser på sid. 3.

Grundbidrag

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

Lokalbidrag

Bidraget söks samtidigt som grundbidraget.
Föreningen ska ha minst 15 bidragsgrundande medlemmar och minst 20 aktiviteter per år.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsokontoret och ligga i Borås Stad.
Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 850 kronor/m2. Lokalens storlek beror på hur
många bidragsgrundande medlemmar föreningen har (se tabell nedan). Godkända kostnader är
för hyrd lokal hyran, uppvärmning och el.
Bidragsgrundande medlemmar Bidragsyta;
Bidragsgrundande medlemmar
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta
50 m²
90 m²
110 m²
130 m²
150 m²
170 m²
190 m²
210 m²
250 m²
300 m²

Administratörsbidrag

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

Verksamhetsbidrag

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

Anläggningslån samt anläggningsbidrag

Föreningar med egen fastighet kan söka dessa bidrag. Regler och anvisningar finns på sidan 5.

Startbidrag

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

Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar, är ett riktat bidrag till
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda
människor och för olika grupper.
Bedömningskriterier
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och
familjeomsorgens och/eller socialpsykatrins ansvarsområden.
Ansökan
Ansökan ska vara inlämnad till fritids- och folkhälsonämnden senast den 30 september avseende
kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget. En ansökan kan avvisas om den inte
uppfyller kriterierna för bidraget.
Utbetalning av godkända bidragsansökningar
Bidraget utbetalas så snart Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in uppgifter om plus- eller
bankgironummer. Avser bidraget helt eller delvis hyra av lokaler tillhörande kommunen, kommer
hyresbeloppet att betalas direkt till Lokalförsörjningsförvaltningen.
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Markavdelningen
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Kommunfullmäktige

Nr 18
Revidering av
av reglerna
reglerna för
för den
den kommunala
kommunala tomtkön
Revidering
2015-11-20
tomtkönDnr 2015/KS0716 270
Borås Stad erbjuder tomter för småhusbebyggelse. Kommunen äger ca 60 tomter
som är tillgängliga för privatpersoner att köpa. Av dessa ligger drygt hälften inom
områden som varit planlagda sedan 80-talet eller tidigare. Tomterna är väl utspridda
på 11 olika områden runt om i kommunen. Kommunen har sålt ca 10 tomter genom
tomtkön det senaste året (försäljningar pågår på Kadriljgatan, Brotorp) och ca 30
tomter de senaste fem åren.
För att ges möjlighet att köpa en tomt av kommunen krävs det att man registrerar sig
i den kommunala tomtkön. När kommunen har nya tomter att erbjuda så skickas det
ut en intresseförfrågan till samtliga kunder som finns registrerade i tomtkön och tomterna tilldelas sedan i turordning efter vilken plats man har i kön. I tomtkön finns för
närvarande knappt 90 personer registrerade. Drygt en fjärdedel av dessa har registrerat sig det senaste året. Ungefär hälften har stått i tomtkön i över fem år.
Markavdelningen har gjort en översyn av gällande regler för registrering i tomtkön
och tilldelning av småhustomter och lämnar förslag på revideringar. Revideringarna
syftar till att göra reglerna mer lättförståliga, smidigare handläggningsrutiner samt att
underlätta försäljning av svårsålda tomter.
De mest betydande tillkommande reglerna som föreslås är att:
 de tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska personer) som inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till
juridiska personer förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.
 den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet,
förlorar sin ursprungliga plats i kön och placeras sist.
Den mest betydande regeln som föreslås försvinna är att sökanden kan få förtur i
tomtkön med skälet att hen är anställd inom företag som nylokaliseras till Borås eller
ska utvidga sin verksamhet i Borås.
Dessutom föreslås en rad mindre betydande revideringar.

2

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Godkänna upprättat förslag till regler för registrering i tomtkön och tilldelning av småhustomter.
KOMMUNSTYRELSEN

BESÖKSADRESS
Tom Andersson
Kungsgatan 55
Kommunalråd

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

Elisabeth Eickhoff
Markchef

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Nuvarande regler för tomtkön
Regler för Borås Stads tomtkö

Regler för registrering och förmedling av småhustomter inom Borås Stad.
1. Ansökan och registrering

För ansökan och registrering i tomt- och småhuskön gäller följande regler.

1.1 Ansökan sker på särskild blankett och ställs till Markavdelningen.
1.2 Sökande skall vara fyllda 18 år.
1.3 Ansökan om placering i tomt- och småhuskön är personlig och kan ej överlåtas till annan person.
1.4 Äkta makar eller personer som sammanbor får inge endast en ansökan. Vid äktenskapsskillnad eller då

sammanboendet upphör, får parterna, i de fall båda undertecknat ansökan, själva avgöra vem som ska överta
köplatsen.

1.5 Det åligger sökande att till Markavdelningen anmäla förändringar av på ansökningsblanketten lämnade

uppgifter samt att vid förfrågan från Markavdelningen ge de upplysningar som anses vara av betydelse för
sökandes rätt att tilldelas tomt eller småhus. Underlåtenhet i dessa avseenden kan medföra utebliven tilldelning
av tomt eller småhus.

1.6 Sökande och medsökande som tilldelas tomt eller småhus genom Markavdelningens försorg, får

anmäla sig i tomtkön tidigast 5 år efter det att han/hon tilldelats tomt.
2. Fördelning
2.1 Placering i tomt- och småhuskön sker vid den tidpunkt registreringsavgiften inkommit till
Markavdelningen. Fördelning av tomt och småhus sker efter den tid sökande varit placerad i tomt- och
småhuskön.

2.2 Underlag för fördelningen är den intresseförfrågan som sökande besvarar.
2.3 Information skickas ut till samtliga som är registrerade i tomt- och småhuskön.
2.4 Önskemål om tomt eller småhus inom visst område som anges vid ansökningstillfället användes bl a som

underlag för bostadsplanering och är ej avgörande för tilldelning av tomt eller småhus

2.5 Vid förhandsförfrågan från Markavdelningen bör sökande precisera sina önskemål till det aktuella området.
3. Avgifter
3.1 För att bli registrerad i tomt- och småhuskön ska en registreringsavgift på 500 kronor erläggas.
3.2 Registreringsavgiften är en engångsavgift som inte återbetalas av staden. Avgiften avräknas ej heller vid
köp av tomt eller småhus eller då tomt upplåtes med tomträtt. Inbetalning av registreringsavgiften 500
kronor sätts in på Bankgiro 991-1025, Markavd Borås Stad. Uppge tomtkö, namn och adress samt konto
3271-031700-58230, detta för att betalningen skall komma rätt.
3.3 Förnyelseavgift ska utgå med f n 200 kronor/år. Avgiften uttages efter förhållande som
rådde den 1 januari.
2
4. Avregistrering
4.1 Avregistrering sker När
sökande begär det.
När sökande förvärvat tomt eller småhus genom Markavdelningen.
Om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter. Om
förnyelseavgiften som anges under 3.3 ej erläggs på föreskrivet sätt.
Om inte adressändring görs till Markavdelningen samt att posten till sökande returneras av Posten som
obeställbar.
4.2 Avregistrering utför ej hinder för sökande att på nytt upptas i kön på de i avsnitt 1 angivna villkoren.
5. Undantag
5.1 Sökande kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt eller småhus om han/hon av medicinska skäl
eller sociala skäl fordrar sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget
enfamiljshus.

5.2 Sökande kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt eller småhus om han/hon är anställd inom företag
som nylokaliseras till Borås eller som ska utvidga sin verksamhet i Borås. Intyg från arbetsgivaren fordras för att
styrka att sökande har sådan nyckelbefattning i företagets verksamhet att han/hon är synnerligen viktig för
företaget. Samma regel gäller för sökande verksam inom den offentliga sektorn.
5.3 Från bestämmelserna i dessa regler äger kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill föreligger,
medge undantag.

5.4 Bifall till ansökan om förtur innebär icke annat än att sökande garanteras tomt eller
småhus inom det området (eller del av område) för vilket förturen beviljats.
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Förslag till nya regler för tomtkön
Regler för registrering i tomtkön och tilldelning av småhustomter
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Ansökan och registrering
Ansökan sker på särskild blankett och ställs till Borås Stad, Markavdelningen, 501 80 Borås.
Endast privatpersoner kan registrera sig i tomtkön.
Sökande ska vara fyllda 18 år.
Sökande ska inneha ett svenskt personnummer.
Sökande registreras i tomtkön fr.o.m. det datum då kommunen erhållit både ifylld ansökningsblankett och
registreringsavgift.
1.6 Sökandens plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den person som på
ansökningsblanketten angetts som medsökande.
2. Avgifter
2.1 För att bli registrerad i tomtkön ska en registreringsavgift om 500 kronor betalas. Registreringsavgiften är en
engångsavgift som inte återbetalas. Avgiften avräknas inte heller vid köp av tomt. Inbetalning av
registreringsavgiften sker till Bankgiro 991-1025. Uppge ordet ”Tomtkö”, ditt namn och personnummer
samt ”konto 3271-031700-58230”.
2.2 Förnyelseavgift ska utgå med 200 kronor/år, vilken betalas genom faktura. Avgiften ska betalas i slutet av
året och avser betalning för nästkommande år.

3. Tilldelning
3.1 Då Borås Stad har nya tomter att erbjuda kommer de kunder som finns registrerade i tomtkön att
tillhandahålla information om förutsättningar för tilldelning. Underlag för tilldelningen är den
intresseförfrågan som kunderna har att besvara.
3.2 I de fall flera kunder anmäler intresse för samma tomt ska tomten tilldelas den kund som är främst placerad i
kön.
3.3 Ett lånelöfte eller motsvarande bevis om betalningsförmåga krävs för att bli tilldelad en tomt.
3.4 Om köpeskillingen överstiger 100 000 kr, ska handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas inom en
månad från det att köpeavtalet tecknats.
3.5 Den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet, förlorar sin ursprungliga plats
i kön och placeras sist.
3.6 De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska personer) som
inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till juridisk person förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen.
3.7 Önskemål om tomt inom ett visst område som anges vid ansökningstillfället, används endast som underlag
för bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt.
3.8 Det åligger kunden att till Markavdelningen anmäla förändringar av på ansökningsblanketten lämnade
uppgifter. Underlåtenhet i dessa avseenden kan medföra utebliven tilldelning av tomt.
4 Undantag
4.1 Sökande kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt om hen av medicinska eller sociala skäl fordrar
sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget enfamiljshus. För att få ansökan
prövad krävs skriftligt intyg från läkare, arbetsterapeut eller motsvarande som styrker behovet.
4.2 Från bestämmelserna i dessa regler äger kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill föreligger, rätt att
medge undantag.
5

Avregistrering
Avregistrering sker:
 när sökande begär det.
 när sökande förvärvat tomt genom Markavdelningen.
 om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter.
 om den årliga förnyelseavgiften inte betalas i tid.
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Sammanställning av föreslagna revideringar av tomtköreglerna
Nya betydande regler:



Den kund som blivit tilldelad en tomt och sedan avstår från att fullfölja köpet, förlorar sin
ursprungliga plats i kön och placeras sist.
De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska
personer) som inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till juridisk person förutsätter
särskilt beslut i Kommunstyrelsen.

Gamla betydande regler som försvinner:


Sökande kan ‐ efter ansökan därom ‐ få förtur till tomt eller småhus om han/hon är anställd
inom företag som nylokaliseras till Borås eller som ska utvidga sin verksamhet i Borås. Intyg
från arbetsgivaren fordras för att styrka att sökande har sådan nyckelbefattning i företagets
verksamhet att han/hon är synnerligen viktig för företaget. Samma regel gäller för sökande
verksam inom den offentliga sektorn.

Ändringar och nya regler av mindre betydelse:






Sökande ska inneha ett svenskt personnummer.
Sökande registreras i tomtkön fr.o.m. det datum då kommunen erhållit både ifylld
ansökningsblankett och registreringsavgift.
Sökandens plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den person som
på ansökningsblanketten angetts som medsökande.
Om köpeskillingen överstiger 100 000 kr, ska handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas
inom en månad från det att köpeavtalet tecknats.
Sökande kan ‐ efter ansökan därom ‐ få förtur till tomt om hen av medicinska eller sociala
skäl fordrar sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget
enfamiljshus. För att få ansökan prövad krävs skriftligt intyg från läkare, arbetsterapeut eller
motsvarande som styrker behovet.

Nuvarande praxis och förtydliganden som läggs till reglerna:





Endast privatpersoner kan registrera sig i tomtkön.
Då Borås Stad har nya tomter att erbjuda kommer de kunder som finns registrerade i
tomtkön att tillhandahålla information om förutsättningar för tilldelning.
I de fall flera kunder anmäler intresse för samma tomt ska tomten tilldelas den kund som är
främst placerad i kön.
Ett lånelöfte eller motsvarande bevis om betalningsförmåga krävs för att bli tilldelad en tomt.

Gamla regler av mindre betydelse eller bedöms som överflödiga som försvinner:
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Äkta makar eller personer som sammanbor får inge endast en ansökan. Vid
äktenskapsskillnad eller då sammanboendet upphör, får parterna, i de fall båda undertecknat
ansökan, själva avgöra vem som ska överta köplatsen.
Sökande och medsökande som tilldelas tomt eller småhus genom Markavdelningens försorg,
får anmäla sig i tomtkön tidigast 5 år efter det att han/hon tilldelats tomt.
Vid förhandsförfrågan från Markavdelningen bör sökande precisera sina önskemål till det
aktuella området.
Avregistrering sker om inte adressändring görs till Markavdelningen samt att posten till
sökande returneras av Posten som obeställbar.
Avregistrering utför ej hinder för sökande att på nytt upptas i kön på de i avsnitt 1 angivna
villkoren.
Bifall till ansökan om förtur innebär icke annat än att sökande garanteras tomt eller
småhus inom det området (eller del av område) för vilket förturen beviljats.
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Sida
1(2)
2015-11-30

Dnr 2011/KS0662

Personal- och förhandling
Kommunfullmäktige

Nr 19
Svar på motion av Alfio Franco (M) och
Svar påMartinsson
motion av Alfio
Franco
(M) lönekostnader
och AnAnnacarin
(M) om
verkliga
Martinsson
(M) om verkliga lönekost2015-11-10nacarin
Dnr 2011/KS0662
024
nader
Ärendet
Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-21 lämnat motion om att redovisa verkliga lönekostnader på lönebeskedet.
I motionen föreslås att de ansvariga får i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram
en ny utformning av lönebesked där de faktiska lönekostnaderna visas i alla sina delar.
Överväganden
För varje anställd betalar arbetsgivaren bruttolön (lön före skatt) till den anställde,
lagstadgade arbetsgivaravgifter samt avtalsförsäkringar. De sociala avgifterna består
dels av en lagstadgad arbetsgivaravgift som hjälper till att bekosta samhällets sociala
skyddsnät och dels en allmän löneavgift.
Utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna finns avgifter som avtalats med de
fackliga organisationerna. Det handlar då om avtalsförsäkringar och avtalspensioner.
För arbetsgivaren Borås Stad så är personalomkostnadspålägget för år 2015 beräknat
till 39,08 %. För anställde som inte fyllt 26 år vid årets ingång är avgiften f.n. 21,91 %
och för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år så är avgiften 15,81 %.
Motionärerna lämnade år 2002 en motion med motsvarande förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-16 att lämna motionen besvarad. I svaret på
motionen konstaterades då b.la. att ”Kommunstyrelsen anser det positivt att den
anställde är medveten om kommunens totala personalkostnad. De flesta anställda vet
dock troligtvis redan idag att det tillkommer ett antal kostnader för arbetsgivaren
utöver bruttolön”.
Kommunens nuvarande lönesystem skulle kunna hantera en redovisning av
arbetsgivaravgifter på den anställdes lönespecifikation. Men det innebär extra
kostnader. Det handlar dels om en beräknad utvecklingskostnad på 42000 kronor dels
en kostnad för överföring av uppgifterna på bankfil på 54 000 kronor. Dessa båda
kostnader är engångskostnader. Därutöver tillkommer en årlig underhållskostnad på
f.n. cirka 14 000 kronor som årligen räknas upp med index. För 2015 är uppräkningen
3,72 procent.
En möjlighet att undvika dessa kostnader men att ändock ge en mer fördjupad information och redovisning av de totala lönekostnaderna inklusive lagstadgade arbets-
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givaravgifter och kostnader för avtalsförsäkringar är att istället utnyttja Borås Stads
intranät.
Borås Stads intranät, kommunens interna datornät, har genomgått en kraftfull modernisering och ökad tillgänglighet under hösten 2014. Alla anställda som har tillgång
till en dator, surfplatta eller mobiltelefon har också tillgång till intranätet.
Intranätet bygger sex huvudrubriker. Under ingången ”anställning” finns b.la. lön,
ersättningar, arbetstid – semester, ledighet, frånvaro – pension och försäkringar mm.
Här skulle med fördel en information kring de totala lönekostnaderna kunna placeras.
Informationen finns då i ett sammanhang med andra relevanta uppgifter för den anställde.
Informationen kan t.ex. innehålla uppgifter om innehållet i den lagstadgade arbetsgivaravgiften, avtalsförsäkringar mm, tillsammans med Borås Stads personalkostnadspålägg och exempel på hur den totala lönekostnaden beräknas.
Bedömning
En redovisning av de totala lönekostnaderna på lönebeskedet är möjlig men innebär
ökade kostnader för Borås Stad. Ökningen omfattar dels engångskostnader på 96 000
kronor dels en årlig underhållskostnad på f.n. 14 000 kronor.
Borås Stads intranät ger möjlighet till en mer fördjupad information om de totala lönekostnaderna utöver en siffermässig redovisning på lönespecifikation. Intranätets
möjligheter innebär heller inga ökade kostnader.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
-

redovisningen av den totala lönekostnaden ska ske på Borås Stads intranät
motionen är därmed besvarad

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Marie
Fridén (M), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfenning (KD) till förmån för
Annette Carlsons alternativa förslag (bilaga).
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Verkliga lönekostnader

Vi i Moderaterna har sedan länge noterat att uppgift som ges till den anställde om vad
arbetsgivarens verkliga lönekostnad är saknas på den anställdes lönebesked. Detta visar enbart
bruttolön, avdrag för preliminärskatt och nettolön, vilket inte ger en fullständig bild av de
verkliga lönekostnaderna.
År 2002 lämnade vi i Moderaterna in en motion där vi föreslog att samtliga lönekostnader
skulle redovisas i klartext på de anställdas lönebesked. Då kommunen vid den tiden befann
sig i en situation med byte av både löne- och ekonomisystem blev motionen endast besvarad.
Idag är frågan fortfarande aktuell. Att på lönebeskedet redovisa den totala lönekostnaden i alla
dess delar skulle göra denna tydlig för alla parter och den transparens som är önskvärd skulle
uppnås.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

Att de ansvariga får i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram en ny utformning av
lönebesked där de faktiska lönekostnaderna visas i alla sina delar

Alfio Franco (m)
Annacarin Martinsson (m)
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M): Om verkliga lönekostnader.
En redovisning av de totala lönekostnaderna på lönebeskedet är möjlig men innebär ökade
kostnader för Borås Stad. Ökningen omfattar dels engångskostnader på 96 000 kronor dels en
årlig underhållskostnad på f.n. 14 000 kronor.
Borås Stads intranät ger möjlighet till en mer fördjupad information om de totala
lönekostnaderna utöver en siffermässig redovisning på lönespecifikation. Dock är det inte
möjligt att via intranätet ta fram kostnad för sin egen lön.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
- redovisningen av den totala lönekostnaden lönekostnader ska ske på Borås stads intranät
- motionen är därmed besvarad
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Falco Güldenpfennig
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Alfio Franco (M) och Annacarin
Martinsson (M): Om verkliga lönekostnader
Ärendet
Alfio Franco (M) och Annacarin Martinsson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2011-09-21 lämnat motion om att redovisa verkliga lönekostnader på lönebeskedet. I
motionen föreslås att de ansvariga får i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram en ny
utformning av lönebesked där de faktiska lönekostnaderna visas i alla sina delar.
Överväganden
För varje anställd betalar arbetsgivaren bruttolön (lön före skatt) till den anställde, lagstadgade
arbetsgivaravgifter samt avtalsförsäkringar. De sociala avgifterna består dels av en lagstadgad
arbetsgivaravgift som hjälper till att bekosta samhällets sociala skyddsnät och dels en allmän
löneavgift.
Utöver de lagstadgade arbetsgivaravgifterna finns avgifter som avtalats med de fackliga
organisationerna. Det handlar då om avtalsförsäkringar och avtalspensioner. För arbetsgivaren
Borås Stad så är personalomkostnadspålägget för år 2015 beräknat till 39,08 %. För anställde
som inte fyllt 26 år vid årets ingång är avgiften f.n. 21,91 % och för anställda som vid årets
ingång fyllt 65 år så är avgiften 15,81 %.
Motionärerna lämnade år 2002 en motion med motsvarande förslag. Kommunfullmäktige
beslutade 2004-09-16 att lämna motionen besvarad. I svaret på motionen konstaterades då
b.la. att ”Kommunstyrelsen anser det positivt att den anställde är medveten om kommunens
totala personalkostnad. De flesta anställda vet dock troligtvis redan idag att det tillkommer ett
antal kostnader för arbetsgivaren utöver bruttolön”.
Kommunens nuvarande lönesystem skulle kunna hantera en redovisning av
arbetsgivaravgifter på den anställdes lönespecifikation. Men det innebär extra kostnader. Det
handlar dels om en beräknad utvecklingskostnad på 42000 kronor dels en kostnad för
överföring av uppgifterna på bankfil på 54 000 kronor. Dessa båda kostnader är
engångskostnader. Därutöver tillkommer en årlig underhållskostnad på f.n. cirka 14 000
kronor som årligen räknas upp med index. För 2015 är uppräkningen 3,72 procent.
En möjlighet att undvika dessa kostnader men att ändock ge en mer fördjupad information
och redovisning av de totala lönekostnaderna inklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter och
kostnader för avtalsförsäkringar är att istället utnyttja Borås Stads intranät.
Borås Stads intranät, kommunens interna datornät, har genomgått en kraftfull modernisering
och ökad tillgänglighet under hösten 2014. Alla anställda som har tillgång
till en dator, surfplatta eller mobiltelefon har också tillgång till intranätet.
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Intranätet bygger sex huvudrubriker. Under ingången ”anställning” finns b.la. lön, ersättningar,
arbetstid – semester, ledighet, frånvaro – pension och försäkringar mm. Här skulle med fördel en
information kring de totala lönekostnaderna kunna placeras. Informationen finns då i ett
sammanhang med andra relevanta uppgifter för den anställde. Informationen kan t.ex. innehålla
uppgifter om innehållet i den lagstadgade arbetsgivaravgiften, avtalsförsäkringar mm, tillsammans
med Borås Stads personalkostnadspålägg och exempel på hur den totala lönekostnaden beräknas.
Det kommer dock inte vara möjligt för den enskilde att ta fram exakt kostnad för sin egen lön.
Bedömning
En redovisning av de totala lönekostnaderna på lönebeskedet är möjlig men innebär ökade
kostnader för Borås Stad. Ökningen omfattar dels engångskostnader på 96 000 kronor dels en
årlig underhållskostnad på f.n. 14 000 kronor. Borås Stads intranät ger möjlighet till en mer
fördjupad information om de totala lönekostnaderna utöver en siffermässig redovisning på
lönespecifikation. Intranätets möjligheter innebär heller inga ökade kostnader.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
- redovisningen av den totala lönekostnaden lönekostnader ska ske på Borås Stads intranät
- motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
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2015-12-14

Nr 20
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Nancy Kindblad (M):
Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig
2015-11-27

Dnr 2013/KS0357

Svar på motion av Nancy Kindblad (M); Gör Borås
Turistbyrå besöksvänlig
Nancy Kindblad (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april
2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Turistbyrå tillgänglighetsanpassas. Motionären
föreslår att ett antal parkeringsmöjligheter skapas utanför turistbyrån.
Motionen har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Borås Borås TMEAB,
Ungdomsrådet, Kommunala funktionshinderrådet och Centrala pensionärsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Samhällsbyggnadsnämnden och samtliga råd tillstyrker motionen.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen med kommentaren att nämnden
föreslår en total översyn av området, då man bl.a. tittar på om det är möjligt
att "frigöra" yta för trafik in till parkeringsplatser närmare entrén.
BoråsBorås TME AB anser att Borås Turistbyrå är tillgänglighetsanpassad i
lokalerna, men ytterligare förbättringar av skyltning till, samt tydliggörande av Pplatser för besökare till Borås Turistbyrå skall ske, samt fortsatt utredning om
möjligheter till korttidsangöring till Turistbyrån för att undvika olovlig trafik i
konkurrens med kollektivtrafiken.
Tekniska nämnden avstyrker förslaget att anlägga platser för fordon med
parkeringstillstånd för rörelsehindrade på bussterminalytan framför turistbyrån.
Enligt nämndens uppfattning är det inte möjligt att inrätta angöringsplatser inom
området för kollektivtrafikterminalen vid Sven Ericsonsplatsen då detta skulle
innebära en oacceptabel störning för kollektivtrafiken. Det skulle också innebära
en uppenbar risk att fler än de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade
skulle söka dessa angöringsplatser.
Turistbyråns placering har valts efter de förutsättningar som finns på platsen och
bedömningen av tillgängligheten för rörelsehindrade gjordes vid planering av
flytten av turistbyrån och ansågs då acceptabel med den utformning som
beskrivits ovan.
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Bedömning
Kommunstyrelsen kan konstatera att kraven på parkering för personer med
funktionsnedsättning inte är uppfyllda i dagsläget då handikapparkeringsplatsen
ligger 37 meter från Turistbyråns entré. Samtidigt måste det beaktas att det finns
risker med att blanda biltrafik och kollektivtrafik på ytan vid Resecentrum.
Kommunstyrelsen föreslår att Tekniska nämnden i samarbete med
Samhällsbyggnadsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden, utreder om det
finns möjlighet att frigöra yta för handikapparkeringsplatser närmare
Turistbyråns entré.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),
Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till
förmån för Annette Carlsons yrkande att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta: Att ge Tekniska nämnden i samarbete med
Samhällsbyggnadsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att utreda
om det finns möjlighet att frigöra yta för handikapparkeringsplatser närmare
Turistbyråns entré, samt i övrigt förklara motionen besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef
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Gör Borås Turistbyrå besöksvänlig
Borås Stad har skapat en förnämlig turistbyrå, men en sak är inta bra. Det är inte
som förr, att enbart lättrörliga personer besöker stadens turistbyrå. Nu vill även
handikappade komma med bil och endast gå en kort sträcka. Men då finns ingen
plats att korttidsparkera en bil. Det har även i önskemålet åberopats att någon
kanske vill lämna bilen och i rullstol komma in i lokalen. Den så omtalade
tillgängligheten skall inte enbart beröra bostäder och affärslokaler utan måste
även gälla kommunala inrättningar. Det är vad en del kallar för grupper med
särskilt behov. Skapa därför snarast ett par parkeringsmöjligheter utanför
byggnaden.
I Göteborg finns tillfälle att under kort tid parkera en bil vid den centralt
belägna Turistbyrån.
I grannstaden Alingsås har de nyligen valt en annan väg. Där har Turistbyrån
flyttat in i Arena Estrad. I den ena ingången närmast Järnvägsstationen finns
fyra breda dörrar där fyra rullstolar kan passera i bredd på plant underlag. Vid
det som en del kanske kommer att benämna som huvudingång är det först plan
infart, men därefter tio trappsteg. Det finns således stor valfrihet och lätt att
parkera bilen utanför och inne i Arenan finns tillfälle att parkera ca 500 bilar.
Det hade varit perfekt om Borås Turistbyrå hade legat inne i järnvägsstationen
där det finns parkeringsmöjligheter utanför. Vi vill vara en turistvänlig stad
därför bör ovanstående åtgärdas snarast möjligt.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Tillgänglighetsanpassa Borås Turistbyrå.

Borås den 23 april 2013
Nancy Kindblad (M)
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Svar på motion av Nancy Kindblad (M): Gör Borås
Turistbyrå besöksvänlig
Inkomna yttranden i sammanfattning
Lokalförsörjningsnämnden
Turistbyrån är tillgänglig, nämnden håller dock med motionären om problemet
med parkeringsplatser, det är idag inte är möjligt att parkera direkt utanför, då
detta område är bussområde och förbjudet för annan trafik. Idag måste man gå
ca 37 meter från handikapparkeringsplats för att kunna ta sig in i Turistbyrån.
Nämnden föreslår en total översyn av området, då man bl.a. tittar på om det är
möjligt att "frigöra" yta för trafik in till parkeringsplatser närmare entren.
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen med ovanstående
kommentarer.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden tillstyrker motionen. Turistbyråns nuvarande lokaler har bygglovprövats
efter ansökan från Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltningen. Under
lovgranskningen uppmärksammades och utreddes bland annat
parkeringsförhållandena. Samhällsbyggnadsförvaltningen avstyrkte lov mot
bakgrund av att bland annat kraven på parkering för rörelsehindrade inte
uppfylldes. Nämnden beviljade lov 2102-03-22, § 75.
I övrigt gäller att Samhällsbyggnadsnämnden saknar möjligheter att ta initiativ till
etableringar; nämnden har endast att ta ställning till bygglovsansökningar och
(bygg)-anmälningar.
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden avstyrker förslaget att anlägga platser för fordon med
parkringstillstånd för rörelsehindrade på bussterminalytan framför turistbyrån.
I rubricerade motion föreslås bl.a att ett par parkeringsmöjligheter för
rörelsehindrade anlägges utanför byggnaden där turistbyrån är belägen.Tekniska
förvaltningen har redan vid planeringen för flytten av turistbyrån klargjort att den
möjliga angöringsplats för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är
den parkeringsplats som är anlagd vid gamla restaurang Trädgår´n.
Övergångsstället som leder mot turistbyrån är förhöjt så att personer med rullstol
ska kunna ta sig över på ett bra sätt.
Enligt Tekniska nämndens uppfattning är det inte möjligt att inrätta
angöringsplatser inom området för kollektivtrafikterminalen vid Sven
Ericsonsplatsen då detta skulle innebära en oacceptabel störning för
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kollektivtrafiken. Det skulle också innebära en uppenbar risk att fler än de som har
parkeringstillstånd för rörelsehindrade skulle söka dessa angöringsplatser.
Turistbyråns placering har valts efter de förutsättningar som finns på platsen och
bedömningen av tillgängligheten för rörelsehindrade gjordes vid planering av
flytten av turistbyrån och ansågs då acceptabel med den utformning som beskrivits
ovan.
Ungdomsrådet
Ungdomsrådet delar motionärens uppfattning om att turistbyrån inte är tillgänglig.
Det kan vara svårt för turister att hitta dit och parkeringsmöjligheterna är inte de
bästa. Borås Turistbyrå behöver bli mer besöksvänlig.
Det är viktigt att alla har möjlighet att ta sig till turistbyrån. Ungdomsrådet menar
dock att placeringen gör det svårt att tillgänglighetsanpassa turistbyrån.
Ungdomsrådet lyfter att turistbyrån nyligen har flyttats till nuvarande lokaler och
funderar på vilken bedömning man gjorde då gällande tillgängligheten. Det är
oklart om det finns möjlighet att skapa parkeringsplatser framför byggnaden då det
är ett antal busshållplatser på gatan.
Turistbyrån bör tillgänglighetsanpassas i den mån det går med tanke på nuvarande
placering. Vid framtida ombyggnationer eller flytt av turistbyrån bör man ha
tillgängligheten ur flera olika perspektiv i åtanke.
Ungdomsrådet ställer sig positivt till motionen.
Centrala Pensionärsrådet
Vid pensionärsrådets sammanträde den 28 maj 2013 beslutade rådet att tillstyrka
motionen med följande synpunkter. Det är viktigt att parkeringplatser anvisas för
målgruppen som har behov av nära platser samt att platserna är anpassade för
personer med en funktionsnedsättning.
Funktionshinderrådet
Vid funktionshinderrådets sammanträde den 29 maj 2013 beslutade rådet att
bifalla motionen men vill göra vissa påpekanden. Lokalen är anpassad men
tillgängligheten till Turistbyrån måste förbättras. Parkeringssituationen bör utredas.

BoråsBorås TME AB
Borås Turistbyrå ingår i det gemensamt ägda destinationsbolaget BoråsBorås TME
AB och styrelsen vill gärna lämna följande yttrande till ovan nämna motion.
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Tillgänglighetsfrågan är viktig och har flera perspektiv. Ett av dessa trafik och
parkering.
I de lokaler Turistbyrån satt tidigare i (Österlånggatan 1) parkerade man i en
nedförsbacke. Lokalen låg i området Simonsland som i samband med Textile Fashion
Center blivit stängt för biltrafik och är nu ännu mer otillgängligt.
I den gamla turistbyrån kunde man inte köpa sina biljetter, om man var
rullstolsbunden, då tre trappsteg fanns som hinder.
Vid beslut om att relokalisera Turistbyrån hade styrelsen uppe frågan om parkering
flera gånger, då man var medveten om att Resecentrums alla bussar och övrig
trafikföring i området.
Tekniska kontoret utredde och anvisade 4 parkeringsplatser för besökare till
Turistbyrå varav en avsedd för funktionsnedsatta, på motsatt sida av Turistbyrån. Av
dessa blev bara 3 st totalt, och bolaget vill få tillstånd att dessa skyltas upp med P för
besökare till Turistbyrån. Även anvisningsskyltarna runt cityringen behöver förstärkas
ytterligare med hänvisning. Bolaget kommer också att med flaggor göra entrén mer
synlig, då fasaden är slät och det kan vara svårt att upptäcka den.
Vi flyttade in januari 2013 och fick under våren många frågor om parkering. Vi har
tagit fram en informationslapp vi delar ut till de som haft synpunkter för att få våra
besökare att lära om att hitta till oss. För placering av Borås Turistbyrå är idag
betydligt bättre och mer logisk; nära kollektivtrafik och ett logiskt ställe som
Rescentrum och Järnvägsstation.
Vi föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Borås Turistbyrå är tillgänglighetsanpassad i lokalerna, men ytterligare förbättringar av
skyltning till, samt tydliggörande av P-platser för besökare till Borås Turistbyrå skall
ske, samt fortsatt utredning om möjligheter till korttidsangöring till Turistbyrån för att
undvika olovlig trafik i konkurrens med kollektivtrafiken”.
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Kommunfullmäktige
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Svar påför
motion
av Morgan Hjalmarsson (FP):
Flagga
våra minoriteter!
2015-11-18
Dnr 2013/KS0444
105
Flagga för
våra minoriteter!
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-04
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att revidera Borås Stads flaggrutiner, och införa officiell flaggning
vid våra erkända nationella minoriteters högtidsdagar i den mån de har sådana.
Fyra av de fem nationella minoriteterna har fastställda högtidsdagar och flaggor. Samefolkets dag firas den 6 februari, sverigefinländarnas dag firas den 24 februari, romerna firar sin dag den 8 april och tornedalingarna den 15 juli. Den judiska nationella
minoriteten i Sverige har inte en fastställd högtidsdag eller flagga.
Minoriteternas föreningar i Borås har kontaktats för yttrande över det som föreslås i
motionen. Romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är positiva till att deras högtidsdag uppmärksammas. Då Borås är finskt förvaltningsområde, uppmärksammas
sverigefinnarnas högtidsdag redan idag. Den Judiska föreningen har ingen önskan om
lokal flaggning då man inte har någon fastställd högtidsdag eller flagga.
Bedömning
Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att de nationella minoriteternas högtidsdagar uppmärksammas genom flaggning. Allt fler kommuner och myndigheter gör
också detta. En utökning av flaggning för de minoriteter som önskar det innebär en
kostnad för inköp av flaggor på cirka 15.000 kronor samt en utökad kostnad på cirka
32.000 kronor per år för flaggning.
Representationskommittén ansvarar för Borås Stads flaggrutiner. Rutinerna behöver
revideras utifrån intentionerna i motionen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
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Flagga för våra minoriteter!
Flaggor har under lång tid varit viktiga för människors identitetsskapande. Olika flaggor som
hissas tillsammans symboliserar vänskap och tolerans.
Förutom att flagga med den svenska flaggan vid 18 olika högtidsdagar under året hissar Borås
Stad våra nordiska grannländers flaggor vid respektive lands nationaldag. Vi flaggar också då
vi har offentliga delegationer på besök från andra länder. Flaggdagarna täcker ett brett område
där de flesta bemärker kungliga födelse- eller namnsdagar, men också dagar som Nobeldagen,
internationella kvinnodagen, juldagen och Gustaf Adolfs-dagen är flaggdagar.
För att Borås Stads officiella flaggning ska bli mer mångfaldsinriktad och inkluderande
föreslår Folkpartiet liberalerna att de erkända nationella minoriteternas (judar, romer, samer
sverigefinnar och tornedalingar) respektive högtidsdagar, i den mån de har sådana,
uppmärksammas med deras flaggor.
Det skulle också öka kunskapen om våra minoriteter om deras högtidsdagar markerades med
en särskild flaggdag.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta att:
- Revidera Borås Stads flaggrutiner, och införa officiell flaggning vid våra erkända nationella
minoriteters högtidsdagar i den mån de har sådana.
Morgan Hjalmarsson (FP)

B 236

2015-11-30

Dnr 2015/KS0457
kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Camilla Christensen

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 22
Svar på
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Svar
Beträffande kommunala
flaggdagar
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natkommunala
flaggdagar för
de nationella
2015-11-18
Dnr 2015/KS0457 105
ionella minoriteterna
Fredrich Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-27 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås stad reviderar sina rutiner för flaggdagar till att inkludera
de nationella minoriteternas flaggdagar så som de är införda i Svenska akademiens
almanacka.
Fyra av de fem nationella minoriteterna har fastställda högtidsdagar och flaggor. Samefolkets dag firas den 6 februari, sverigefinländarnas dag firas den 24 februari, romerna firas den 8 april och tornedalingarna firar den 15 juli. Den judiska nationella
minoriteten i Sverige har inte en fastställd högtidsdag eller flagga.
Minoriteternas föreningar i Borås har kontaktats för yttrande över det som föreslås i
motionen. Samer, sverigefinländare, romer och tornedalingar är positiva till att deras
högtidsdag uppmärksammas. Då Borås är finskt förvaltningsområde uppmärksammans sverigefinländarnas högtidsdag redan idag. Den Judiska föreningen har ingen
önskan om lokal flaggning då man inte har någon fastställd högtidsdag eller flagga.
Borås Stads representationskommitté har yttrat sig och tillstyrker motionen.
Bedömning
Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att de nationella minoriteternas högtidsdagar uppmärksammas genom flaggning vid de officiella flaggstängerna. Allt fler kommuner och myndigheter gör också detta. En utökning av flaggning för de minoriteter
som önskar det innebär en kostnad för inköp av flaggor på cirka 15.000 kronor samt
en utökad kostnad på ca 32.000 kronor per år för flaggning.
Representationskommittén ansvarar för Borås Stads flaggrutiner för de officiella
flaggstängerna. Rutinerna behöver revideras om ovanstående förändring beslutas.
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Motion beträffande kommunala flaggdagar för de nationella minoriteterna
Sverige har som bekant ett antal nationella minoriteter, vars situation och villkor har varierat
ganska stort historiskt sett. Dessa har de senaste åren lyckats få både erkännande och vissa
rättigheter, framför allt vad det gäller språkundervisning och liknande. Genom införandet av
finskt förvaltningsområde har stora steg tagits i riktning att erkänna och tillmötesgå en i Borås
Stad stor grupp som betytt mycket för staden.
Dessa minoriteter har varit vitala för Sveriges utveckling till det moderna land vi lever i nu,
utan varandra är landet åtskilligt fattigare.
För att skapa uppmärksamhet kring och förmedla kunskap kring de nationella minoriteterna
föreslår Vänsterpartiet att;
Att Borås stad reviderar sina rutiner för flaggdagar till att inkludera de nationella
minoriteternas flaggdagar så som de är införda i Svenska akademiens almanacka
Fredrich Legnemark  Vänsterpartiet Borås
Borås 20150526
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Svar på motion av Marie Fridén (M);
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i Borås
2015-12-02
Dnr 2014/KS0580
skor möts
i Borås319
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan som ökar
tillgängligheten till offentliga sittplatser enligt motionen
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att prova möjligheten till alternativ
finansiering för fler sittplatser
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster,
Funktionshinderrådet och Fristadbostäder AB som alla tillstyrker motionen. Tekniska
nämnden har i sitt remissvar tillstyrkt den delen av motionen som föreslår att
möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser ska provas. Motionen har
även remitterats till Kulturnämnden, AB Sandhultbostäder, Viskaforshem AB, AB
Toarpshus, AB Bostäder, Ungdomsrådet, och Centrala pensionärsrådet men svar har
ej inkommit.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om att fler sittplatser behövs i
Borås, i syfte att skapa fler mötesplatser. Att skapa fler mötesplatser är i linje med
Vision 2025.
Det är Tekniska nämndens ansvar att utforma gatu- och parkmiljöer för
medborgarnas välbefinnande. Som stöd för detta hänvisar Tekniska nämnden till
”Handbok för stadsmiljön. Förtydligande av riktlinjerna för stadsmiljön i Borås” som
styrande dokument. Riktlinjerna anger såväl placering som utformning utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv. Tekniska nämnden bedömer att det inte finns så stora
brister vad avser antal och tillgängliga sittplatser i staden att det erfordras en plan som
ökar tillgängligheten till offentliga sittplatser.
Förslaget i motionen att utforma intressanta och utmanande sittplatser med god
funktion för spridande av offentlig konst, design och arkitektur i staden är tilltalande
och bör utvecklas. Att Tekniska nämnden i ett sådant sammanhang prövar möjligheten till alternativ finansiering ställer sig Kommunstyrelsen positiv till.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för eget förslag.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Marie Fridén (M); Människor möts
i Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Hans Gustavsson
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M); Människor möts
i Borås.
Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad
motion.
I motionen föreslås
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan som ökar
tillgängligheten till offentliga sittplatser enligt motionen
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att prova möjligheten till alternativ
finansiering för fler sittplatser
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster, Funktionshinderrådet och Fristadbostäder AB
som alla tillstyrker motionen. Tekniska nämnden har i sitt remissvar tillstyrkt den delen av
motionen som föreslår att möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser ska provas.
Motionen har även remitterats till Kulturnämnden, AB Sandhultbostäder, Viskaforshem AB,
AB Toarpshus, AB Bostäder, Ungdomsrådet, och Centrala pensionärsrådet men svar har ej
inkommit.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen delar motionärens uppfattning om att fler sittplatser behövs i Borås, i syfte
att skapa fler mötesplatser. Att skapa fler mötesplatser är i linje med Vision 2025.
Det är Tekniska nämndens ansvar att utforma gatu- och parkmiljöer för medborgarnas
välbefinnande. Som stöd för detta hänvisar Tekniska nämnden till
”Handbok för stadsmiljön. Förtydligande av riktlinjerna för stadsmiljön i Borås” som styrande
dokument. Riktlinjerna anger såväl placering som utformning utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv. Tekniska nämnden bedömer att det inte finns så stora brister vad
avser antal och tillgängliga sittplatser i staden att det erfordras en plan som ökar
tillgängligheten till offentliga sittplatser.
Förslaget i motionen att utforma intressanta och utmanande sittplatser med god funktion för
spridande av offentlig konst, design och arkitektur i staden är tilltalande och bör utvecklas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras bifallen
KOMMUNSTYRELSEN
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Människor möts i Borås
Fler offentliga sittplatser behövs i Borås. Behovet finns utifrån både
tillgänglighetsperspektiv och stadslivsperspektiv. Visst är det fint att slå sig
ner på en bänk, vila lite och spana ut över det myllrande stadslivet. Men
bänkar och sittplatser i staden handlar inte bara om att sitta och njuta av
den levande staden. Det handlar lika mycket om att skapa tillgänglighet
och stadsliv. Om det finns möjlighet att sätta sig ner och vila får många
äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga en större möjlighet att
själva ta sig fram till fots i staden. Men även unga vill spontant kunna sätta
sig ner och umgås med vänner.
Kanske skulle offentliga sittplatser kunna bli ett enkelt sätt att sprida
offentlig konst, design och arkitektur i staden? Varför inte utforma
intressanta och utmanande sittplatser med god funktion?
Fler offentliga sittmöjligheter leder till en ökad tillgänglighet till staden.
Sittplatser ger också fler möjlighet att sätta sig ner och läsa en bok eller i
största allmänhet njuta av det vackra vädret, kanske äta något medhavt.
Helt enkelt att ge liv till staden. Människor drar människor så sittplatser kan
ha rent katalytiska effekter för liv, trygghet och integration längs våra gator.
Fler offentliga sittplatser skapar fler mötesplatser för människor i Borås.
Med bakgrund av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan som ökar
NYA MODERATERNA
– GRAFISK MANUAL
2010
tillgängligheten
till offentliga
sittplatser enligt motionen
• att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att prova möjligheten till alternativ
finansiering för fler sittplatser

AVSÄNDARE 2010
Marie Fridén (M)

•

2010 går vi ännu en gång till val som nya Moderaterna.

•

I valet 2006 gick vi till val med en kampanjlogotyp som avsändare för att markera förändring inom partiet.

•

Nu vill vi inte visa att vi har förändrats. Tvärtom, de förändringar som skedde före 2006
är fortfarande kvar och det ska finnas en trygghet i att det parti som har lett landet i fyra
år fortsätter på utstakad bana.
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Motion: Människor möts i Borås
Inkomna yttranden i sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget att erbjuda fler offentliga sittplatser i Borås. Möjligheten att sitta gör staden inbjudande och innebär att fler människor
vill vistas i, och uppehålla sig i staden under längre perioder. Det anses generellt vara
en stor kvalitet för en stad att kunna erbjuda sittplatser utan köptvång. Förutom traditionella sittplatser bör även andra element i stadsrummet utformas på ett sätt så att
de får dubbla funktioner genom att både bidra med skönhet och upplevelser, men
även erbjuda möjligheter att slå sig ner. För att skapa en varierad och attraktiv stad
måste nya sittplatser utformas efter platsens speciella förutsättningar och dess karaktär. För att uppnå detta krävs ett ökat samarbete mellan de förvaltningar som ansvarar
för stadens offentliga rum.
Tekniska nämnden

Vid utformning av gatu- och parkmiljöer på allmän platsmark finns ”Handbok för
stadsmiljön. Förtydligande av riktlinjerna för stadsmiljön i Borås” som styrande dokument. Riktlinjerna anger såväl placering som utformning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
Tekniska nämnden bedömer inte att så stora brister finns vad avser antal och tillgängliga sittplatser i staden att det erfordras en plan som ökar tillgängligheten till offentliga
sittplatser. De önskemål som kommer Tekniska nämnden till del vad avser sittplatser
bedöms från fall till fall. Vid ombyggnad/nybyggnad av gatu-, park- och naturmark
finns behov och tillgänglighet av sittplatser med som en del i projektet.
Ur ett stadslivsperspektiv är det värt att påpeka att det inte enbart är stadens möbler
som ger möjlighet till att sitta ned och ta del av stadens utbud och puls. Stadsbyggnadselement som murar, trappor, kajer och gräsmattor ger också sittmöjligheter som
bidrar till stadslivet.
Förslaget i motionen att utforma intressanta och utmanande sittplatser med god
funktion för spridande av offentlig konst, design och arkitektur i staden är tilltalande
och bör utvecklas. Att i ett sådant sammanhang pröva möjligheten till alternativ
finansiering ställer sig Tekniska nämnden positiv till.
Sociala omsorgsnämnden

Motionsställaren föreslår att fler offentliga sittplatser ska skapas inom staden. Med
fler och tillgänglighetsanpassade offentliga sittplatser kan äldre och personer med
nedsatt rörelseförmåga promenera i staden och känna sig trygga med att det finns
möjlighet att sitta ner och vila. Offentliga sittplatser ger alla möjlighet att ta del av
stadslivet och skapar fler mötesplatser i Borås.
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Motionsställaren föreslår att Kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att initiera en plan
för att öka tillgängligheten till offentliga sittplatser och att möjligheten till alternativ
finansiering av fler sittplatser ska prövas.
Sociala omsorgsnämnden delar motionsställarens intentioner att genom fler offentliga
sittplatser öka stadens tillgänglighet för alla.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”Människor
möts i Borås”. Motionären lyfter behov av fler offentliga sittplatser i Borås. Motionären föreslår att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att initiera en plan som ökar tillgängligheten till offentliga sittplatser enligt motionen, samt att ge Kommunstyrelsen i
uppdrag att prova möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser.
Stadsdelsnämnden tillstyrker motionen. Stadsdelsnämnden håller med motionären att
Borås behöver fler funktionella sittplatser med konstnärlig och innovativ design och
arkitektur i offentliga miljöer. Fler rättplacerade och varierande sittplatser höjer stadens kulturella och gröna profil och berikar stadsmiljöer. Sittplatserna initierar spontana möten och sociala kontakter mellan människor, vilket ökar stadens attraktivitet,
upplevelse av trygghet och integration. Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till att
Kommunstyrelsen undersöker alternativa finansieringsmöjligheter samt beroende av
resultatet, provar alternativ finansiering av sittplatser i offentliga miljöer. En idé kan
vara att lokala företag och fastighetsbolag kan delta i finansiering i sitt närområde.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster har beretts tillfälle att yttra sig över motionen ”Människor
möts i Borås”. Motionären tar upp att det behövs fler offentliga sittplatser i Borås,
både ur ett tillgänglighetsperspektiv och ur ett stadslivsperspektiv. En plan för att öka
antalet sittplatser ur tillgänglighetsaspekten borde med fördel kunna ingå i den handlingsplan som ska göras till programmet för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning. Stadslivsaspekten är också betydelsefull och
ligger väl i linje med Borås Stads Vision 2025. Förslaget om alternativ finansiering
behöver som föreslås utredas och övergripande regler behöver fastställas.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning att fler sittplatser behövs i
Borås, i syfte att skapa mötesplatser. Att skapa fler mötesplatser är i linje med Vision
2025 och Stadsdelsnämnden Öster ser positivt på att Kommunstyrelsen ges i uppdrag
att initiera en plan som ökar tillgängligheten till offentliga sittplatser, samt att prova
möjligheten till alternativ finansiering för fler sittplatser. Stadsdelsnämnden Öster
förutsätter att uppdraget även omfattar tätorterna och torgmiljöerna utanför centrala
Borås.
Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen med följande tillägg: Rådet
anser att det är mycket viktigt att frågan om tillgänglighet beaktas så att de offentliga
sittplatserna blir tillgängliga för alla medborgare. Det behövs även fler uppvärmda
sittplatser i Borås Stad.
Fristadbostäder AB

Fristadbostäder finner förslaget om fler offentliga sittplatser som positivt för hela
Borås Stad, alla delar av staden, även ytterområdena. Människor behöver mötas även i
Fristad, Borås Norra Centrum.
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Nr 24
Svar på motion av Ida Legnemark (V) och
Svar på
motion
Ida LegnemarkBorås
(V) och
Anita
Spjuth
(V):av
HBTQ-certifiera
2015-11-17
Dnr 2014/KS0441
Anita Spjuth
(V): 023
HBTQ-certifiera Borås
Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2014-11-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag
Inkomna remissvar bifogas.
Trots lagstiftning mot diskriminering finns fortfarande okunskap om och fördomar
mot HBTQ-personer enligt motionärerna. Vidare menar man att det krävs mer
kunskap genom utbildning och en aktiv diskussion om värdegrund i våra
verksamheter samt att kompetensen ska synliggöras för medborgarna genom att
Borås Stads verksamheter HBTQ-certifieras.
I flera remissvar ställer man sig frågande till vilka konsekvenser ett beslut om
certifiering skulle få och vill därför att en utredning kring genomförandet, kostnader,
tidsåtgång mm genomförs innan beslut fattas.
Att utbilda i frågor inom HBTQ-området kan ske på olika sätt men i dagsläget är det
endast känt att Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter, RFSL genomför HBT-certifiering.
Enligt information på RFSL´s hemsida är ett certifikat giltigt i tre år. Därefter görs en
så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare tre år.
Grundutbildningen omfattar 2,5 dagar och samtliga anställda ska omfattas. Möjlighet
finns att välja certifiering av vissa utvalda verksamheter eller enheter men samtliga
anställda inom de grupper som väljs ut ska omfattas av utbildningen. Beräknad
tidsåtgång är 6-8 månader.
En fritidsgård, ett bibliotek eller ett badhus skulle kunna var exempel på verksamheter
där certifiering skulle kunna vara lämplig att genomföra.

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se

TELEFON

033-35 70 00 vx

FAX

033-35 32 00
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna för en HBTQ-certifiering av Borås
Stads verksamheter och föreslå vilken/vilka verksamheter som skulle kunna vara lämpliga
att certifiera.
Motionen anses därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Hbtq-certifiera Borås!
Även om Sverige har en tydlig lagstiftning mot diskriminering finns fortfarande
okunskap om och fördomar mot HBTQ-personer. Vårt samhälle präglas tyvärr snarare
av ett toleransperspektiv där HBTQ-personer är något som ska accepteras, än av ett
normkritiskt perspektiv som utmanar de maktstrukturer som finns.
Som kommun har vi stora möjligheter att arbeta med dessa frågor, både som
arbetsgivare och i vår service till kommunmedborgarna. Det krävs emellertid mer
kunskap genom utbildning och en aktiv diskussion om värdegrund i våra olika
verksamheter för att detta ska bli verklighet. Dessutom ska det synliggöras för
medborgarna att kompetensen finns. Att HBTQ-certifiera kommunens verksamhet är
ett sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med de här viktiga jämlikhetsfrågorna.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras
Borås 2014-05-13
Ida Legnemark och Anita Spjuth
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<inget ämne>
Mikael Bengtsson
till:
boras.stad
2014‐09‐25 14:56
Göm detaljer
Från: Mikael Bengtsson <mikael.bengtsson@viskaforshem.se>
Till: <boras.stad@boras.se>
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Med Vänliga Hälsningar
Mikael Bengtsson

‐ett av Borås Stad helägt företag
Nya Vägen 1 515 34 Viskafors
033‐298242 / 0705 294390
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Kommunstyrelsen

Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Servicenämnden avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Servicekontoret är en teknisk och administrativ utförare som arbetar enligt ekonomistyrningsmodellen beställare- utförarkonceptet och arbetar som sådan inte direkt ut
mot medborgare. Därför avstår nämnden från att lämna yttrande över remissen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Servicekontoret är en teknisk och administrativ utförare som arbetar enligt ekonomistyrningsmodellen beställare- utförarkonceptet och arbetar som sådan inte direkt ut
mot medborgare. Därför avstår nämnden från att lämna yttrande över remissen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Servicenämnden
Kent Hedberg
Ordförande
Ingemar Persson
Förvaltningschef
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Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Revisorskollegiet avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sin helhet
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

REVISORSKOLLEGIET

Ingwer Kliche
Ordförande
Ola Sabel
Förvaltningschef
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Yttrande över motionen Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441.

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen Hbtq-certifiera Borås!
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden anser att det är viktigt att Borås Stad arbetar med att både
medarbetare och medborgare känner sig inkluderade och bemöts med respekt. Det
finns okunskap och fördomar kring hbtq-personer. Att arbeta med hbtq-certifiering
av Borås Stad är ett sätt att arbeta strukturerat och systematiskt med frågan.
Kulturnämnden tillstyrker motionen Hbtq-certifiera Borås!
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
RFSL skriver om sina hbtq-cerifieringar att det är ”ett strukturerat och målmedvetet
sätt att arbeta för den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha ett
respektfullt bemötande av alla anställda och patienter/klienter/brukare, oavsett deras
bakgrund”. RFSL beskriver också att man behöver arbeta mer proaktivt än att bara
behandla alla lika när människor som kanske inte känner att de passar in i
samhällsnormen eller standardmallen kommer i kontakt med verksamheten.
Kommunal verksamhet bör ligga i framkant när det gäller att ifrågasätta normer och
strukturer i samhället för att kunna ge en så bra service som möjligt till så många av
våra medborgare som möjligt. På samma sätt som projektet Hållbar jämställdhet satte
fokus på och lyfte upp frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män, kan hbtqcertifieringar intensifiera och kvalitetssäkra arbetet gällande bemötande, inkludering
och service till medborgarna.
Kulturnämnden anser att det är viktigt att alla anställda är insatta i frågan och att
bemötandefrågor generellt är viktiga. Att hbtq-certifiera Borås Stads verksamheter
skulle synliggöra och lägga fokus på bemötande av medborgare och kollegor liksom
att bli vaksam på vilka normer som genomsyrar verksamheten.
KULTURNÄMNDEN
Bengt Wahlgren
Ordförande
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Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden beslutar att yttrandet kring Motion: Hbtq-certifiera Borås
fastställs med tillägg och nämnden tillstyrker remissen.
Borås Stad bör inledningsvis utvärdera vilket resultat tidigare satsningar för ökade
kunskaper i Hbtq-frågor resulterat i. En hbt-certifieringen genom RFSL
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)
ger kompetenshöjning och synliggörande av frågan. Fokus ligger på hbt-frågor, men
certifieringen kan även ge tillfälle att diskutera och reflektera över normer och
bemötande även i ett bredare perspektiv.
För att få ett hållbart och strukturerat arbete i samtliga verksamheter i hbtq-frågan
krävs en likvärdig satsning som jämställdhetsprojektet. Med en samordnande roll som
drivkraft i processen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Diskrimineringslagstiftningen är tydlig i sin skrivning kring lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Borås Stad har
arbetet med frågan kring ökade kunskaper och kompetensen kring HBTQ-frågor i
verksamheterna och inom skolan.
I planen för lika rättigheter och möjligheter lyfts frågan att främja likabehandling och
motverka kränkande särbehandling. För att skapa en organisation som är fri från
diskriminering, är första steget att granska de normer och värderingar som råder i den
egna organisationen. Normer är oskrivna regler för hur människor förväntas vara,
tycka bete sig och se ut. Ett normkritiskt perspektiv innebär att ifrågasätta de normer
som påverkar uppfattningar om vad som är normalt. Det är viktigt eftersom den som
uppfattas som normal ges utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter.
Utbildningsinsatser kan öka medvetenheten om olika normer, attityder och
värderingar och därmed bidra till ett psykosocialt klimat där ingen person blir negativt
särbehandlad av skäl som är kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna.
Arbetslivsförvaltningens plan bygger på att kontinuerligt öka kunskapen och diskutera
kring bemötande och attityder.

B 257

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

2

Regeringens hbt-strategi

I syfte att intensifiera arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har regeringen antagit en hbt-strategi.
Det är den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med hbt-strategin är att
stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige. De sex fokusområden som
strategin omfattar är våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbt-personer,
hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt civila
samhället.
Fortsatt arbete

Borås Stad bör inledningsvis utvärdera vilket resultat tidigare satsningar för ökade
kunskaper i Hbtq-frågor resulterat i. En hbt-certifieringen genom RFSL
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter)
ger kompetenshöjning och synliggörande av frågan. Fokus ligger på hbt-frågor, men
certifieringen kan även ge tillfälle att diskutera och reflektera över normer och
bemötande även i ett bredare perspektiv.
För att få ett hållbart och strukturerat arbete i samtliga verksamheter i hbtq-frågan
krävs en likvärdig satsning som jämställdhetsprojektet. Med en samordnande roll som
drivkraft i processen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Ingegerd Nyborg
Förste vice ordförande

Dag Forsström
Förvaltningschef
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HBTQ certifiera Borås

Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att lyfta ur ärendet för ytterligare beredning.
Nämndens yttrande i sin helhet
Nämnden har ombetts svara på en remiss kring en motion som önskar HBTQcertifiera Borås stad då det är ett sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med de
viktiga jämlikhetsfrågorna.
Nämnden menar att arbetet med att ta fram en HBTQ policy behöver påbörjas och
implementeras i kommunens verksamheter innan en certifiering kan bli aktuell.

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Borås Stads verksamheter ska hbtq-certifieras1.
Certifieringen anges vara ett sätt att arbeta systematiskt och långsiktigt med
jämlikhetsfrågorna som hbtq inryms under.
Utbildningsnämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sin helhet
Utbildningsnämnden har tagit del av förslaget att Borås Stads verksamheter ska
hbtq-certifieras. Enligt motionen är kunskaper om och fördomar mot hbtq
alltjämt förekommande, trots tydlig lagstiftning. För att komma tillrätta med
detta och för att synliggöra för medborgarna att hbtq-kompetensen finns i
kommunens olika verksamheter behövs utbildning och värdegrundsdiskussioner
om hbtq. Därför yrkar motionärerna att Borås Stad ska certifieras.
I de kommunala styrdokumenten finner man i det personalpolitiska programmet
Borås Stads viljeinriktning kring arbetet med likabehandling. Att arbeta för
jämställdhet och likabehandling handlar om alla människors lika värde, som
är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Ingen ska diskrimineras
på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Vidare framgår av programmet att arbetsklimatet i Borås Stads
verksamheter ska kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter. Olikheter
är en styrka. Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund
och andra personliga förutsättningar är en styrka som kommunen ska ta till vara.
Borås Stads viljeinriktning konkretiseras på förvaltningsnivå i Plan för lika
rättigheter och möjligheter.
Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar
om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller
1
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irpa Heikkilä
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sexuell läggning. I skolornas likabehandlingsplaner beskrivs det främjande och
förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling liksom det
utredande och åtgärdande arbetet.
I en undersökning om kommunernas arbete för att ge hbtq-personer ett gott och
likvärdigt bemötande som RFSL gjorde tidigare i år i samarbete med SKL, kom
Borås på 36:e plats. Undersökningen utgjordes av en enkät som skickades till
samtliga 290 kommuner, varav 241 besvarade den. Borås fick betyget 3,03 på en
femgradig skala, vilket enligt undersökningen är ett godkänt betyg.
Utifrån ovan redovisning av hur Borås Stad arbetar med likabehandling på alla
nivåer bedömer Utbildningsnämnden att en specifik hbtq-certifiering inte är
aktuell i nuläget. Nämnden avstyrker motionen.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Minoritetsgruppen i Utbildningsnämnden, Helene Sandberg (S), Anders Jonsson
(S), Anita Spjuth (V) och Per Flensburg (MP) reserverar sig mot beslutet och
lämnar en protokollsanteckning i ärendet.
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Styrelsens beslut

AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Styrelsens yttrande i sin helhet

Ida Legnemark och Anita Spjuth har i motion till kommunfullmäktige yrkat på att
Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras. Motionärerna menar att kommunen som
arbetsgivare och i sin service till kommuninvånarna har stora möjligheter att arbeta
med dessa frågor.
Motionärerna menar att det krävs mer kunskap genom utbildning och aktiv
diskussion om värdegrund i de olika verksamheterna för att det ska bli verklighet. De
vill också att det görs synligt för medborgarna att denna kompetens finns. HBQTcertifieringen av kommunens verksamhet är enligt de båda motionärerna ett
systematiskt och långsiktigt sätta att arbeta med dessa viktiga jämlikhetsfrågor.
AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD
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Motion: Hbtq-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut

Nämnden avstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker motionen om att HBTQ-certifiera Borås Stad.
Nämnden vill istället börja arbetet med en HBTQ-policy för Borås Stad.

Nämndens yttrande i sin helhet

För Samhällsbyggnadsnämnden är det av största vikt att alla kommunmedborgare får
samma service och ett korrekt bemötande oavsett exempelvis etnisk tillhörighet och
sexuell läggning. Förvaltningen arbetar utifrån lagar och det centrala i
myndighetsutövningen är att alla prövas på lika villkor av samma regelverk. Även som
arbetsgivare har nämnden ett ansvar i rekryteringsprocessen.
Förslaget innebär att man synliggör för medborgarna att kompetensen inom HBTQ
finns, genom att Borås Stads verksamhet HBTQ-certifieras. Därutöver ökar vi även
kunskapen hos personalen genom utbildning och diskussioner om värdegrund.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt till att Borås Stads verksamhet
HBTQ-certifieras, men anser att arbetet i första hand ska starta med en policy
kopplad till en handlingsplan.
Samhällsbyggnadsnämnden
Per Månsson
Ordförande
Rita Johansson
Förvaltningschef
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HBTQ-certifiera Borås! Motion av Ida Legnemark (V) och
Anita Spjuth (V)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0441)
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på motionen men föreslår att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur kunskapen om HBTQfrågorna kan höjas inom Borås Stads verksamheter.
Ärendet
I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Ida Legnemark (V) och Anita Spjuth (V)
att Borås Stads verksamhet ska HBTQ-certifieras.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen delar motionens intentioner om att det behövs mer kunskap om
och ett systematiskt arbete kring HBTQ-frågorna inom Borås Stads verksamheter. Vi
kan dock inte bedöma om en certifiering är rätt väg att gå eller om detta kan
inrymmas i det ordinarie likabehandlingsarbetet. Oavsett vilken väg som väljs så krävs
resurser, till exempel om all personal ska utbildas. Det bör därför utredas närmare hur
kunskapen kring HBTQ-frågorna kan höjas inom Borås Stads verksamheter.

Leif Schöndell
Miljöchef
Bilaga
Motionen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås
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WEBBPLATS
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TELEFON

033-35 30 00

FAX
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Yttrande över motionen ”HBTQ-certifiera Borås”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Tillstyrka motionen.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att utreda vilka enskilda verksamheter
som bör prioriteras för en hbt-certifiering.
3. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige med ett förslag om att
Borås Stads verksamhet ska hbtq-certifieras. Förvaltningen delar
motionärernas uppfattning att det krävs kunskap och en aktiv diskussion
om värdegrund i våra olika verksamheter. Borås beslutade 2005 att all
personal skulle genomgå en hbt-utbildning men en stor del av
personalstyrkan är sedan dess utbytt så en förnyad utbildningsinsats är
motiverad.
Att hbt-certifiera hela organisationen är en stor kostnad och Stadsdelsförvaltningen Väster skulle inte klara av en sådan satsning inom befintlig
budget. Förvaltningens förslag är att Kommunstyrelsen utreder vilka
specifika verksamheter inom Borås Stad som skulle kunna vara prioriterade
och att dessa certifieras inledningsvis. Genom att börja i mindre skala ges
möjlighet att utvärdera utfallet av certifieringen och bedöma värdet av en
vidare satsning.
Yttrandet i sin helhet
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige med ett förslag om att
Borås Stads verksamhet ska hbtq-certifieras. Motionärerna anser att det
trots en tydlig lagstiftning mot diskriminering, fortfarande finns okunskap
om och fördomar mot hbtq-personer. Remiss har skickats till nämnderna
från Kommunstyrelsen.

B 265

Chef för personalfunktionen
033-35 70 76
kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter) erbjuder enskilda verksamheter och hela organisationer
hbt-certifiering. Certifieringen syftar till att dessa verksamheter ska kunna
visa att de arbetar strategiskt för att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda
och ett respektfullt bemötande av brukare utifrån ett hbt-perspektiv.
Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen
genomförandeplan med utbildningsinsatser och annat internt
utvecklingsarbete ska följas. Genomförandet beräknas ta ca 6-8 månader
och för certifikatets utfärdande krävs att fem kriterier uppfylls. Utöver att
aktivt och kontinuerligt arbeta för en öppen och inkluderande arbetsmiljö,
samt ett välkomnande och respektfullt bemötande av brukare, så ska
uppdragsgivarens samtliga anställda ha en kunskapsnivå motsvarande en
grundutbildning i hbt-frågor. Certifikatet är giltigt i tre år. Därefter görs en
omcertifiering för att det skall gälla i ytterligare tre år.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det krävs kunskap och en
aktiv diskussion om värdegrund i våra olika verksamheter. I RFSL:s
kommunundersökning 2014 hamnar Borås på 36:e plats av 138 svarande
kommuner. I undersökningen kartläggs skillnader i förutsättningar för de
invånare som är hbtq-personer. Ett av de sex områden som undersökningen
delas in i är utbildningsinsatser och här får Borås underkänt (betyg 1 av 5).
Borås beslutade 2005 om att all personal skulle genomgå en hbt-utbildning
men en stor del av personalstyrkan är sedan dess utbytt så en förnyad
utbildningsinsats är motiverad.
TJÄNSTESKRIVELSE
3 (3)
Att hbt-certifiera hela organisationen Borås Stad med sina omkring 10 000
medarbetare skulle innebära stora kostnader. Stadsdelsförvaltningen Väster
skulle inte klara av en sådan satsning
inom befintlig budget.
Ett alternativ är
2014-10-01
2014/SDNV0135
att utreda vilka specifika verksamheter inom Borås Stad som skulle kunna
vara prioriterade och inleda med att certifiera dessa. Genom att börja i
Björn Linder
mindre skala ges möjlighet att utvärdera utfallet av certifieringen och
Chef för personalfunktionen
bedöma värdet av en vidare satsning. Förvaltningen föreslår därför
033-35 70 76
nämnden att föreslå till Kommunstyrelsen att utreda vilka enskilda
verksamheter som bör prioriteras för en hbt-certifiering.
Samverkan
Ärendet har informerats om i förvaltningens samverkansgrupp 21 oktober
2014.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Motion: HBTQ-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionens förslag till Hbtq-certifiering av Borås med
hänvisning till de synpunkter som lämnats nedan.
Nämndens yttrande i sammanfattning
HBT-certifiering innebär ett synliggörande av en organisations ställningstagande och
strukturerade arbete inom området. Därför anser Tekniska nämnden att en HBTcertifiering av de verksamheter som riktar sig direkt mot Borås Stads medborgare, är
ett bra steg att ta just för att markera Borås Stads ståndpunkt i arbetet mot ett jämlikt,
demokratiskt samhälle. Däremot anser Tekniska nämndens att ett genomgripande
arbete inom alla delar av Borås Stads verksamheter, blir ett effektivare verktyg i
mångfaldsarbetet om det är allmänt inriktat mot normkritiskt tänkande i stället för
ensidigt inriktat mot frågor som rör HBT-personer.
Nämndens yttrande i sin helhet
Den certifiering som finns tillgänglig i Sverige och som sannolikt avses i motionen, är
den som utförs av RFSL och benämns HBT-certifiering.
Tekniska nämnden anser att ett strukturerat arbete för mångfald och mot
diskriminering är av största vikt för att kunna uppnå ett jämlikt, demokratiskt
samhälle. Det är viktigt att Borås Stads medarbetare har kunskap inom de olika
områden som ingår i ett mångfaldsarbete. Bland annat handlar det om att öka
kunskapen i frågor som rör HBT-personers levnadssituation. Det är också viktigt att
visa att Borås stad valt att bedriva ett systematiskt arbete för jämlikhet och att Borås
Stads tjänstemän har kompetens för att i sitt dagliga arbete motverka diskriminering.
I regeringens strategi ”för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck” från 2 jan 2014, har ett antal fokusområden som
bedöms vara av central betydelse för HBT-personers lika rättigheter och möjligheter
sammanställts. Dessa fokusområden omfattar
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Hälsa, vård och sociala tjänster



Privat- och familjeliv



Kulturområdet



Civila samhället

Till stor del är inriktningen i de angivna fokusområdena mot människors möte med
myndigheter och offentliga organisationer.
Normkritiskt tänkande är grunden i allt mångfaldsarbete. De utbildningsinsatser i
jämställdhetsintegrering som nyligen genomförts för Borås Stads medarbetare, hade
också sin utgångspunkt i normkritiskt tänkande. Eftersom normkritiskt tänkande är
en förutsättning för att lyckas i arbete mot diskriminering enligt alla
diskrimineringsgrunder, är Tekniska nämnden positiv till fortsatta
utbildningsaktiviteter för Borås Stads medarbetare inom området normkritiskt
tänkande.
Även i RFSLs HBT-certifiering är utbildning i normkritiskt tänkande grunden.
Därutöver finns möjlighet till ämnesfördjupningar inom olika områden. För att
synliggöra Borås stads ståndpunkt- och systematik i arbetet med frågor som rör HBTpersoners livssituation, kan det vara bra att HBT-certifiera de verksamheter inom
Borås stad som riktar sig direkt mot Borås Stads medborgare. Även inom Tekniska
förvaltningen finns sådana verksamheter representerade och Tekniska nämnden
ställer sig positiv till HBT-certifiering av de aktuella verksamheterna. Däremot är det
Tekniska nämndens ståndpunkt att ett genomgripande arbete inom alla delar av Borås
stads verksamheter, blir ett effektivare verktyg i mångfaldsarbetet om det är allmänt
inriktat mot normkritiskt tänkande.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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Kommunstyrelsen

Yttrande över motion - HBTQ-certifiera Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen HBTQ-certifiera Borås! och sänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden har gjort en kartläggning av vad som görs inom området HBTQcertifieringar idag. Det finns exempel på både kommuner och landsting som valt att
göra någon form av HBTQ-certifiering. Samtliga har dock varit tvungna att begränsa
sig till några verksamheter, då certifieringen både är kostsam och kräver ett stort antal
arbetstimmar.
Nämnden skulle därför hellre se att man satsade
på en utbildning i bemötande med ett 2 (2)
REMISSVAR
bredare anslag, utifrån de mänskliga rättigheterna. Vinsten skulle vara att man fick ett
förhållningssätt i hela organisationen där alla oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell
REMISSVAR
2 (2)
läggning, könsidentitet eller könsuttryck, religion
eller annan trosuppfattning
samt
Datum
Diarienummer
funktionsnedsättning skulle känna välkomna, sedda
och bekräftade.
2014/FF0208 709
2014-11-04
Datum värdegrundsarbete och
Diarienummer
Vidare kan man arbeta med att stärka föreningslivets
2014/FF0208 709
2014-11-04
vidareutveckla
utbudet
av
utbildningar
i
värdegrund,
bemötande
och
mänskliga
Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97
rättigheter, i samverkan med studieförbunden. En del av det arbetet ryms redan inom
ramen för Säker och trygg förening.
Kommunstyrelsen
Susanne Carlsson, 033 – 35 82 97

Nämndens yttrande i helhet

Kommunstyrelsen

En HBTQ-certifiering utfärdas av RFSL. Certifieringen visar att man arbetar aktivt
Fritidsoch folkhälsonämnden
tillfälle attmen
besvara
HBTQoch kontinuerligt
för att erbjudahar
en beretts
god arbetsmiljö
ävenmotionen
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HBTQ-personer.
Det
är ettverksamhet
åtagande som
tar cirka 6-8
En HBTQ-certifiering
av RFSL.Certifieringen
Certifieringenärvisar
atti man
aktivt
månader
att genomförautfärdas
i en verksamhet.
giltig
tre årarbetar
och sedan
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och
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bemötande
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att genomföra
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Det
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folkhälsomålet
handlar
omCertifieringen
att skapa
samhälleliga
en00
Sturegatan
38
501 80 Borås
boras.se
fritidfolkhalsa@boras.se
033-35 70
en omcertifiering.
god
hälsa på lika villkor för befolkningen. Hälsosituationen för HBTQ-personer skiljer
sig från stora delar av befolkningen. Bland HBTQ-personer är det fler som försöker ta
Detliv,
nationella
folkhälsomålet
handlar
om attkränkande
skapa samhälleliga
förutsättningar
sitt
utsätts för
fysiskt våld och
upplever
bemötande.
De har ocksåför
i en
god
hälsa
på
lika
villkor
för
befolkningen.
Hälsosituationen
för
HBTQ-personer
skiljer
allmänhet lägre förtroende för myndigheter, då de känt sig diskriminerade i mötet med
sig från
stora
delar grupper
av befolkningen.
Bland HBTQ-personer
är hälsa,
det flertillsom
försöker
ta
dem.
Även
i andra
av befolkningen
har man en sämre
exempel
bland
sitt liv, utsätts
för fysiskt
våld
och upplever
kränkande bemötande.
De har ocksåutsatta.
i
personer
med annan
etnisk
tillhörighet,
funktionsnedsättning
samt ekonomiskt
allmänhet lägre förtroende för myndigheter, då de känt sig diskriminerade i mötet med
dem. Även i andra grupper av befolkningen har man en sämre hälsa, till exempel bland
personer med annan etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning samt ekonomiskt utsatta.
Ordförande
Cecilia Andersson
Ordförande
Cecilia Andersson
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Tommy Jingfors
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Anna Stenström
Administrativ chef
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Svar på remiss: Motion HBTQ-certifiera
Borås!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen
”HBTQ-certifiera Borås!”. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget i det
remitterade ärendet, med tillägget att en utredning av kostnader och
arbetsinsats krävs innan beslut om att HBTQ-certifiera Borås.

Nämndens yttrande i sin helhet

Motionärerna skriver att det fortfarande finns okunskap om och fördomar
mot HBTQ-personer. Genom att certifiera kommunens verksamhet blir
arbetet systematiskt och långsiktigt. Stadsdelsnämnden Norr instämmer i att
arbetet med HBTQ-frågorna är mycket viktigt, och att kunskapen bör öka.
Nämnden önskar dock att ärendet utreds utifrån aspekterna kostnader och
arbetsinsats. Det koncept som nämnden kommit i kontakt med är den
certifiering som RFSL står för. Deras koncept är gediget och därmed är
kostnaderna inte ovidkommande. Stadsdelsnämnden Norr föreslår därför att
förslaget i motionen utreds vidare innan beslut fattas om att införa
certifiering.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad i utredningsfasen.
Beslutar Borås Stad att införa HBTQ-certifiering är det likställt med
kostnader. Dels kostnad för certifieringen, men också vikariekostnader då
personal är på utbildning. Detta är kostnader som är svåra att klara inom
tilldelad ekonomisk ram.
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Om Borås Stad som arbetsgivare och i sin service till medborgarna ökar
kunskapen kring HBTQ-frågorna, påverkar det barn och ungdomar på ett
positivt sätt.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
mening?
Barn och ungdomar har inte fått uttrycka sin mening då beslutet i första
hand berör Borås Stad som arbetsgivare.
Likabehandling

Jämställdhet och mångfald påverkas i hög grad då ärendet handlar om
likabehandling.

Omvärldsperspektiv

HBTQ-frågorna är ständigt aktuella i vårt samhälle. Mycket positivt händer i
landets kommuner. Hur kommunerna väljer att arbeta med frågan kan dock
skilja sig åt. Ett antal kommuner är HBTQ-certifierade hos RFSL. På deras
hemsida nämns kommuner som Örebro, Stockholm, Karlstad och
Linköping.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-11-03.

Remissinstans

Motionen har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande
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Remiss, motion: HBTQ-certifiera Borås
Nämndens yttrande
I motionen föreslås att Borås Stad ska HBTQ-certifieras. Stadsdelsnämnden Öster har även
fått tillfälle att yttra sig över en motion om att ta fram en HBTQ-policy. Idag hanteras
HBTQ-frågorna i den kommunövergripande planen för lika rättigheter och möjligheter. Det
finns sedan tidigare tydliga fokusområden som handlar om verksamhetsutveckling,
kompetens och arbetsgivarvarumärket när det gäller diskriminering och likabehandling.
Stadsdelsnämnden Öster instämmer med båda motionernas intentioner att öka kompetensen
hos Borås Stads medarbetare kring HBTQ-frågorna för att kunna ge medborgarna likvärdig
service och vara en attraktiv arbetsgivare. Nämnden föreslår dock att arbetet med HBTQfrågorna i första hand ska samordnas i en policy, som fungerar som ett viktigt styrdokument.
Med en välgrundad policy ser Stadsdelsnämnden Öster stora möjligheter att på sikt bli en
certifierad kommun. Ett beslut om certifiering bör rimligtvis ske av en utomstående part för
att vara trovärdigt.
Nämndens beslut
Med hänvisning till ovanstående avstår Stadsdelsnämnden Öster från att yttra sig kring
certifierings-frågan.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

B 274

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef
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1(2)
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Avd: Stadskansliet
Handläggare: Marianne Andrén

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 25
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och
Svar på
motion av Anne-Marie
Ekström
(FP)
Falco
Güldenpfennig
(KD): Ta fram
en HBTQ-policy!
och Falco
(KD): Ta fram en
2015-11-17
Dnr Güldenpfennig
2014/KS0109 027
HBTQ-policy!
Anne-Marie Ekström (FP) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-01-15 inlämnat rubricerad motion.
Vid olika tillfällen har Borås Stad beslutat om åtgärder för att öka kompetensen kring
HBTQ-frågor. Trots det finns, enligt motionärerna, fortfarande diskriminerande och
negativa attityder mot HBTQ-personer. I motionen föreslås därför att Borås Stad tar
fram en HBTQ-policy där beslut om HBTQ-frågor finns dokumenterat och att policyn kopplas till en handlingsplan med uppföljning.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag.
Inkomna remissvar bifogas.
De inkomna remissvaren har en positiv syn på att HBTQ-frågor synliggörs och
framhåller vikten av att ett aktivt värdegrundsarbete bedrivs som bidrar till att
inkludera och möta alla människor med respekt och professionalitet. Flera nämnder
menar dock att det inte finns behov av fler styrdokument utan arbetet med HBTQfrågor bör ske inom ramen för redan befintliga. Här nämns Plan för lika rättigheter
och möjligheter som ett lämpligt styrdokument.
Vikten av att skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa, förebygger ohälsa och värnar
om alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika
villkor har slagits fast i Borås Stads Personalpolitiska program. För att få ett aktivt
värdegrundsarbete och nå framgång behövs ett normkritiskt perspektiv för att få syn
på, ifrågasätta och förändra begränsande strukturer och normer istället för att få
enskilda individer att passa in i det som anses normalt.
År 2014 togs ett helhetsbegrepp genom att den tidigare Likabehandlingsplanen
(jämställdhets- och mångfaldsplanen) Arbetsmiljöplanen och Hälsoplanen införlivats i ett
gemensamt styrdokument Plan för lika rättigheter och möjligheter. Inom ramen för denna
plan ska även beslut om insatser och aktiviteter kring HBTQ-frågor ingå. Till exempel
kan ett beslut om att genomföra utbildning inom HBTQ-området vara ett sätt att
synliggöra och lära kring dessa frågor. Det finns också möjlighet till certifiering inom
området. Ett annat exempel är att ha en stående punkt på arbetsplatsträffarna för att
hålla en öppen och levande diskussion kring värdegrundsfrågor i allmänhet och
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HBTQ-frågor i synnerhet. Allt för att nå framgång i att skapa ett tillåtande och
främjande arbetsklimat där alla har rätt att bli behandlade på lika villkor.
Genom att koppla HBTQ-frågorna till Plan för lika rättigheter och möjligheter
kommer även det som beslutas att kontinuerligt följas upp. Planen upprättas nämligen
för en treårsperiod men följs upp och utvärderas varje år.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
HBTQ-frågorna ska inrymmas i den redan befintliga Plan för lika rättigheter och möjligheter
utan att en särskild HBTQ-policy skapas.
Motionen anses därmed besvarad
Mot beslutet reserverar sig Falco Güldenpfenning (KD) och Morgan Hjalmarsson (L)
till förmån för Falco Güldenpfennings alternativa förslag om bifall till motionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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2014-01-16

Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunfullmäktige i Borås har vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att öka kunskapen och
kompetensen kring HBTQ-frågor. 2005 fattades beslut att all personal ska genomgå utbildning i HBTfrågor och förtroendevalda rekommenderades att delta i sådan utbildning. Därefter har ytterligare
beslut tagits i Kommunfullmäktige för att öka kunskapen kring HBTQ-frågor. I april 2011 beslutades
att skolelever ska garanteras utbildning och i september 2013 beslutades att HBTQ-kompetensen ska
ökas inom föreningslivet.
Tyvärr finns det fortfarande diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är
därför viktigt att kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor finns inom kommunal
verksamhet. För det finns två skäl. Dels för att personer som arbetar inom kommunen och som hör
till gruppen HBTQ-personer ska kunna känna sig välkomna och våga vara den hen är och inte behöva
låtsas vara någon annan. Dels för att anställda som möter medborgarna i kommunen ska kunna ha
ett korrekt bemötande. Särskilt viktigt är detta inom skolan och skolundervisningen liksom inom
vård- och omsorg. Men alla anställda bör ta del av utbildning i HBTQ.
Det har gått ett antal år sedan det första beslutet togs om utbildning av all personal. Det är viktigt att
de beslut som fattats följs upp.
Det är också viktigt att de beslut som fattats kring HBTQ-frågor också finns dokumenterat på ett
enhetligt sätt, till exempel i en policy. Till policyn ska också kopplas en handlingsplan med
uppföljning.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att
Borås Stad tar fram en HBTQ-policy i enlighet med motionen intentioner
Anne-Marie Ekström
Folkpartiet Liberalerna
Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna

B 277

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

<inget ämne>
Mikael Bengtsson
till:
boras.stad
2014‐09‐25 14:56
Göm detaljer
Från: Mikael Bengtsson <mikael.bengtsson@viskaforshem.se>
Till: <boras.stad@boras.se>

2 Attachments
20140925144652384.pdf 8438101D‐49D0‐4300‐8CB6‐DD8A518A64A5[12].png

Med Vänliga Hälsningar
Mikael Bengtsson

‐ett av Borås Stad helägt företag
Nya Vägen 1 515 34 Viskafors
033‐298242 / 0705 294390

B 278

Page 1 of 1

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

B 279

Kommunstyrelsen

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Servicenämnden avstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Servicenämnden anser att de frågor en HBTQ-policy skulle behandla med fördel kan
läggas in i Planen för Lika rättigheter och möjligheter. På så vis hålls antal
styrdokument nere, något som bidrar till effektivisering.

Nämndens yttrande i sin helhet

Servicenämnden anser att de frågor en HBTQ-policy skulle behandla med fördel kan
läggas in i Planen för Lika rättigheter och möjligheter. På så vis hålls antal
styrdokument nere, något som bidrar till effektivisering.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

Servicenämnden
Kent Hedberg
Ordförande
Ingemar Persson
Förvaltningschef
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Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Revisorskollegiet avstår från yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämndens yttrande i sin helhet
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

REVISORSKOLLEGIET

Ingwer Kliche
Ordförande
Ola Sabel
Förvaltningschef
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Yttrande över motionen Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109.

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att tillstyrka motionen Ta fram en HBTQ-policy!
Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Kulturnämnden anser att det är viktigt att både medarbetare och medborgare i Borås
Stad känner sig inkluderade och bemöts med respekt. Att ha en HBTQ-policy att
arbeta utifrån är ett grundläggande och nödvändigt verktyg. Det är viktigt att staden
har en gemensam syn i dessa frågor och ett policydokument som alla verksamheter i
staden kan utgå ifrån. Policyn bör, som alla styrdokument, ta avstamp i Visionen
”Borås 2025”. Kulturnämnden tillstyrker motionen Ta fram en HBTQ-policy!
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Motionärerna beskriver i sin text att det ”tyvärr fortfarande förekommer
diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. Det är därför viktigt att
kunskapen om HBTQ-personers situation och villkor finns inom kommunal
verksamhet.” Att människor diskrimineras är aldrig acceptabelt och det är en viktig
fråga att arbeta med för att motverka diskriminering både inom vår egen organisation
och när vi möter medborgarna vi tjänar i våra olika yrkesroller.
Kulturnämnden anser att det är viktigt att alla anställda är insatta i frågan och att
bemötandefrågor generellt är viktiga. Att ha en policy att utgå ifrån i det arbetet är
nödvändigt för att skapa en samsyn inom organisationen och en riktning att ta fart i
arbetet ifrån.
Policyn bör ta avstamp i Visionen Borås 2025 och framförallt ifrån det strategiska
målområdet ”Människor möts i Borås”.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Mottagare
Kommunstyrelsen

Remissvar på motion Ta fram en HBTQ policy
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka motionen gällande att ta fram en HBTQpolicy. Nämnden föreslår att policyn ska ingå i den Plan för lika rättigheter och
möjligheter som finns i förvaltningen.
Att samla handlingsplaner gällande lika rättigheter och möjligheter i en gemensam plan
underlättar hanteringen av policys och arbetet med att implementera delarna i
respektive plan. Dessutom minimeras risken att någon av diskrimineringsgrunderna
missas. För att skapa konkret förändring krävs ett aktivt arbete, utvärdering av insatser
och åtgärder och att respektive förvaltning formulerar nya mål och riktningar för arbetet
i takt med att framsteg görs. Uppföljning och eventuell revidering av Plan för lika
rättigheter och möjligheter bör genomföras årligen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Arbetsmiljölagens och diskrimineringslagens intentioner är att skapa en arbetsmiljö som
förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om alla människors lika värde och allas rätt
att bli behandlade som individer på lika villkor. Arbetet ska ge ett positivt utbyte i form
av ett rikt arbetsinnehåll, bidra till arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig
utveckling. Arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla medarbetare oavsett
diskrimineringsgrund; kön, könsidentitet eller konstuttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Arbetsgivaren
och arbetstagarrepresentanter ska samverka om aktiva åtgärder för att främja lika
rättigheter och möjligheter i arbetslivet.
I Vision 2025 uttrycks Borås Stads vilja att ta tillvara varje individs unika kraft, kunskap,
förmåga och idéer. Borås Stad arbetar med lika rättigheter och möjligheter för att
utveckla verksamheten och för att kunna ge medborgarna den absolut bästa servicen.
Genom att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsmiljö och en större
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mångfald blir vi bättre på att möta medborgarnas skiftande behov och får dessutom en
organisation som präglas av kvalitet och kreativitet. Ett aktivt mångfalds-, jämställdhetsoch hälsoarbete med både förebyggande åtgärder och hälsofrämjande insatser är också
en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stads Plan för lika
rättigheter och möjligheter är ett viktigt verktyg i detta arbete.
Plan för lika rättigheter och möjligheter ersatte Plan för likabehandling och inkluderar
från och med 2014 även förvaltningens arbetsmiljö- och hälsoplan. Planen upprättas på
varje förvaltning för en treårsperiod och utvärderas årligen i samverkan med de fackliga
organisationerna. Syftet är att få ett helhetsgrepp om såväl likabehandling som
arbetsmiljöfrågor med utgångspunkt i ett systematiskt förbättringsarbete.
Chefer på alla nivåer i verksamheten ansvarar för att informera om policyn, ta fram
handlingsplaner utifrån policyn och dess riktlinjer. Personalavdelningen ansvarar för att
HBTQ-perspektivet finns med i chefsutbildningar och vid introduktionsprogram för
nyanställda. Alla medarbetare har ansvar för att bidra till en inkluderande och trivsam
arbetsmiljö. All personal med medborgarkontakt ska ha kunskap och kompetens att
bemöta HBTQ-personer på ett respektfullt sätt samt vid behov ge adekvat stöd och råd.

SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN
Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef
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Kommunstyrelsen

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Arbetslivsnämnden beslutar att yttrandet kring Motion: Ta fram en HBTQ-policy
fastställs med tillägg och nämnden tillstyrker remissen.
Borås Stad bör inledningsvis utvärdera vilket resultat tidigare satsningar för ökade
kunskaper i Hbtq-frågor resulterat i. Utifrån detta arbeta med en policy som utgår
från Visionen 2025 och som aktivitets- och handlingsplan kopplas till. För att få ett
hållbart och strukturerat arbete i handlingsplan och aktiviteter krävs en likvärdig
satsning som jämställdhetsprojektet. Med en samordnande roll som drivkraft i
processen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Diskrimineringslagstiftningen är tydlig i sin skrivning kring lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Borås Stad har
arbetet med frågan kring ökade kunskaper och kompetensen kring HBTQ-frågor i
verksamheterna och inom skolan så som beskrivs i motionen.
I planen för lika rättigheter och möjligheter lyfts frågan att främja likabehandling och
motverka kränkande särbehandling. För att skapa en organisation som är fri från
diskriminering, är första steget att granska de normer och värderingar som råder i den
egna organisationen. Normer är oskrivna regler för hur människor förväntas vara,
tycka bete sig och se ut. Ett normkritiskt perspektiv innebär att ifrågasätta de normer
som påverkar uppfattningar om vad som är normalt. Det är viktigt eftersom den som
uppfattas som normal ges utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter.
Utbildningsinsatser kan öka medvetenheten om olika normer, attityder och
värderingar och därmed bidra till ett psykosocialt klimat där ingen person blir negativt
särbehandlad av skäl som är kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna.
Arbetslivsförvaltningens plan bygger på att kontinuerligt öka kunskapen och diskutera
kring bemötande och attityder.
Regeringens hbt-strategi

I syfte att intensifiera arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck har regeringen antagit en hbt-strategi.
Det är den första samlade regeringsstrategin för lika rättigheter och möjligheter
oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Syftet med hbt-strategin är att
stärka arbetet för hbt-personers situation i Sverige. De sex fokusområden som
strategin omfattar är våld, diskriminering och andra kränkningar, unga hbt-personer,
hälsa, vård och sociala tjänster, privat- och familjeliv, kulturområdet samt civila
samhället.
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Fortsatt arbete

Borås Stad bör inledningsvis utvärdera vilket resultat tidigare satsningar för ökade
kunskaper i Hbtq-frågor resulterat i. Utifrån detta arbeta med en policy som utgår
från Visionen 2025 och som aktivitets- och handlingsplan kopplas till. För att få ett
hållbart och strukturerat arbete i handlingsplan och aktiviteter krävs en likvärdig
satsning som jämställdhetsprojektet. Med en samordnande roll som drivkraft i
processen.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Ingegerd Nyborg
Förste vice ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef
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Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
I motionen föreslås att Borås Stad ska ta fram en HBTQ1-policy med tillhörande
handlingsplan. Motionärerna anser att en policy behövs mot bakgrund av att
tidigare fattade beslut om hbtq-frågor inte har dokumenterats på ett enhetligt sätt
och har inte heller följts upp.
Utbildningsnämnden anser att frågan om hbtq handlar om värdegrund och
likabehandling och ingår redan i flera styrdokument. Borås Stad kan dock
ytterligare tydliggöra sin hållning och vägledning i dessa frågor. Nämnden
tillstyrker motionen Ta fram en HBTQ-policy.
Nämndens yttrande i sin helhet
Utbildningsnämnden har tagit del av förslaget ta fram en hbtq-policy. I
bakgrundsbeskrivningen redovisas beslut kring hbtq-frågor som Borås Stad har
fattat. Dessa har inte dokumenterats på ett enhetligt sätt och inte heller följts
upp. I en policy skulle besluten kunna skrivas in och med en handlingsplan skulle
beslutens efterlevnad kunna följas och utvärderas.
Enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument anger en policy vårt
förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på t ex sponsring,
internationella kontakter, eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta
regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.
Utbildningsnämnden anser att frågan om hbtq handlar om värdegrund och
likabehandling och ingår i flera styrdokument som redan finns. I det
personalpolitiska programmet, i förvaltningarnas plan för likabehandling och i
skolornas likabehandlingsplaner framskrivs tydligt alla människors lika värde som
är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och att ingen ska
diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
1
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tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Borås Stad kan dock ytterligare tydliggöra sin hållning och vägledning i dessa
frågor i ett policydokument. Utbildningsnämnden tillstyrker motionen Ta fram
en HBTQ-policy.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Styrelsens beslut

AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Styrelsens yttrande i sin helhet

Ann-Marie Ekström och Falco Güldenpfennig föreslår i en motion till fullmäktige att
Borås Stad ta fram en HBTQ-policy.
Motionärerna skriver att fullmäktige vid olika tillfällen beslutat om åtgärder för att öka
kunskapen och kompetensen kring HBTQ-frågor. Trots detta finns det fortfarande
diskriminerande och negativa attityder mot HBQT-personer. De anser därför att det
är viktigt att kunskapen om dessa personers situation och villkor finns inom den
kommunala verksamheten.
De för fram två skäl till detta. Personer som arbetar inom kommunen och som hör
till gruppen HBTQ-personer ska känna sig välkomna och våga vara den hen är.
Anställda som möter medborgarna i kommunen ska kunna ha ett korrekt bemötande.
Alla anställda ska kunna ta del av utbildning i HBTQ.
Motionärerna anser att det viktigt att de fattade besluten följs upp. Det är också
viktigt att de beslut som fattats i dessa frågor dokumenteras på ett enhetligt sätt, till
exempel i en policy. Till denna ska kopplas en handlingsplan med uppföljning.
Förslaget är därför att Borås Stad ta fram en HBTQ-policy i enlighet med motionens
intentioner.
AB Bostäder tillstyrker förslaget.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande

AB Bostäder i Borås
Roland Andersson
Ordförande
Sven Liljegren
VD
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§ 168

Dnr 2014-2772

Ta fram en HBTQ-policy! Motion av Anne-Marie Ekström (FP)
och Falco Güldenpfennig (KD)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2014/KS0109)
Ärendet
I en motion till Kommunfullmäktige har Anne-Marie Ekström (FP) och Falco
Güldenpfennig (KD) föreslagit att Borås Stad ska ta fram en HBTQ-policy.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på motionen men föreslår att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att närmare utreda hur kunskapen om HBTQ-frågorna
kan höjas inom Borås Stads verksamheter.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

B 291

kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

Yttrande över motionen ”Ta fram en HBTQ-policy”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Avstyrka motionen.
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers
yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige med ett förslag om att
Borås Stad ska ta fram en HBTQ-policy med tillhörande handlingsplan.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att det inom
kommunal verksamhet finns en god kunskap om HBTQ-personers
situation och villkor. Staden och samtliga förvaltningar har en treårig plan
för lika rättigheter och möjligheter som revideras årligen. Det är
förvaltningens uppfattning att det inte finns behov för en enskild HBTQpolicy. Vad som skulle inrymmas i en sådan bör istället finnas beskrivet i
stadens och förvaltningarnas redan existerande planer för lika rättigheter
och möjligheter.
Yttrandet i sin helhet
En motion har lämnats till Kommunfullmäktige med ett förslag om att
Borås Stad ska ta fram en HBTQ-policy med tillhörande handlingsplan.
Remiss har skickats till nämnderna från Kommunstyrelsen. Motionärerna
anser att det trots tidigare genomförda utbildningsinsatser fortfarande finns
diskriminerande och negativa attityder mot HBTQ-personer. I motionen
konstateras att detta är viktigt både ur ett medarbetarperspektiv och ur ett
brukarperspektiv. Motionärerna framhåller att kunskapen om HBTQpersoners situation och villkor är särskilt viktig inom skola och
skolundervisning, samt inom vård och omsorg.
Förvaltningen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att det inom
kommunal verksamhet finns en god kunskap om HBTQ-personers
situation och villkor. I mars i år arrangerade förvaltningen en föreläsning för
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samtliga chefer i ämnet HBTQ och normfokus, med Frida Ohlsson Sandahl
som föreläsare.
Staden och samtliga förvaltningar har en treårig plan för lika rättigheter och
möjligheter som revideras årligen. Planen innehåller fyra aktivitetsområden
och under aktivitetsområde ”Hälsofrämjande arbetsmiljö” finns ett stycke
som beskriver hur vi ska främja likabehandling och motverka kränkande
särbehandling. I den förvaltningsspecifika planen finns målvärden för
specifika indikatorer framtagna och aktiviteter som skall genomföras under
perioden är beskrivna.
Det är förvaltningens uppfattning att det inte finns behov för en enskild
HBTQ-policy. Vad som skulle inrymmas i en sådan bör istället finnas
beskrivet i stadens och förvaltningarnas redan existerande planer för lika
rättigheter och möjligheter.

Samverkan
Ärendet har informerats om i förvaltningens samverkansgrupp 21 oktober
2014.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut
Tekniska nämnden avstyrker motionens förslag att ta fram en HBTQ-policy med
hänvisning till de synpunkter som lämnats nedan.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden är positiv till ett aktivt arbete för lika rättigheter och möjligheter,
vilket inkluderar arbetet med att öka kunskapen och kompetensen kring HBTQfrågor. Arbetet med dessa frågor skulle med fördel rymmas inom Borås Stads arbete
för lika rättigheter och möjligheter. Därför anser Tekniska nämnden att det är
lämpligare att en handlingsplan för arbetet med HBTQ-frågor läggs in i ”Plan för lika
rättigheter och möjligheter”. Om det behövs en policy för att tydliggöra Borås Stads
principer inom området, anser Tekniska nämnden att det är bättre att formulera en
Mångfaldspolicy som ger inriktningen åt hela mångfaldsarbetet.
TEKNISKA NÄMNDEN

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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§ 135

2014/FF0193 709

Yttrande över motion - Ta fram en HBTQ-policy!
Fritids- och folkhälsonämnden har besvarat motionen "Ta fram en HBTQ-policy!".
I motionen vill man öka kunskapen om HBTQ-personers situation, verka för ett bättre bemötande
samt följa upp beslutet om utbildning av all personal i Borås Stad. Vidare vill man att beslut som
fattats kring HBTQ-frågorna ska finnas dokumenterade på ett enhetligt sätt, till exempel i en
policy. Till policyn ska en handlingsplan med uppföljning kopplas.
Förvaltningen har gjort en kartläggning av vad som görs inom policyområdet. Det finns flera
exempel på kommuner och landsting som har tagit fram en HBTQ-policy. Flera har tagit sin
utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv.
I Borås Stad finns idag ett stort antal styrdokument som förvaltningarna behöver ta hänsyn till i sitt
arbete. Förvaltningen föreslår därför att man samlar allt om mänskliga rättigheter i ett
styrdokument samt att man satsar på en utbildning i bemötande med ett bredare anslag, till all
personal i organisationen. Detta skulle kunna höja kvaliteten på och ge bättre förutsättningar för
förvaltningarnas arbete och uppföljning av dessa viktiga områden. En annan vinst skulle vara att
man fick ett förhållningssätt i hela organisationen där alla oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell
läggning, könsidentitet eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning samt
funktionsnedsättning skulle känna välkomna, sedda och bekräftade.
Vidare kan man arbeta med att stärka föreningslivets värdegrundsarbete och vidareutveckla
utbudet av utbildningar i värdegrund, bemötande och mänskliga rättigheter, i samverkan med
studieförbunden. En del av det arbetet ryms redan inom ramen för Säker och trygg förening.
Bilaga: Yttrande över motion - Ta fram en HBTQ-policy!
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen Ta fram en HBTQ-policy! och sänder yttrandet till
Kommunstyrelsen.
2(2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
Vid protokollet
2014-11-04
Johanna Jönsson
Sekreterare
Forts.
§ 135

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2014-11-06
Cecilia Andersson (C)
Ordförande

Anette Nordström (M)

Forts.

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2014-11-07.

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Yttrande över motion - Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0441

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från
yttrande)
Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen Ta fram en HBTQ-policy! och sänder
yttrandet till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden har gjort en kartläggning av vad som görs inom policyområdet. Det finns
flera exempel på kommuner och landsting som har tagit fram en HBTQ-policy. Flera
har tagit sin utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv.
I Borås Stad finns idag ett stort antal styrdokument som förvaltningarna behöver ta
hänsyn till i sitt arbete. Förvaltningen föreslår därför att man samlar allt om mänskliga
rättigheter i ett styrdokument samt att man satsar på en utbildning i bemötande med
ett bredare anslag, till all personal i organisationen. Detta skulle kunna höja kvaliteten
på och ge bättre förutsättningar för förvaltningarnas arbete och uppföljning av dessa
viktiga områden.
En annan vinst skulle vara att man fick ett förhållningssätt i hela organisationen där
alla oavsett etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck,
religion eller annan trosuppfattning samt funktionsnedsättning skulle känna välkomna,
sedda och bekräftade.
Vidare kan man arbeta med att stärka föreningslivets värdegrundsarbete och
vidareutveckla utbudet av utbildningar i värdegrund, bemötande och mänskliga
rättigheter, i samverkan med studieförbunden. En del av det arbetet ryms redan inom
ramen för Säker och trygg förening.

501 80 Borås
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Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att besvara motionen Ta fram en
HBTQ-policy! I motionen föreslår man att Borås Stad tar fram en HBTQ-policy i
enlighet med motionens intentioner.
I motionen vill man öka kunskapen om HBTQ-personers situation, verka för ett bättre
bemötande samt följa upp beslutet om utbildning av all personal i Borås Stad. Vidare
vill man att beslut som fattats kring HBTQ-frågorna ska finnas dokumenterade på ett
enhetligt sätt, till exempel i en policy. Till policyn ska en handlingsplan med
uppföljning kopplas.
Det nationella folkhälsomålet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa på lika villkor för befolkningen. Hälsosituationen för HBTQ-personer skiljer
sig från stora delar av befolkningen. Bland HBTQ-personer är det fler som försöker ta
sitt liv, utsätts för fysiskt våld och upplever kränkande bemötande. De har också i
allmänhet lägre förtroende för myndigheter, då de känt sig diskriminerade i mötet med
dem. Även i andra grupper av befolkningen har man en sämre hälsa, till exempel bland
personer med annan etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning samt ekonomiskt utsatta.
Frågan är om förvaltningarna mäktar med ännu ett styrdokument eller om man i stället
skulle samla ihop det till ett styrdokument för mänskliga rättigheter? Vinsten skulle bli
att mänskliga rättigheter samlades i ett dokument och att förvaltningarnas arbete med
och uppföljning av dessa frågor skulle underlättas.
Nämnden föreslår därför att man samlar allt om mänskliga rättigheter i ett
styrdokument och att man satsar på en utbildning i bemötande med ett bredare anslag,
till all personal i organisationen. Detta skulle kunna höja kvaliteten på och ge bättre
förutsättningar för förvaltningarnas arbete och uppföljning av dessa viktiga områden.
Ordförande
Cecilia Andersson
Förvaltningschef
Tommy Jingfors
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Svar på remiss: Motion Ta fram en
HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen
”Ta fram en HBTQ-policy!”. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget i
det remitterade ärendet, med tillägget att arbetet föreslås vävas in i befintliga
dokument och strukturer som redan finns i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. HBTQ-frågorna lyfts idag i förvaltningarnas planer för
lika rättigheter och möjligheter och arbetet följs upp i SAM-almanackan.
Det krävs alltså inte en särskild policy med tillhörande handlingsplan, utan
ett än tydligare fokus på dessa frågor i det befintliga arbetet.

Nämndens yttrande i sin helhet

Motionärerna föreslår att Borås Stad tar fram en HBTQ-policy för att
säkerställa att anställda i kommunen har tillräcklig kunskap för att möta
medborgarna på ett korrekt sätt. Kommunfullmäktige fattade år 2005 beslut
om att all personal ska genomgå utbildning i HBT-frågor. Därefter har
ytterligare beslut fattats i Kommunfullmäktige i samma ärende.
Motionärerna skriver att det fortfarande finns diskriminerande och negativa
attityder mot HBTQ-personer, varför det är viktigt att säkerställa att
kunskapen finns bland medarbetarna i Borås Stad. Dessutom har det gått
några år sedan det första beslutet fattades, varför det är viktigt att följa upp
hur det har gått. Förslaget är att samla dokumentationen kring
HBTQ-frågor på ett enhetligt sätt, exempelvis genom en policy som kopplas
till en handlingsplan med uppföljning.
I Stadsdelsförvaltningen Norr har personal i förskolan utbildats.
Verksamheterna Individ- och familj respektive Fritid ska utbildas under
2014 enligt Planen för lika rättigheter och möjligheter. Målet är att samtliga
medarbetare i Stadsdelsförvaltningen Norr ska ha genomgått RFSL:s
utbildning i HBTQ-frågor, eller motsvarande utbildning innan 2016 års
utgång.
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Då HBTQ-frågorna redan idag finns med i Planen för lika rättigheter och
möjligheter, anser Stadsdelsnämnden Norr att det är vettigt att fortsätta väva
in arbetet i befintliga dokument och strukturer. Det är viktigt att arbetet följs
upp regelbundet, exempelvis i SAM-almanackan. Stadsdelsnämnden Norr
önskar att dessa frågor inte ska särskrivas i en policy då det kan tolkas som
att Borås Stad förutsätter att en grupp människor behandlas annorlunda.
Därför är det att föredra att väva in frågorna i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, SAM.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Beslutet berör i första hand medarbetare i Borås Stad. Motionen innebär att
försöka säkerställa att medarbetarnas kunskap i HBTQ-frågor genererar ett
gott bemötande av medborgarna, vilket i sin tur påverkar barn och unga nu
3(3)
och i framtiden.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin
2014-11-06
Dnr 2014/SDNN0154
mening?
3(3)
Barn och ungdomar har inte fått uttrycka sin mening då beslutet i första
3(3)
hand berör medarbetare i Borås Stad.
Likabehandling

2014-11-06

Dnr 2014/SDNN0154

Jämställdhet och mångfald 2014-11-06
påverkas i hög grad dåDnr
ärendet
handlar om
2014/SDNN0154
skilja
sig åt. Uppdraget att ta fram planer för lika rättigheter och möjligheter
likabehandling.
innebär dock fokus på dessa frågor.

Omvärldsperspektiv
Facklig
HBTQ-frågorna
är ständigt
i vårtför
samhälle.
Mycket och
positivt
händer i
skilja
sig åt.samverkan
Uppdraget
att ta aktuella
fram planer
lika rättigheter
möjligheter
Information
FSG,
Förvaltningens
2014-11-03.
landets kommuner.
Hur
kommunerna
väljer att arbeta med
frågan kan dock
innebär
dockvid
fokus
på
dessa
frågor. samverkansgrupp,
skilja sig åt. Uppdraget att ta fram planer för lika rättigheter och möjligheter
innebär dock fokus på dessa frågor.
Remissinstans
Facklig
samverkan
Motionen harvid
inte
skickats
på remiss. samverkansgrupp, 2014-11-03.
Information
FSG,
Förvaltningens

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2014-11-03.

Remissinstans
Motionen
har inte skickats påNORR
remiss.
STADSDELSNÄMNDEN
Remissinstans

Motionen har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin
Carlsson (S)
STADSDELSNÄMNDEN
NORR
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Malin Carlsson (S)
Ordförande
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
Bo Drysén
Stadsdelschef
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Remiss, motion: Ta fram en HBTQ-policy
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Ta fram en HBTQ-policy”.
Nämndens yttrande
I motionen förslås att Borås Stad ska arbeta fram en HBTQ-policy. Stadsdelsnämnden Öster
har även fått tillfälle att yttra sig över en motion om att HBTQ-certifiera Borås.
Idag hanteras HBTQ-frågorna i den kommunövergripande planen för lika rättigheter och
möjligheter. Det finns sedan tidigare tydliga fokusområden som handlar om
verksamhetsutveckling, kompetens och arbetsgivarvarumärket när det gäller diskriminering
och likabehandling.
Stadsdelsnämnden Öster instämmer med motionens intentioner om vikten av att höja
medarbetarnas kompetens i HBTQ-frågor för att ge bättre service till medborgarna samt bli
en mer attraktiv arbetsgivare. För att arbeta systematiskt med frågorna, anser
Stadsdelsnämnden Öster det lämpligt att ta fram en HBTQ-policy som kopplas till en
handlingsplan. Nämnden tillstyrker därför motionen.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ulf Sjösten
Ordförande

B 300

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef

Kommunstyrelsen
kommunfullmäktiges handlingar | 28 januari 2016

Motion: Ta fram en HBTQ-policy!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0109

Nämndens beslut

Nämnden tillstyrker motionen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet.

Nämndens yttrande i sin helhet

För Samhällsbyggnadsnämnden är det av största vikt att alla kommunmedborgare får
samma service och ett korrekt bemötande oavsett exempelvis etnisk tillhörighet och
sexuell läggning. Förvaltningen arbetar utifrån lagar och det centrala i
myndighetsutövningen är att alla prövas på lika villkor av samma regelverk. Även som
arbetsgivare har vi ett ansvar i rekryteringsprocessen.
Efter det första beslutet som togs angående utbildning av all personal i HBT frågor
(Q- definitionen fanns inte då) deltog förvaltningens dåvarande anställda i denna
utbildning. I nuläget är det aktuellt att återigen erbjuda alla anställda utbildning i
HBTQ-frågor. Förslaget innebär att Borås Stad ska ta fram en policy som kopplas till
en handlingsplan. Samhällsbyggnadsnämnden anser att detta är viktigt och bra.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på förslaget att Borås Stad tar fram en
HBTQ-policy i enlighet med motionens intentioner.
Samhällsbyggnadsnämnden
Per Månsson
Ordförande

Rita Johansson
Förvaltningschef
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2015-12-14

Dnr <!dnr>

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
Kommunfullmäktige
Nr 26
Svar på motion av Kerstin Hermansson och
Alexander
Andersson
(C);
Ställ högreoch
krav
vid
Svar på motion
av Kerstin
Hermansson
Alexander
Andersson (C). Ställ högre krav vid livsmedelslivsmedelsupphandling
2015-11-18
Dnr 2013/KS0433 050
upphandling

Kerstin Hermansson och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-06-19 inkommit med rubricerad motion. I motionen föreslås att
-Borås Stad inför nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala
verksamheterna.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Väster, Miljö- och konsumentnämnden,
Tekniska nämnden och ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen med hänvisning till att Borås Stad i
samverkan med andra Sjuhäradskommuner redan arbetar med kommande
livsmedelsupphandling. Målet med det arbetet är att få ett hållbart livsmedelsavtal både vad
gäller kvalitet, miljö och ekonomi. Dessutom är det enligt Konkurrensverket som huvudregel
inte möjligt att kräva lokalproducerade varor i upphandlingar.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen Kraven i upphandlingen skall
formuleras så att stadens gällande miljömål uppnås. Vidare anser nämnden att höga krav ställs
djurhållning och miljöskydd så att inte svenska producenter missgynnas
Miljö- och konsumentnämnden anför att närproducerade livsmedel inte alltid är det bästa för
miljön. Vid produktion av livsmedel måste man se till hela livscykeln och där är transporterna
oftast bara en liten del av den totala miljöpåverkan. Påverkan från produktion är många
gånger större än påverkan från transporter. Dessutom kan även närproducerade råvaror vara
behandlade med kemiska bekämpningsmedel. Beroende på hur man definierar
”närproducerat” kan även sådana varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis
en likadan ekologisk vara från andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt. Att
handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls levande och
landskapet öppet. För att möjliggöra för de mindre lokala matproducenterna att lägga anbud
kan kommunen exempelvis dela upp avtalet i flera delar eller separera transport- och
livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta med lokala distributionscentraler.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att inför nästa livsmedelsupphandling formulera
kraven så att man kan närma sig konsumenternas förväntningar på livsmedel i de kommunala
verksamheterna. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger stora möjligheter att ställa krav
på såväl livsmedelsäkerhet, djurskydd och miljö. Miljöstyrningsrådet (MSR) har utformat
kriterier som kommer att användas i den offentliga upphandling som företas av Borås. Dessa
omfattar en mängd djurskyddskriterier som refererar till beslutade EU-direktiv.
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Ytterligare förutsättningar för att skapa möjligheter för att tillmötesgå konsumenternas
förväntningar är att inrätta en samdistributionscentral samt att tillföra de
upphandlingsresurser som krävs vid en eventuell ompaketering och spjälkning av större
upphandlingar till mindre, för att närma sig kraven.
Ungdomsrådet ser positivt på att fler livsmedel i de kommunala verksamheterna ska vara
närproducerade och ekologiska. Ungdomsrådet anser att man bör försöka att lyfta fram
lokala, mindre producenter för att stötta det lokala näringslivet samtidigt som man kan köpa
in närproducerade livsmedel
Kommunstyrelsen anser att motionärernas krav på livsmedelsupphandlingen är fullt rimliga.
Kvalitetskraven är höga i den pågående upphandlingen både vad gäller livsmedlen och
djurhållningen. Det är däremot enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva
lokalproducerade varor i upphandlingar utan det strider mot en av de grundläggande
principerna inom den europeiska gemenskapen – den fria rörligheten av varor och tjänster.
Man kan däremot för att göra det möjligt för mindre närproducerande aktörer att lämna
offert genom att dela upp upphandlingen i mindre komponenter. Detta görs i den pågående
upphandlingen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L) och Hans
Gustavsson (KD till förmån för eget förslag.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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E10

ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Hermansson och
Alexander Andersson (C). Ställ högre krav vid
livsmedels-upphandling.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
För Kristdemokraterna
Hans Gustavsson
För Moderaterna
Annette Carlson
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Hermansson och
Alexander Andersson (C). Ställ högre krav vid
livsmedels-upphandling.
Kerstin Hermansson och Alexander Andersson (C) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2013-06-19 inkommit med rubricerad motion. I motionen föreslås att
- Borås Stad inför nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala
verksamheterna.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnden Väster, Miljö- och konsumentnämnden,
Tekniska nämnden och ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen med hänvisning till att Borås Stad i
samverkan med andra Sjuhäradskommuner redan arbetar med kommande
livsmedelsupphandling. Målet med det arbetet är att få ett hållbart livsmedelsavtal både vad
gäller kvalitet, miljö och ekonomi. Dessutom är det enligt Konkurrensverket som huvudregel
inte möjligt att kräva lokalproducerade varor i upphandlingar.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen Kraven i upphandlingen skall
formuleras så att stadens gällande miljömål uppnås. Vidare anser nämnden att höga krav ställs
djurhållning och miljöskydd så att inte svenska producenter missgynnas
Miljö- och konsumentnämnden anför att närproducerade livsmedel inte alltid är det bästa för
miljön. Vid produktion av livsmedel måste man se till hela livscykeln och där är transporterna
oftast bara en liten del av den totala miljöpåverkan. Påverkan från produktion är många
gånger större än påverkan från transporter. Dessutom kan även närproducerade råvaror vara
behandlade med kemiska bekämpningsmedel. Beroende på hur man definierar
”närproducerat” kan även sådana varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis
en likadan ekologisk vara från andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt. Att
handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls levande och
landskapet öppet. För att möjliggöra för de mindre lokala matproducenterna att lägga anbud
kan kommunen exempelvis dela upp avtalet i flera delar eller separera transport- och
livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta med lokala
distributionscentraler.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att inför nästa livsmedelsupphandling formulera
kraven så att man kan närma sig konsumenternas förväntningar på livsmedel i de kommunala
verksamheterna. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger stora möjligheter att ställa krav
på såväl livsmedelsäkerhet, djurskydd och miljö. Miljöstyrningsrådet (MSR) har utformat
kriterier som kommer att användas i den offentliga upphandling som företas av Borås. Dessa
omfattar en mängd djurskyddskriterier som refererar till beslutade EU-direktiv.
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Ytterligare förutsättningar för att skapa möjligheter för att tillmötesgå konsumenternas
förväntningar är att inrätta en samdistributionscentral samt att tillföra de upphandlingsresurser
som krävs vid en eventuell ompaketering och spjälkning av större upphandlingar till mindre,
för att närma sig kraven.
Ungdomsrådet ser positivt på att fler livsmedel i de kommunala verksamheterna ska vara
närproducerade och ekologiska. Ungdomsrådet anser att man bör försöka att lyfta fram lokala,
mindre producenter för att stötta det lokala näringslivet samtidigt som man kan köpa in
närproducerade livsmedel
Kommunstyrelsen anser att livsmedelsupphandlingarna ska syfta till att bra råvaror
upphandlas. Vad som är en bra råvara definieras av flera faktorer och inte endast av om varan
är svensk eller närproducerad. Kvalitetskraven är höga i den pågående upphandlingen både
vad gäller livsmedlen och djurhållningen.
Det är enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva lokalproducerade varor
i upphandlingar utan det strider mot en av de grundläggande principerna inom den europeiska
gemenskapen – den fria rörligheten av varor och tjänster. Man kan däremot för att göra det
möjligt för mindre närproducerande aktörer att lämna offert genom att dela upp
upphandlingen i mindre komponenter. Detta görs i den pågående upphandlingen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
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2013-06-19

Ställ högre krav vid livsmedelupphandling
Borås står inför en ny livsmedelsupphandling. Syftet med att handla upp stora kvantiteter
livsmedel till offentliga verksamheter är att få god och näringsrik mat till ett så lågt pris som
möjligt. Men det finns många fler värden som kommunen har möjlighet att främja vid en
livsmedelsupphandling.
Sjuhärad och Västra Götaland har en bred produktion både av råvaror och förädlade
livsmedel. Våra bönder och producenter står för ett stort mervärde, utöver de varor de
producerar. Svenska bönder står för världens bästa djurhållning och miljöskydd vid
livsmedelsproduktion. De skapar arbetstillfällen, en företagsam landsbygd och tillväxt i de
gröna näringarna. Svenskt jordbruk ser till att vi kan fortsätta ha öppna landskap och en
biologisk mångfald. Då vi köper närproducerat bidrar vi till att utsläpp vid transporter
minskar.
De krav som ställs vid matproduktion i Sverige hör till de tuffaste i världen, och Sverige
ligger långt före t ex andra EU-länder i djurhållning och miljölagstiftning. Dessa krav finns
för att svenska konsumenter efterfrågar det. Det gör också att Sveriges bönder inte kan
konkurrera med enbart priset.
Svenska konsumenter har genom sina krav på matproduktion visat att de sätter stort värde på
de mervärden som svenskt jordbruk tillför. Det är därför rimligt att dessa krav ligger till grund
vid kravställning i den offentliga upphandlingen.
Genom att ställa krav vid upphandlingen så att lokala producenter stimuleras att lämna anbud,
säkerställer kommunen att högkvalitativ mat serveras i våra verksamheter. Genom att ställa
krav medverkar man också till en företagsam landsbygd, livskraftiga gröna näringar,
bibehållna öppna landskap och att djuren behandlas väl. Det är faktorer som är minst lika
viktiga ur ett samhällsperspektiv.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
– Borås Stad inför nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala
verksamheterna.
Kerstin Hermansson
Alexander Andersson
Centerpartiet
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2013-10-28
§ 108

2013/SDNV0163

Yttrande över motion: Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Centerpartiet föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att Borås Stad inför nästa
upphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå förväntningar på svenska och
närproducerade livsmedel. Det är enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att
kräva lokalproducerade varor i upphandlingar. Upphandlingsavdelningen och
kostverksamheterna i Borås Stad, Ulricehamn, Bollebygd, Svenljunga och Tranemo arbetar
tillsammans med kommande livsmedelsupphandling. I arbetsgruppen ingår även Borås
Stads verksamhetsutvecklare för kost samt representant från miljöförvaltningen. Målet är
att få ett hållbart livsmedelsavtal både vad gäller kvalitet, miljö och ekonomi.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
- Att avstyrka motionen.
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
- Att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster beslutar
i enlighet med Lennart Andreassons förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Lennart Andreassons (V) förslag.
Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Leif Johansson (S), Ninni Dyberg
(S), Marie Sandberg (S), Anna Hedlund (S) och Hilmar Jonsson (MP). Röstar nej gör
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg
(FP) och Pär Sundbaum (KD). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej röstar
Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Lennart Andreassons (V) förslag.
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Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen ”Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling” avstyrks.
2. Att yttrandet översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim Malmberg
(FP) och Pär Sundbaum (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2013-10-30

Ordförande
Lennart Andreasson

Justerare
Anna Hedlund

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 31 oktober 2013.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
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Yttrande över motion: Ställ högre krav vid
livsmedelsupphandling
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Att motionen ”Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling”
avstyrks.
2. Att yttrandet översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Centerpartiet föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att Borås Stad
inför nästa upphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel.
Stadsdelsnämnden Väster föreslås avstyrka motionen med hänvisning till att
Borås Stad i samverkan med andra Sjuhäradskommuner redan arbetar med
kommande livsmedelsupphandling. Målet med det arbetet är att få ett
hållbart livsmedelsavtal både vad gäller kvalitet, miljö och ekonomi.
Dessutom är det enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att
kräva lokalproducerade varor i upphandlingar.
Yttrandet i sin helhet
Centerpartiet föreslår i en motion till Kommunfullmäktige att Borås Stad
inför nästa upphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala
verksamheterna.
Det är enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva
lokalproducerade varor i upphandlingar utan det strider mot en av de
grundläggande principerna inom den europeiska gemenskapen – den fria
rörligheten av varor och tjänster.
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Pernilla Landström
Områdeschef
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Upphandlingsavdelningen och kostverksamheten i Borås Stad arbetar
tillsammans med representanter från kommunerna Ulricehamn, Bollebygd,
Svenljunga och Tranemo med kommande livsmedelsupphandling. I
arbetsgruppen ingår även Borås Stads verksamhetsutvecklare för kost samt
representant från miljöförvaltningen (miljöutredare).
Arbetet består av att tillsammans ta fram ett förfrågningsunderlag utifrån
verksamheternas behov. Att formulera kravspecifikationer där kvalitet och
miljöhänsyn är viktiga delar och där Borås Stads miljömål ska beaktas.
Vidare arbetar gruppen med en översyn av hur en varugruppsindelning ska
se ut samt inom vilka områden miljöstyrningsrådets kriterier kan användas.
Gruppen undersöker även möjligheten att bjuda in lokala leverantörer för
att kunna informera om upphandlingsförfarandet.
Målet är att få ett hållbart livsmedelsavtal både vad gäller kvalitet, miljö och
ekonomi. Avtalet måste fungera praktiskt för kostverksamheterna och
självklart också följa LOU.
Samverkan
Ingen samverkan har skett.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Malin Aronsson
Stadsdelschef
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§ 157

Dnr 2013-2513

Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling – motion av
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0433)

Sammanfattning
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C) föreslår att Borås Stad inför
nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå
konsumenternas förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de
kommunala verksamheterna.
Borås Stad har som ambition att vara en ledande miljökommun och ett miljömål som
säger att Borås Stad ska vara en matsmart kommun. Miljömålet innebär att andelen
ekologiska livsmedel ska öka till 25 procent, skolmatsedeln ska klimatanpassas och
matsvinnet i de offentliga köken ska minska. Vidare finns miljömål om att ställa
miljökrav och etiska krav vid upphandling, liksom att beakta livscykelkostnaden vid
inköp. Kraven i den nya livsmedelsupphandlingen bör ställas så att detta blir en
verklighet.
Närproducerade livsmedel är inte alltid det bästa för miljön. Vid produktion av livsmedel måste man se till hela livscykeln och där är transporterna oftast bara en liten del
av den totala miljöpåverkan. Påverkan från produktion är många gånger större än
påverkan från transporter. Dessutom kan även närproducerade råvaror vara behandlade
med kemiska bekämpningsmedel. Beroende på hur man definierar ”närproducerat” kan
även sådana varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis en likadan
ekologisk vara från andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt. Därför
anser förvaltningen att Borås Stad i sin nya livsmedelsupphandling ska formulera kraven
så att den uppfyller gällande miljömål. Detta utesluter dock inga svenska/lokala
producenter.
Att handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls
levande och landskapet öppet. För att möjliggöra för de mindre lokala matproducenterna att lägga anbud kan kommunen exempelvis dela upp avtalet i flera delar eller
separera transport- och livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta
med lokala distributionscentraler. Den typen av insatser för att stimulera den lokala
matproduktionen är positiva.
Borås Stad behöver även besluta hur en levande landsbygd och värdefull jordbruksmark
ska bevaras framöver så att målkonflikter inte uppstår vid fysisk planering och

Justerande sign
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exploatering. Detta för att garantera möjligheterna till en nära livsmedelsproduktion och
ett öppet landskap även i framtiden.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober 2013.
Yrkanden
Karl-Eric Nilsson (C) yrkar på följande tillägg till förvaltningens förslag:
Nämnden anser att den nya livsmedelsupphandlingen ska ställa höga krav på
djurhållning och miljöskydd så att inte svenska producenter missgynnas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden antar Karl-Eric
Nilssons förslag.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka motionen med synpunkter enligt
förvaltningens tjänsteskrivelse. Nämnden anser att kraven i den nya livsmedelsupphandlingen ska formuleras så att stadens gällande miljömål uppnås.
Vidare anser nämnden att den nya livsmedelsupphandlingen ska ställa höga krav på
djurhållning och miljöskydd så att inte svenska producenter missgynnas.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign
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Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling – motion av
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2013/KS0433)
Sammanfattning
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C) föreslår att Borås Stad inför nästa
livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå konsumenternas
förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Borås Stad har som ambition att vara en ledande miljökommun och ett miljömål som
säger att Borås Stad ska vara en matsmart kommun. Miljömålet innebär att andelen
ekologiska livsmedel ska öka till 25 procent, skolmatsedeln ska klimatanpassas och
matsvinnet i de offentliga köken ska minska. Vidare finns miljömål om att ställa miljökrav
och etiska krav vid upphandling, liksom att beakta livscykelkostnaden vid inköp. Kraven i
den nya livsmedelsupphandlingen bör ställas så att detta blir en verklighet.
Närproducerade livsmedel är inte alltid det bästa för miljön. Vid produktion av livsmedel
måste man se till hela livscykeln och där är transporterna oftast bara en liten del av den
totala miljöpåverkan. Påverkan från produktion är många gånger större än påverkan från
transporter. Dessutom kan även närproducerade råvaror vara behandlade med kemiska
bekämpningsmedel. Beroende på hur man definierar ”närproducerat” kan även sådana
varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis en likadan ekologisk vara från
andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt. Därför anser förvaltningen att
Borås Stad i sin nya livsmedelsupphandling ska formulera kraven så att den uppfyller
gällande miljömål. Detta utesluter dock inga svenska/lokala producenter.
Att handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls levande
och landskapet öppet. För att möjliggöra för de mindre lokala matproducenterna att lägga
anbud kan kommunen exempelvis dela upp avtalet i flera delar eller separera transportoch livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta med lokala distributionscentraler. Den typen av insatser för att stimulera den lokala matproduktionen är positiva.
Borås Stad behöver även besluta hur en levande landsbygd och värdefull jordbruksmark
ska bevaras framöver så att målkonflikter inte uppstår vid fysisk planering och
exploatering. Detta för att garantera möjligheterna till en nära livsmedelsproduktion och
ett öppet landskap även i framtiden.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås
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Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka motionen med synpunkter enligt
förvaltningens tjänsteskrivelse. Nämnden anser att kraven i den nya livsmedelsupphandlingen ska formuleras så att stadens gällande miljömål uppnås.
Ärendet
Kerstin Hermansson (C) och Alexander Andersson (C) föreslår att Borås Stad inför nästa
livsmedelsupphandling formulerar kraven så att man kan tillmötesgå konsumenternas
förväntningar på svenska och närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Miljöförvaltningens synpunkter
Borås Stad har som ambition att vara en ledande miljökommun och ett miljömål som
säger att Borås Stad ska vara en matsmart kommun. Miljömålet innebär att andelen
ekologiska livsmedel ska öka till 25 procent, skolmatsedeln ska klimatanpassas och
matsvinnet i de offentliga köken ska minska. Vidare finns miljömål om att ställa miljökrav
och etiska krav vid upphandling, liksom att beakta livscykelkostnaden vid inköp. Kraven i
den nya livsmedelsupphandlingen bör ställas så att detta blir en verklighet.
Det är lätt att tänka att närproducerade livsmedel går hand i hand med stadens miljöambitioner och mål. Det är dock viktigt att komma ihåg att närproducerat inte alltid är det
bästa för miljön. Vid produktion av livsmedel måste man se till hela livscykeln och där är
transporterna oftast bara en liten del av den totala miljöpåverkan. Påverkan från
produktion är många gånger större än påverkan från transporter. Dessutom kan även
närproducerade råvaror tyvärr vara behandlade med kemiska bekämpningsmedel och
gödslade med fossilbaserad handelsgödsel. Beroende på hur man definierar ”närproducerat” kan även sådana varor vara så resursineffektivt transporterade att exempelvis
en likadan ekologisk vara från andra sidan jordklotet kan vara bättre ur miljösynpunkt.
Därför anser förvaltningen att Borås Stad i sin nya livsmedelsupphandling ska formulera
kraven så att den uppfyller miljömålet att vara en matsmart kommun, exempelvis genom
att ställa krav på säsongsanpassade råvaror och ekologiska livsmedel. På så vis minskas
klimatpåverkan och spridningen av kemikalier i naturen. Detta utesluter dock inga
svenska/lokala producenter.
Att handla närproducerade livsmedel kan däremot stimulera att landsbygden hålls levande
och landskapet öppet. Borås Stad köper livsmedel för drygt 80 miljoner kronor om året,
vilket gör kommunen till en stor konsument med stor påverkansmöjlighet. Enligt lagen
om offentlig upphandling går det dock inte att ställa krav på var en råvara ska vara
producerad. Däremot går det att på olika vis möjliggöra för de mindre lokala
matproducenterna att lägga anbud genom att dela upp avtalet i flera delar eller separera
transport- och livsmedelsupphandlingen. Ytterligare sätt kan vara att arbeta med lokala
distributionscentraler. Den typen av insatser för att stimulera den lokala matproduktionen
är positiva.
Förutom att stimulera en levande landsbygd genom offentlig konsumtionsmakt driver
Miljöförvaltningen ett särskilt samverkansprojekt – Kulturlandskap Borås – som genom
samverkan underlättar för djurägare, markägare, boende, föreningslivet och företag att
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Datum

2013-10-14

Dnr

2013-2513

bidra till att gynna en viktig och rik biologisk mångfald genom ett varierat jordbrukslandskap. Bland annat har bikupe- samt betes- och slåtterförmedling startats.
Slutligen anser Miljöförvaltningen även att Borås Stad behöver besluta hur en levande
landsbygd och värdefull jordbruksmark ska bevaras framöver så att målkonflikter inte
uppstår vid fysisk planering och exploatering. Detta för att garantera möjligheterna till en
nära livsmedelsproduktion och ett öppet landskap även i framtiden.

Leif Schöndell
Miljöchef
Bilaga
Motionen
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Svar på motion: Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling

Kommunstyrelsens diarienummer 2013/KS0433

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att inför nästa livsmedelsupphandling formulera
kraven så att man kan närma sig konsumenternas förväntningar på livsmedel i de
kommunala verksamheterna under förutsättning att nedanstående beslut tas.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden har fått rubricerade motion på remiss från Kommunstyrelsen. I
motionen från Centerpartiet föreslås att inför nästa livsmedelsupphandling formulera
kraven så att man kan tillmötesgå konsumenternas förväntningar på svenska och
närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Det är enligt Konkurrensverket som huvudregel inte möjligt att kräva lokalproducerade
varor i upphandlingar utan det strider mot en av de grundläggande principerna inom den
europeiska gemenskapen – den fria rörligheten av varor och tjänster.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) ger stora möjligheter att ställa krav på såväl
livsmedelsäkerhet, djurskydd som miljö. Miljöstyrningsrådet (MSR) har utformat kriterier
som kommer att användas i den offentliga upphandling som företas av Borås. Dessa
omfattar en mängd djurskyddskriterier som refererar till beslutade EU-direktiv. I
upphandlingen kan man exempelvis kräva att suggorna ska gå lösa, att korna ska gå ut på
bete eller att hönsen ska ha tillgång till rede, sittpinne och sandbad. Man kan däremot inte
kräva att djuren ska vara uppfödda enligt svensk djurskyddslag eller i närområdet. Detta
accepteras inte enligt LOU.
Ytterligare förutsättningar för att skapa möjligheter för att tillmötesgå konsumenternas
förväntningar är att inrätta en samdistributionscentral samt att tillföra de
upphandlingsresurser som krävs vid en eventuell ompaketering och spjälkning av större
upphandlingar till mindre, för att närma sig kraven.
TEKNISKA NÄMNDEN
Alexis Mouschopanis (M)
Gunnar Isackson
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Remiss: Ställ högre krav vid livsmedelsupphandling
Kommunstyrelsens diarienummer: 2013/KS0433

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet

I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och
fritidsgårdar. De är oftast runt 20-30 personer. Representanterna som sitter i
ungdomsrådet skall vara valda av respektive elevråd eller gårdsråd. Syftet med
ungdomsrådet är att ungdomar skall få mer inflytande i kommunen så att Borås Stad
blir en bra stad för ungdomar att bo i. Ungdomsrådet skall kunna fånga upp
ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot vill Ungdomsrådet poängtera att de
inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Motionärerna föreslår att Borås i nästa livsmedelsupphandling formulerar kraven så
att man kan tillmötesgå konsumenternas förväntningar på svenska och
närproducerade livsmedel i de kommunala verksamheterna.
Ungdomsrådet ser positivt på att fler livsmedel i de kommunala verksamheterna ska
vara närproducerade och ekologiska. Ledamöterna anser att man bör försöka att lyfta
fram lokala, mindre producenter för att stötta det lokala näringslivet samtidigt som
man kan köpa in närproducerade livsmedel.
Maja Karlsson
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Sakiba Ekic
Ungdomsstrateg
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Kvalitet och utveckling
Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Nr 27
Svar
Svar på
på motion
motion av
av Falco
Falco Güldenpfennig
Güldenpfennig (KD):
(KD):
Tjänstegarantier
en kvalitetskontroll
kvalitetskontrollvärdig
värdig namnet
Tjänstegarantier -- en
2015-11-30
namnet Dnr 2013/KS0415
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2013
inlämnat rubricerad motion.
Motionen har varit remitterad till alla nämnder och bolag. Flera av remissinstanserna har
tillstyrkt en av att-satserna men avstyrkt den andra. Åtta har avstått från att yttra sig. Se
bilaga.
I motionen föreslås nedanstående att-satser:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt: åtta tillstyrker och fem avstyrker.

-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och samordna införandet av
kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter: fyra tillstyrker och
åtta avstyrker.

From budget 2005 infördes medborgarkontrakt för de dåvarande kommundelsnämnderna,
Gatunämnden, Byggnadsnämnden, Kulturnämnden, Miljönämnden och
Utbildningsnämnden. Dessa kontrakt var indelade i tre punkter: våra löften, våra krav och
våra garantier. Flera av de löften som gavs innebar i sig inget annat än att följa de lagar, regler
och förordningar som redan fanns för verksamheterna. I budget 2012 fastställdes att
”medborgarkontrakten har efter ett antal år spelat ut sin roll och fasas därför ut till förmån för andra
modeller för att säkra kvaliteten. Kontrakten kommer att avvecklas 2012.”
Kommunstyrelsen anser att det i dag finns ett annat förhållningssätt till kvalitets- och
verksamhetsutveckling än när kontrakten infördes. Det finns ett mer och tydligare uttalat
brukar/kundfokus i Kvalitetspolicyn. Det finns också ett mer systematiskt kvalitetsarbete för
t ex förskola, skola och äldreomsorg än vad som funnits tidigare. From januari 2014 finns
också en gemensam synpunktsfunktion, som ger en möjlighet till förbättringar utifrån
brukarnas/kundernas/boråsarnas synpunkter.
I november 2011 antog Kommunstyrelsen ”Modeller för att följa upp kvaliteten i Borås Stad”
med syfte att:
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•

Förbättra möjligheten till information, dialog och inflytande för medborgarna.

•

Ta tillvara synpunkter från brukare och medborgare för att förbättra verksamhet, service och
bemötande.

•

Följa upp hur verksamheterna tillgodoser brukarnas behov.

•

Analysera, följa upp och förbättra verksamheten.

•

Identifiera förbättringsområden i den interna styrningen och ledningen utifrån ett
övergripande perspektiv.

•

Jämförelse med oss själva över tid

Detta gör att det idag finns en helt annan systematik för att arbeta med dessa frågor än
tidigare. Det gör det också möjligt att informera brukarna/kunderna/boråsarna om innehåll
och kvalitet. From 2014 har kommunfullmäktige också antagit principer för medborgardialog,
vilket ger nya möjligheter till dialog mellan medborgare och politiker.
När det gäller att klargöra brukarnas/kundernas rättigheter och vilka krav offentliga tjänster
och service ska leva upp till, så delar Kommunstyrelsen motionärens synpunkter om vikten av
detta, men anser att det bör ske i en bättre och tydligare information, både generell och i det
individuella mötet.
Medborgarkontrakten fanns till och med 2011 men under de senare åren användes de, och
följdes upp, mer eller mindre aktivt i de olika verksamheterna och det är idag omöjligt att göra
en utvärdering så långt efteråt. Det finns ingen tillräckligt bra statistik för att kunna uttala sig
om varken efterlevnad eller synpunkter och klagomål. Kommunstyrelsen anser därför att
detta inte är möjlig att genomföra på ett tillräckligt bra sätt för att kunna göra de analyser som
efterfrågas.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Tjänstegarantier – en kvalitetskontroll värdig namnet
Alla boråsare borde ha rätten att veta vad de kan förvänta sig av den service och tjänster som
kommunens tillhandahåller. Kristdemokraterna föreslår därför att tjänstegarantier införs i
Borås Stad.
Tjänstegarantier kan definieras som en juridiskt icke bindande avsiktsförklaring mellan
kommunen och våra medborgare eller brukare av en offentlig tjänst. Grundtanken med
tjänstegarantier är ett skrivet dokument där det offentliga tillsammans med medborgaren
definierar vilka krav offentliga tjänster och offentlig service ska leva upp till.
Tjänstegarantier är ett sätt att förtydliga och stärka medborgarens inflytande och möjligheter
att påverka service och tjänster. Tjänstegarantier klargör vilka rättigheter boråsarnas kan ha
gentemot kommunen. Dessutom förbättras kvalitetsarbetet. Dialogen och förståelsen mellan
politiker, tjänstemän och medborgare stärks, och arbetssituationen för personalen förbättras.
Borås har tidigare haft medborgarkontrakt, vilka hade ungefär samma innebörd som
tjänstegarantier. Vi kristdemokrater vill nu att det görs en utvärdering av det tidigare arbetet
med målsättningen att det istället införs kvalitetssäkrade tjänstegarantier värdiga sitt namn.
Exempelvis tror vi att om man fastställer hur klagomål ska hanteras och tydligare kopplar
tjänstegarantierna till budget blir de mer verkningsfulla. Vi tror även att det är viktigt att de
innehåller mer än vad lagar och tillsynsmyndigheter redan har fastställt. Tjänstegarantierna
kommer att bli mer verkningsfulla om de innehåller en tydlig politisk ambitionshöjning.

Därför förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att initiera, driva och samordna införandet av
kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter.

Falco Güldenpfennig (KD)
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Svar på motion av Falco Güldenpfennig(KD):
Tjänstegarantier - en kvalitetskontroll värdig
namnet
Inkomna yttranden i sammanfattning
Revisorskollegiet

Avstår från yttrande
Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker motionen.
Lokalförsörjningsnämnden ser mycket positivt på att införa tjänstegarantier i Borås
Stad. Medborgarna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av de tjänster som
kommunen har ansvar för att utföra. Lika viktigt är att de också vet vad de inte
kan förvänta sig. Med denna kunskap skapas realistiska förväntningar och därmed
ökar sannolikt den enskildes upplevelse av kvalitén på tjänsterna.
Avgörande för att nå framgång i arbetet är att såväl medborgare, politiker som
medarbetare involveras. Alla parters erfarenheter och aspekter på vad
tjänstegarantierna ska innehålla måste beaktas.
Det finns också stora skillnader mellan olika verksamheter vilket gör att
garantierna måste anpassas. Dock bör det finnas övergripande, generella garantier
som gäller för alla förvaltningar i Borås Stad.
Servicenämnden

Avstår från yttrande
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden avslår motionen om tjänstegarantier utifrån att två
nya system för kvalitetskontroll kommer att genomföras under 2014 och dessa
först måste utvärderas.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att utvärdera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakten.
Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden avstår från yttrande utöver de mål som redan finns för handläggningstid
för ett bygglovsärende.
Tekniska nämnden

Ej svarat
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Miljö- och konsumentnämnden

Jan-Åke Carlsson (S) yrkar att nämnden endast ska tillstyrka förslaget att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt.
Förste vice ordföranden Lars Gunnar Comén (M) yrkar att nämnden tillstyrker
motionen
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja för bifall till Jan-Åke Carlssons förslag av Anita
Persson (V), Jan-Åke Carlsson (S), Eva Aspman (S), Cecilia Kochan (S) och Heiti
Ernits (MP) samt nej av Lars-Gunnar Comén (M), Mona Hallberg (M), Katrine
Andersson (M) och Karl-Eric Nilsson (C),
Nämnden beslutar med fem röster mot fyra att endast tillstyrka förslaget att
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och analysera det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt
Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att det inte medför
kostnader för Kulturförvaltningen.
Tjänstegarantier kan vara ett sätt för medborgaren att få en uppfattning och tydlig
bild av den service som en kommun tillhandahåller. För Kulturnämndens
verksamheter, som många gånger bygger på personliga upplevelser som är unika
för var och en, är det svårt - för att inte säga omöjligt - att garantera en specifik
upplevelse. Kulturförvaltningen anser dock att det kan vara möjligt med någon
form av tjänstegaranti på de verksamheter som går att standardisera. Det är i
dagsläget svårt att bedöma om införande av tjänstegarantier innebär ökade kostnader
för förvaltningen. Detta bör utredas innan beslut om införande av tjänstegarantier
införs. Text
Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden tillstyrker motionen. Minoritetsgruppen i
Utbildningsnämnden reserverar sig mot beslutet.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen om att Kommunstyrelsen får i uppdrag
att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt och att
initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås
Stads samtliga verksamheter.
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Sociala omsorgsnämnden

Borås Stad har tidigare haft medborgarkontrakt vilka hade ungefär samma
innebörd som tjänstegarantier. Medborgarkontrakten är numera borttagna.
Under 2013 har ett kommungemensamt projekt drivits centralt – syftet har varit
att skapa ”en väg in” för personer att kunna lämna synpunkter. Flertalet av stadens
förvaltningar och stadsdelar har berörts av projektet. Det finns nu således en
kommungemensam rutin för hantering av inkommande synpunkter.
Att ta vara på inkommande synpunkter ger förvaltningar och stadsdelar möjlighet
att identifiera och kartlägga utvecklingsområden och på så sätt förbättra
verksamheten. Redovisning av inkomna synpunkter sker till nämnder och KS 2
gånger/ år med start under 2014. Det kommungemensamma systemet för
hantering av inkommande synpunkter togs i bruk den 1 december.
Flera utvecklingsarbeten pågår parallellt i staden bland annat ett
kommunövergripande arbete med att ta fram värdighetsgarantier inom
äldreomsorgen. Borås Stads Kvalitetspolicy och Borås Stads ”Riktlinjer för
medborgardialog” har nyligen reviderats. I Kvalitetspolicyn beskrivs bland annat
Boråsaren i fokus och de tre ledstjärnorna professionalism engagemang och
lärande.
I ”Riktlinjer för Medborgardialog” framgår att medborgardialogen vänder sig till
alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med en systematisk och strukturerad
medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett bredare underlag för att fatta bra
och hållbara beslut. Brukardialogen upprätthålls av tjänstemännen
genom samtal med brukare vid t ex elevråd, boenderåd, anhörigträffar och
föräldramöten.
Sociala omsorgsnämnden menar att pågående utvecklingsarbeten och
förbättringsprocesser är fullt tillräckliga för att personer i Borås Stad ska ha
möjlighet lämna sina synpunkter. Detta i sin tur möjliggör för förvaltningar och
stadsdelar att starta nya förbättringsprocesser i verksamheter där så krävs för att
öka kvaliteten och därefter följa upp och utvärdera
Arbetslivsnämnden

Nämnden avstyrker

Arbetslivsnämnden anser att det redan idag finns tillräckliga möjligheter för
medborgarna att framföra åsikter och komma med förslag på tjänster och
verksamheter inom Borås Stad och avslår därför Motion: Tjänstegarantier – en
kvalitetskontroll värdig namnet.
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Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionens förslag avseende en utvärdering och
analys av det tidigare arbetet med medborgarkontrakt. Stadsdelsnämnden Norr
avstyrker motionens förslag att införa tjänstegarantier i Borås Stad.
Stadsdelsnämnden översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att lämna synpunkter på motionen
”Tjänstegarantier, en kvalitetskontroll värdig namnet”.
Genom tjänstgarantierna garanterar kommunen en viss nivå i tjänsterna och att
åtgärda de brister som uppstår. Brukarens roll stärks då det blir enklare att
framföra synpunkter och klagomål på tjänsterna eftersom tjänsten är
konkretiserad. Svårigheter vid ett eventuellt införande är att konkretisera tjänsterna
och att tydliggöra verksamhetens roll och ansvar. Det kan komma att krävas en
utökning av administrationen för att klara av att handlägga de frågor och ärenden
som kommer in.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är viktigt att det tidigare arbetet med
medborgarkontrakt utvärderas och analyseras. Utifrån resultatet av denna
utvärdering kan en eventuell diskussion avseende införande av tjänstegarantier bli
aktuell.
Stadsdelsnämnden Väster

Kristdemokraterna föreslår att tjänstegarantier införs i Borås Stad. Av motionen
framgår att de vill att Kommunstyrelsen får i uppdrag
• att utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt
• att initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade
tjänstegarantier i Borås Stads samtliga verksamheter.
Det pågår redan flera utvecklingsarbeten för att öka möjligheterna för medborgare
och brukare att lämna åsikter och som på dessa sätt också påverkar kvaliteten på
verksamheten. Stadsdelsförvaltningen Väster anser att de åtgärder som är gjorda
eller pågår är tillräckliga för att verksamheterna ska kunna ta till sig kunskap och
ständigt förbättra tjänsterna utifrån brukares eller medborgares initiativ.
Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår nämnden att avslå denna motion.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Andreassons (V) förslag:
Att motionen "Tjänstegarantier -- en kvalitetskontroll värdig namnet" avslås.
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
Att motionen "Tjänstegarantier -- en kvalitetskontroll värdig namnet" tillstyrks.
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Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Att motionen ”Tjänstegarantier – en kvalitetskontroll värdig namnet”
avslås.
2. Att upprättat yttrande översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande
till Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Alexis Mouschopanis (M), Joakim
Malmberg (FP) och Nancy Kindblad (M) reserverar sig till förmån för eget förslag
till beslut.
Stadsdelsnämnden Öster

I motionen beskrivs tjänstegarantier som en juridiskt icke bindande
avsiktsförklaring mellan kommunen och medborgare eller brukare av en offentlig
tjänst. Grundtanken med tjänstegarantier är ett skrivet dokument där det offentliga
tillsammans med medborgaren definierar vilka krav offentliga tjänster och offentlig
service ska leva upp till. I motionen föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att
utvärdera och analysera det tidigare arbetet med medborgarkontrakt samt att
initiera, driva och samordna införandet av kvalitetssäkrade tjänstegarantier i Borås
Stads samtliga verksamheter.
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning att det tidigare arbetet
med medborgarkontrakt behöver utvärderas och analyseras. Att ta tillvara de goda
erfarenheterna och att därefter utveckla ett förslag på så kallade tjänstegarantier är
helt i linje med det kvalitetsarbete som Borås Stad påbörjat med utgångspunkt från
den nyligen antagna Kvalitetspolicyn. Stadsdelsnämnden Öster ställer sig därför
positiv till motionen.
Att införa tjänstegarantier inom samtliga verksamheter är ett omfattande arbete.
Av det skälet föreslår Stadsdelsnämnden Öster att det inledningsvis utses en
”pilotverksamhet” som arbetar fram ett koncept med tjänstegarantier som sedan
får utvärderas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Petter Löberg (S) föreslår att motionen avstyrks.
Hans Gustavsson (KD) förslår att motionen tillstyrks.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden
Öster beslutar att tillstyrka motionen.
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Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen.
Petter Löberg (S), Emina Beganovic (S), Bernt Holmén (S), Anne Rapinoja (V)
och Bo-Göran Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget förslag.
Ungdomsrådet

Ungdomsrådets avstår från yttrande
Centrala Pensionärsrådet

Avstår från yttrande

Funktionshinderrådet

Rådet anser inte att man ska utvärdera och analysera det tidigare arbetet utan
tycker att man ska se framåt utifrån att detta är en viktig fråga utifrån ett
medborgarperspektiv. Rådet tillstyrker den andra att-satsen i motionen med
tillägget att det i garantin måste vara klart och tydligt vad boråsaren kan förvänta
sig.
Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö avstyrker förslaget i motionen med följande kommentarer:
Bolaget arbetar i dag med synsättet att vi ska ha nöjda kunder oavsett det gäller
leverans av fjärrvärme, vatten, biogas eller avfalls- och energitjänster. Vi reglerar
våra åtaganden mot kund med avtal eller via taxebestämmelser.
Kundnöjdhet mäts i återkommande nöjdkundindex (NKI) mätningar eller vid
några av våra fokusgrupper. Bolaget har också ett Kundcenter och besökscenter
där kunderna enkelt kan komma i kontakt med bolaget. Bolaget mäter och följer
upp inkomna kundsynpunkter kontinuerligt.
Bolagets styrelse tycker det är viktigt att ha kundfokus och att arbeta med
kundrelationer. Bolagets styrelse tycker inte att tjänstegarantier tillför något
ytterligare.
REMISSAMMANSTÄLLNING
Borås Djurpark AB

Stadskansliet Avstår från yttrande
Kvalitet och utveckling
Ewa Luvö, tfn
033-35 30 40
Inudstribyggnader
i Borås AB
Industribyggnader i Borås AB tillstyrker motionen.

7 (7)
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Industribyggnader i Borås AB ser mycket positivt på att införa tjänstegarantier i
Borås Stad. Medborgarna har rätt att få veta vad de kan förvänta sig av de tjänster
som kommunen har ansvar för att utföra. Lika viktigt är att de också vet vad de
inte kan förvänta sig. Med denna kunskap skapas realistiska förväntningar och
därmed ökar sannolikt den enskildes upplevelse av kvalitén på tjänsterna.
Avgörande för att nå framgång i arbetet är att såväl medborgare, politiker som
medarbetare involverasAlla parters erfarenheter och aspekter på vad tjänstegarantierna ska innehålla måste beaktas.
Det finns också stora skillnader mellan olika verksamheter vilket gör att
garantierna måste anpassas. Dock bör det finnas övergripande, generella garantier
som gäller för alla förvaltningar/bolag i Borås Stad.
AB Bostäder

Styrelsen avstår från yttrande.
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2015-12-14

Dnr 2014/KS0584

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

Nr 28
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anna Christensen (M):
Fler
för enChristensen
renare och vackrare
Svarpapperskorgar
på motion av Anna
(M); Fler stad
2015-11-20
Dnr 2014/KS0584 319
papperskorgar för en renare och vackrare stad
Anna Christensen (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Uppdra åt Tekniska nämnden att placera ut fler papperskorgar
på strategiska ställen i centrum. Samt att genomföra en översyn i övriga delar av staden för att finna nya platser som år lämpliga för utplacering av papperskorgar.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden som ställer sig positiv till att
placera ut fler papperskorgar längs vissa stråk i staden. Nämnden har därför i budget
begärt medel för investering och drift av ytterligare 100 papperskorgar. Då dessa medel hittills inte ställts till förfogande har planerna inte kunnat förverkligas.
Kommunstyrelsen kan konstatera att Kommunfullmäktige i Budget 2015 beslutade
att ge Tekniska nämnden ett investeringsanslag på 1 000 tkr för att placera ut 100 nya
papperskorgar i staden. Motionen kan därmed anses vara bifallen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

OSTADRESS

BESÖKSADRESS

01 80 Borås

Kungsgatan 55
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Kommunstyrelsen

Motion: Fler papperskorgar för en renare och
vackrare stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0584

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att placera ut fler papperskorgar längs vissa
stråk i staden. Nämnden har därför i budget begärt medel för investering och drift av
ytterligare 100 papperskorgar. Då dessa medel hittills inte ställts till förfogande har
planerna inte kunnat förverkligas.

Tekniska nämndens yttrande
Papperskorgar finns framförallt där mycket folk uppehåller sig såsom i city, vid
bussterminaler, större busshållplatser, i parker och på torg. I city har vi satsat på
papperskorgar med snygg design i enlighet med intentionerna i ”Handbok för
stadsmiljön”. Vi har vid inspektioner kunnat konstatera att trots att papperskorgarna i
centrum ej har varit fulla eller ens halvfulla ligger alltför mycket skräp på marken
bredvid papperskorgarna. Vår slutsats är att fler papperskorgar inte med automatik
innebär mindre nedskräpning. Det krävs att folk i allmänhet tar ansvar för sitt eget
agerande och inte bara släpper skräpet där de går och står.
Vid de skräpmätningar som gjorts av Borås rent och snyggt kan dock konstaterats att
längs vissa stråk i staden skulle nedskräpningen minska genom uppsättning av
papperskorgar. Tekniska nämnden har därför i budget 2014 och 2015 äskat
investeringsmedel för uppsättandet av fler papperskorgar, 100 st, samt förstärkning av
driftbudgeten för täcka kostnaden för tömning av korgarna. Begärda medel har ännu
ej ställts till Tekniska nämndens förfogande.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Alexis Mouschopanis
Gunnar Isackson
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2015-11-30

Dnr 2014/KS0527

Avd: Personal- och förhandling
Handläggare: Johannes Adolfsson

POSTADRESS

501 80 Borås

Nr 29
Svar på motion Kommunfullmäktige
av Anne-Marie Ekström (FP)
och Morgan Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i
centrum
Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan
2015-11-18
Dnr 2014/KS0527
00 trådlöst
Hjalmarsson
(FP): Fritt

nätverk i centrum!

Ärendet
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 lämnat motion om fritt trådlöst nätverk i centrum.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige ”Uppmana BoråsBorås genom Borås
Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att installera ett trådlöst nätverk i de
centrala delarna av Borås i enlighet med motionens intentioner.”.
Överväganden
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens övergripande IT-system och
kommunikationssystem och har det övergripande ansvaret för att kommunens IS/ITmiljö och arkitektur utvecklas på ett kontrollerat sätt.
Införandet av ett fritt trådlöst nätverk i centrum med syftet att ge besökare i centrum
fri tillgång till internet under en begränsad del av dygnet ställer en rad frågor kring
legala, tekniska och ekonomiska förutsättningar.
Bedömning
Det behöver göras en utredning kring de legala, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att bedöma om det är möjligt att installera ett fritt trådlöst nätverk i centrum.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att under första halvåret 2016 utreda de legala, tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av fritt trådlöst nätverk i Borås centrum.
Motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

Per Olsson
Personalchef

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

boras.stad@boras.se
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MOTION
MORGAN HJALMARSSON, ANNE-MARIE EKSTRÖM

2014-06-17
Kommunfullmäktige

Fritt trådlöst nätverk i centrum!
Behovet av snabb och bra uppkoppling för mobiltelefoner och surfplattor växer. Vid stora
evenemang, då många vill ta foton och skicka meddelanden via sociala media, räcker ofta inte
de vanliga mobilnäten till. Även vid besök och genomresa kan det behövas lite snabbare
uppkoppling än mobilnätet för att skicka e-post eller bara läsa hemtidningen på nätet.
I Borås anordnas många stora evenemang í stadens centrala delar, till exempel
Sommartorsdagarna. Vid ett sådant evenemang är det nästan omöjligt att ta en bild och ladda
upp med mobilnätet. Även när det inte är evenemang är mottagningen dålig på vissa platser,
särskilt när det är mycket folk i rörelse.
Både för detta ändamål och för att ge bra service till besökare i staden behövs ett trådlöst
nätverk, wi-fi, i centrala Borås. Tjänsten ska vara gratis för en begränsad tid. En sådan tjänst,
med begränsning av två timmars användningstid per dag, har funnits bland annat i Jönköping
sedan ett år tillbaka. Bakom satsningen i Jönköping finns en rad intressenter från både det
offentliga och näringslivet. En sådan lösning borde kunna genomföras även i centrala Borås
med BoråsBorås som samordnare.
Vi tänker oss att nätet ska vara tillgängligt i en sträckning från Högskolan i norr och längs
Österlånggatan in mot Stora torget. Det ska också täcka Stadsparken och Stora Brogatan ut till
Resecentrum. En sådan utformning skulle bidra till att våra pendlande studenter väljer
Österlånggatan till Resecentrum istället för att gå kortaste vägen.
Mot bakgrund av ovan föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att
Uppmana BoråsBorås genom Borås Stadshus AB att undersöka om det är möjligt att
installera ett trådlöst nätverk i de centrala delarna av Borås i enlighet med motionens
intentioner
Anne-Marie Ekström (FP)
Morgan Hjalmarsson (FP)
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist

POSTADRESS

501 80 Borås

Kommunfullmäktige

Nr 30
Svarpå
påmotion
motion av
av Annette
Annette Carlson
Carlson (M)
(M) och
och
Svar
MonicaHermansson-Friedman
Hermansson-Friedman (M):
(M): Strandpromenad
StrandMonica
promenad
mellanoch
Asklanda
och Skalle badmellan
Asklanda
Skalle badplats
2015-11-17
plats Dnr 2014/KS0529 312
Annette Carlson (M) och Monica Hermansson-Friedman (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-06-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att utreda
möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles.
Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga gångväg mellan Asklanda och Skalle badplats.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55
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2015-12-14

Dnr 2015/KS0460

Personal- och förhandling
Handläggare: Annica Dahlen, Pelle Pellby

Nr 31
Kommunfullmäktige
Svar på motion av
Andreas Bäckman (SD): om att
undersöka
möjlighet
för avgiftsfri
Svar på motion
av Andreas
Bäckmanpedagogisk
(SD): om att måltid
undersöka
för
lärare möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid
2015-12-02
Dnr 2015/KS0460 028
för lärare

Ärendet
Andreas Bäckman (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17 lämnat motion med rubriceringen att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare.
I motionen föreslås att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider för
lärarna/personal i förskolan och grundskolan.
Överväganden
Kommunfullmäktige har 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad
2016. I de medel som kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas
egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr och i
fördelningen till förskolan ingår en satsning på pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Bedömning
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär att kommunfullmäktige
redan fattat beslut om avgiftsfria pedagogiska måltider inom förskola och grundskola.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen är därmed besvarad

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd

POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

Per Olsson
Personalchef

WEBBPLATS

boras.se

E-POST
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Motion om att undersöka möjlighet för avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
Sverigedemokraterna föreslår att möjligheten till införande av avgiftsfri pedagogisk måltid för lärare
i förskola och grundskola utreds.
Måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att eleven
får energi nog att orka vara fokuserad under resterande del av skoldagen. För en del elever kan
dessutom skollunchen vara det enda lagade mål mat som de äter under en hel dag.
Att maten är näringsrik och vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven äter
tillräckligt, och om han eller hon får i sig tillräckligt med energi. Men även miljön i skolmatsalen
påverkar starkt hur mycket de kommer att äta, Om de kommer att äta, eller i värsta fall om de t o m
kommer hoppa över lunchen.
Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner. Det innebär att eleverna kommer få
svårare att ta till sig av utbildningen, vilket faktiskt också riskerar att göra den tillagade maten till
enbart en kostnad istället för resurs i form av energipåfyllare. Genom att lärarna äter lunch med
sina elever kan ljudnivån och även stress påverkas positivt i skolmatsalen.
Eleverna kan då istället få en trevlig stund i matsalen tillsammans med andra elever och vuxna,
något som skapar samhörighet och trygghet för eleverna.
Läraren blir en god förebild i hur man uppför sig under en måltid, hur man umgås och läraren kan
också förmedla en positiv inställning till maten. Under lunchen kan läraren dessutom förmedla
kunskap om goda och hållbara matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens roll i
idrottande, kultur och historia kring mat och maträtter.
Då läraren har en arbetsuppgift att fylla, och inte kan välja att äta lunchen ensam, anser vi
Sverigedemokrater att en så kallad pedagogisk måltid för lärare/personal i såväl förskola som
grundskola skall vara gratis.
Sverigedemokraterna i Borås Stad föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
Att utreda möjligheten till avgiftsfria pedagogiska måltider för lärarna/personal i förskolan och
grundskolan.

__________________________________
Andreas Bäckman (SD)
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Dnr 2014/KS0266

Nr 32
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP):
Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan!
Svar på motion
av Morgan Hjalmarsson (FP): Kostnadsfria
Dnr 2014/KS0266 028
pedagogiska måltider i förskolan

2015-12-02

Ärendet
Morgan Hjalmarsson (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20
inlämnat motion om kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
I motionen föreslås att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
Remissvar i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna i Norr, Väster och Öster.
Stadsdelsnämnderna tillstyrker motionen. I remissvaren understryks vikten av att
pedagogerna äter tillsammans med barnen och att det bör ingå i de ordinarie
arbetsuppgifterna. I remissvaren framgår också att stadsdelsnämnderna Väster och
Norr anser att ekonomiska medel behöver tillföras verksamheten för att möjliggöra
ett införande. Stadsdelsnämnd Öster pekar på de ekonomiska konsekvenserna och
förutsätter att dessa utreds.
Överväganden
Kommunfullmäktige har därefter 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för
Borås Stad 2016. I de medel som kommunfullmäktige fördelat till de tre
stadsdelsnämndernas egna skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska
måltider med 1,4 mnkr och i fördelningen till förskolan ingår en satsning på
pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Bedömning
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär i praktiken att
kommunfullmäktige redan bifallit motionärens förslag om kostnadsfria pedagogiska
måltider inom förskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Motionen är därmed besvarad

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),
Morgan Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Hans Gustavsson (KD) till
förmån för Annette Carlsons yrkande, se bilaga.
2

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd

Per Olsson
Personalchef

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 55

WEBBPLATS
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PF3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L):
Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles

B 338

För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Hans Gustavsson
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PF3
ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L):
Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan
Ärendet
Morgan Hjalmarsson (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-03-20 inlämnat
motion om kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan.
I motionen föreslås att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att införa kostnadsfria pedagogiska
måltider i förskolan.
Remissvar i sammanfattning
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna i Norr, Väster och Öster.
Stadsdelsnämnderna tillstyrker motionen. I remissvaren understryks vikten av att pedagogerna
äter tillsammans med barnen och att det bör ingå i de ordinarie arbetsuppgifterna. I
remissvaren framgår också att stadsdelsnämnderna Väster och Norr anser att ekonomiska
medel behöver tillföras verksamheten för att möjliggöra ett införande. Stadsdelsnämnd Öster
pekar på de ekonomiska konsekvenserna och förutsätter att dessa utreds.
Överväganden
Kommunfullmäktige har därefter 2015-11-18-19 § 177 fattat beslut om budget för Borås Stad
2016. I de medel som Kommunfullmäktige fördelat till de tre stadsdelsnämndernas egna
skolverksamheter ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr och i fördelningen
till förskolan ingår en satsning på pedagogiska måltider med 2,1 mnkr.
Bedömning
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2016 § 177 innebär i praktiken att Kommunfullmäktige
redan bifallit motionärens förslag om kostnadsfria pedagogiska måltider inom förskolan
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
KOMMUNSTYRELSEN
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MOTION
Morgan Hjalmarsson

2014-03-12
Kommunfullmäktige

Kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan!
15 hungriga förskolebarn är betydligt svårare att bedriva verksamhet med än med mätta och
glada förskolebarn. Folkpartiet föreslår därför att personalens måltider tillsammans med
barnen i förskolan ska vara kostnadsfri för personalen. Det finns flera fördelar med att lärarna
äter pedagogisk måltid med barnen:
-

Barn gör som vi gör, inte som vi säger. I måltidssituationen äter läraren en pedagogisk
lunch. Det innebär inte bara att äta tillsammans med barnen, utan också att lära dem
hur man äter och hur man umgås över en måltid.
Barnen får genom läraren kunskap om hållbara och goda matvanor. Dessutom ser de
att läraren har en positiv inställning till maten, och till nya maträtter.
Barnen får en stund i samvaro med andra barn och vuxna. Att äta tillsammans och
prata om trevliga saker kan för barnen utgöra en stund av återhämtning och trygghet.

För förskolebarnen är fördelarna att äta tillsammans med sina lärare uppenbara. Tanken med
de pedagogiska luncherna är att maten blir ett arbetsredskap för lärarna, precis som andra
verktyg i undervisningen. Att lärarna i den situationen ska behöva betala för maten, om än till
subventionerat pris, är inte rimligt. För andra redskap i sin undervisning behöver de inte
betala, och det ska de inte behöva göra för redskapet under måltiden, det vill säga maten.
De pedagogiska måltiderna är som allra viktigast i förskolan, och därför är Folkpartiets
förslag att det inom förskolan blir kostnadsfria pedagogiska måltider för personalen.
Mot bakgrund av ovan yrkar jag att Kommunfullmäktige beslutar att
-

Uppdra åt stadsdelsnämnderna att införa kostnadsfria pedagogiska måltider i
förskolan

För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson
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Handläggare: Annica Dahlen
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Motion: Kostnadsfria pedagogiska måltider i
förskolan!
Inkomna yttranden i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Kostnadsfria pedagogiska
måltider i förskolan”. Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning om
vikten av att pedagogerna äter tillsammans med barnen och det bör ingå i de ordinarie
arbetsuppgifterna.
Stadsdelsnämnden Öster ser kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan som ett
steg i rätt riktning för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker motionen och översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över en motion som föreslår
införandet av kostnadsfria pedagogiska måltider i förskolan. Måltiderna i förskolan är
en pedagogisk aktivitet. Det är också ett tillfälle att mötas och samtala. Det är därför
viktigt att förskolans personal bereds förutsättningar att kostnadsfritt äta tillsammans
med barnen. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker därför motionen.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker motionen med tillägget att ekonomiska medel behöver tillföras verksamheten för att möjliggöra införandet.
Rutiner för pedagogiska måltider har tagits fram av kommungemensam kost i SDN
Väster och i samband med det har det även gjorts beräkningar av ekonomiska effekter
kopplat till kostnadsfria måltider i förskolan.
Kommunstyrelsen tog beslut 2001 att pedagogisk lunch ska vara subventionerad för
personal inom förskola, skola och äldreomsorg. Det innebär ett halvt lunchpris av
fastställt pris och i nuläget är det 23 kr inom förskola/skola.
Pedagogiska måltider är viktiga och förutsättningen för att skapa goda matvanor bör
starta när barnen är små. Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och balanserad och som på ett naturligt sätt skapar förutsättningar för samtal kring mat, miljö och hälsa.
Ett beslut att införa fria pedagogiska måltider skulle med all säkerhet innebära många
fördelar för verksamheten men är inte möjligt att införa utan att särskilda ekonomiska
medel då tillkommer.
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2015-12-14

1 (1)
2010/KS0559

Kommunfullmäktige

Nr 33
Svar på motion av Lennart Andreasson (V) om
kommunala
vattenhål
Svar på motion
av Lennart Andreasson (V) om
2015-11-20
Dnr 2010/KS0559
349
kommunala
vattenhål

Lennart Andreasson (V ) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2010-07-08
inlämnat rubricerad motion. I motionen föreslås att kommunen placerar ut
”vattenhål” i form av vattenkranar på lämpliga platser i staden. Motionären
menar att förutom att det skulle ge svalka åt både människor och medhavda
husdjur skulle det även bidra till ett minskat resursslöseri. Medhavda
vattenflaskor skulle kunna fyllas på med friskt kranvatten istället för att folk
ska behöva springa runt och köpa nytt vatten på flaska.
Motionen har varit remitterad till Gatunämnden som tillstyrker motionens syfte.
Nämnden anför att i Borås finns det en kommunal dricksvattenfontän i
Stadsparken. Tyvärr är den utsatt för en hel del skadegörelse. Dessutom måste
den tömmas inför vintern, så underhållskostnaden är ganska hög. Den måste
dock anses vara en tillgång för vattentörstande stadsparksbesökare, och därmed
uppfylla motionärens önskemål.
Kommunstyrelsen är av bedömningen att dricksvattenfontäner ute på stan tjänar
ett bra syfte till törstiga medborgare. Ansvaret för sådana faciliteter hos Borås
Energi och Miljö AB där VA-verksamheten numera huserar. Kommunstyrelsen
vill skicka med till bolaget att kommunen ser positivt om fler ”Vattenhål” helt
plötsligt skulle uppstå. Vi utgår från att Borås Energi AB liksom dåvarande
Gatunämnden är beredd att tillstyrka motionens syfte.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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Motion om kommunala vattenhål.
Internet är fantastiskt på många sätt, bland annat sprids goda idéer blixtsnabbt den vägen. Jag
vill propagera för en ”nystulen” idé från Malmö, det handlar om att skapa kommunala
”vattenhål” i form av vattenkranar där man kan fylla på sin urdruckna vattenflaska eller dricka
direkt från källan. Dessa vattenhål borde lätt kunna placeras ut på lämpliga platser i
stadsmiljön, exempelvis vid torg och i parker.
Förutom att det skulle ge svalka åt både människor och medhavda husdjur skulle det bidra till
ett minskat resursslöseri. Medhavda vattenflaskor skulle kunna fyllas på med friskt kranvatten
istället för att folk ska behöva springa runt och köpa nytt vatten på flaska.
Det går att med enkla medel bryta masskonsumtionens onda köp, slit och släng spiral och
istället lyfta fram att "den mest miljövänliga varan är den som aldrig köps" och på så vis
uppmana till återanvändning.
I Borås har vi ett välsmakande vatten av hög kvalité, det bör vi göra än mer tillgängligt för
våra kommuninvånare och besökare.

Med anledning av ovanstående föreslår jag
-

att vi placerar ut ”vattenhål” på lämpliga platser i staden.

Borås den 7 juli 2010
Lennart Andreasson ( V )
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Motion om kommunala vattenhål
Gatunämnden har tagit del av motionen om kommunala vattenhål, och får
meddela följande synpunkter.
Nämnden konstaterar inledningsvis att den av motionären på Internet ”nystulna”
idén, ingalunda är så ny som motionären framhåller. Dricksvattenfontäner och
tappställen för vatten finns på många håll i landet. Redan på den tiden när man
använde hästar för transport av personer och gods fanns ofta vattenhoar att
vattna dessa med.
I Borås har vi i funktion sedan sex – sju år sedan en dricksvattenfontän i
Stadsparken. Tyvärr är den utsatt för en hel del skadegörelse. Dessutom måsten
den tömmas inför vintern, så underhållskostnaden är ganska hög. Den måste
dock anses vara en tillgång för vattentörstande stadsparksbesökare, och därmed
uppfylla motionärens önskemål.
Gatunämnden tillstyrker motionens syfte.
GATUNÄMNDEN

Bengt Sandell

Gunnar Isackson
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Dnr 2015/KS0691

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 34
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anna Svalander (FP); om att frångå
Svar på motion
av fristående
Anna Svalander
(FP);
om så att
kösystemet
till de
skolorna
i Borås
att frångå
kösystemet
till de
fristående
skodessa
också
kan ta emot
nyanlända
elever.
lorna i Borås
så att
2015-11-17
Dnr 2015/KS0691
611 dessa också kan ta emot
nyanlända elever.
Anna Svalander (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-15 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att fristående grundskolor ska ges större möjlighet att ta emot
nyanlända flyktingar. Idag får elever till fristående grundskolor endast antas via tre
principer anmälningstid, närhetsprincipen samt syskonförtur. I rubricerad motion
beskrivs svårigheten för nyanlända att antas via anmälningstid (kösystem). Med anledning av nämnd problematik vill motionären att Kommunstyrelsen utreder hur ett
undantag från principen anmälningstid kan utformas, samt vilka resurser som kan
krävas för ett sådant förslag.
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-19 beslutades, efter yrkande från
Folkpartiet Liberalerna, att följande skall stå med i budget för 2016: ”Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in nyanlända
elever”. Detta uppdrag fångar upp det motionären till denna motion ville åstadkomma.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att motionen förklaras besvarad
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att uppdra åt Stadsdelsnämnd Norr att utreda hur de fristående grundskolorna i Borås Stad
kan undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever
Mot beslutet reserverar sig Patric Silfverklinga (SD).
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
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Motion från Folkpartiet Liberalerna om att frångå kösystemet till de fristående skolorna i
Borås så att dessa också kan ta emot nyanlända elever.

Läget i världen är ytterst instabilt och fler människor än någonsin befinner sig på flykt undan krig och
katastrofer. En rännil av världens flyktingar kommer till Sverige. Sverige är och ska, enligt Folkpartiet,
vara en humanitär stormakt. Dock finns många utmaningar. En av dem är att utlandsfödda elever
klarar sig allt sämre i de kommunala skolorna.
Nyligen kom Skolverket med sin årliga betygsstatistik för läsåret 2014/15. I ett pressmeddelande
konstaterar myndigheten att ”Bland de elever som invandrat och börjat i svensk skola i årskurs 1-5
har andelen som blir behöriga ökat från 69 procent till 72 procent sedan 2013. För de elever som
börjat i svensk skola i årskurs 6-9 går utvecklingen i motsatt riktning – från en redan mycket låg
behörighet på 28 procent till 26 procent i år.”
Statistiken Skolverket presenterar visar också att en större andel elever som når kunskapskraven går i
fristående skolor än i kommunala. Oavsett om man utgår ifrån föräldrarnas utbildningsnivå, om
eleverna har svensk eller utländsk bakgrund så gäller samma mönster. Resultaten i fristående skolor
är bättre än i kommunala och fler elever når kunskapskraven i alla ämnen.
Nuvarande lag omöjliggör dock för fristående skolor att ta emot nyanlända. Fristående skolor får
bara ta emot elever utifrån ett kösystem. Självklart kan nyanlända inte på förhand veta att de ska fly,
hamna i Sverige och ställa sig i kö. Därför föreslår Folkpartiet Liberalerna att ett undantag för
kösystemet skall göras i Borås Stad så att även de fristående grundskolorna ska få ta emot nyanlända
elever. Kommunstyrelsen få i uppdrag att se hur ett sådant undantag kan se ut och vilka resurser som
behöver följa med när ett sådant system införs.
Folkpartiet Liberalerna föreslår att
De fristående grundskolorna i Borås undantas kösystemet för att kunna ta emot nyanlända elever.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se hur det kan genomföras och vilka resurser som skall följa med
ett sådant undantag.

Anna Svalander, Folkpartiet Liberalerna
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Dnr 2015/KS0455

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

OSTADRESS

01 80 Borås

Kommunfullmäktige
Nr 35
Svar
av Ida
Ida Legnemark
Legnemark (V);
(V); KostnaKostnader för
Svar på
på motion
motion av
cellprov
och mammografi
ska ingå
i försörjningsstöd
der för cellprov
och mammografi
ska
ingå i
2015-11-13

Dnr 2015/KS0455 754

försörjningsstöd

Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen beskrivs hur kostnader för mammografi och cellprover gör att kvinnor
med låga inkomster avstår från att genomgå dessa tester. Tester som hjälper till att
upptäcka cancer i ett tidigt stadie och möjliggör att behandling kan sättas in.
Vidare skriver motionären att det är just den tidiga upptäckten av sjukdomen som
bidrar till att de flesta som drabbas av bröstcancer idag överlever. Motionären nämner
också att merparten av de som drabbas av livmoderhalscancer inte genomfört cellprov.
Kvinnor som är helt, eller till viss del, beroende av försörjningsstöd riskerar att avstå
från viktiga hälsoundersökningar till följd av de små marginaler de lever på ekonomiskt. Idag finns möjligheter att få beviljat kostnader för sjukvård via högkostnadsskyddet, men häri ingår inte kostnader för cellprov och mammografi.
Motionären föreslår att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska
ingå i försörjningsstödet i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
Att kostnader för cellprov och mammografi skall ingå i riktlinjer för försörjningsstöd som
”livsföring i övrigt” mot uppvisande av kvitto
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Motion
Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd��
Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det
motsatta gäller för personer som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden
gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig upptäckt och behandling av
cancer kan sättas in. Tyvärr utgör de avgifter som tas ut för de båda proven att
kvinnor med låga inkomster avstår från dessa undersökningar. Detta ökar hälsoklyftan
ytterligare.��
Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har
inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka
cellförändringar, innan de utvecklas till cancer. ��Bröstcancer är den vanligaste
formen av cancer hos kvinnor med drygt 8000 diagnoser per år i Sverige. Idag
överlever de flest som drabbas av bröstcancer. En viktig orsak till detta är
mammografin, som möjliggör tidig upptäckt och behandling.��
Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska
marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det
så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov och mammografi ingår inte. Det finns
därför en uppenbar risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från
ovan nämnda undersökningar. ��
Mot bakgrund av ovanstående föreslår �änsterpartiet �
 att kostnader för gynekologiskt cellprov och mammografi ska ingå i
försörjningsstödet i Borås Stad
��Ida �egnemark �����
Borås 2015-05-25
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Lennart Gustavsson, 033-35 33 98

Dnr 2015/ALN0060

Kommunstyrelsen
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Motion: Kostnader för cellprov och mammografi ska ingå i försörjningsstöd
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0455

Nämndens beslut

Tillsyrka motionen att kostander för cellprov och mammografi ingår i riktlinjer för
försörjningsstöd som ”livsföring i övrigt” mot uppvisande av kvitto.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Med hänvisning till de besparingar görs genom mammografi samt cellprov och som
kan ge ökad livskvalité är vi inte främmande till att acceptera det som en kostnad då vi
prövar rätten till bistånd. Det ingår inte i försörjningsstödet utan blir som "livsföring i
övrigt".

Nämndens yttrande i sin helhet

Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har
inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka
cellförändringar, innan de utvecklas till cancer. Bröstcancer är den vanligaste
formen av cancer hos kvinnor med drygt 8000 diagnoser per år i Sverige. Idag överlever de flest som drabbas av bröstcancer. En viktig orsak till detta är
mammografin, som möjliggör tidig upptäckt och behandling
Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska
marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det
så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov och mammografi ingår inte. Det finns
därför en risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från ovan
nämnda undersökningar.
Förslag till förändring

Vår uppfattning är att kostnaden för mammografi och cellprov ska ingå i högkostnadsskyddet för läkarvård men vi styr inte över sjukvårdens regler.
Med hänvisning till de besparingar görs genom mammografi samt cellprov och som
kan ge ökad livskvalité är vi inte främmande till att acceptera det som en kostnad då vi
prövar rätten till bistånd. Det ingår inte i försörjningsstödet utan blir som "livsföring 2i
övrigt".
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Socialt perspektiv

2

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

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås

ARBETSLIVSNÄMNDEN
Borås
2025 Socialt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.
Lars-Åke Johansson
ARBETSLIVSNÄMNDEN
Ordförande
Lars-Åke Johansson
Ordförande

Dag Forsström
Förvaltningschef
B 349
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2015-11-30

Dnr 2015/KS0299

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 36
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Fredrich
Legnemark (V) och
Ida Legnemark (V); Bredda Borås matutbud
Svar på Dnr
motion
av Fredrich Legnemark (V) och
2015-11-12
2015/KS0299 310
Ida Legnemark (V); Bredda Borås matutbud
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26 inlämnat rubricerad motion.

I motionen beskrivs konceptet food truck och de hinder som står i vägen för dessa
typer av verksamheter idag i Borås Stad, där kanske det främsta problemet bottnar i
ansökningsprocessen för diverse tillstånd. Motionärerna räknar upp ett antal instanser
från vilka tillstånd måste sökas innan en food truck kan bli verksam.
Vidare hänvisar motionärerna till motsvarande situation i Göteborg och hur denna
problematik hanteras där, vilket också diskuteras närmare i remissvaret från Tekniska
nämnden.
Motionärerna föreslår en förenkling och samordning av tillståndsgivningen för food
trucks samt att uppställningsplatser för dessa verksamheter bestäms. I slutändan menar motionärerna att detta förfarande möjliggör att intressenter har förutsättningar att
komma med rätt uppgifter till rätt instans och att intressenten från början vet var man
kan få tillstånd att bedriva verksamheten.
Vid behandling av motionen har förslag på att intentionerna, vad gäller förenkling
och samordning, även ska innefatta annan motsvarande mobil försäljning av livsmedel.
Avslutningsvis föreslår motionärerna att intressenterna i sin ansökan skall beröra frågor som blir aktuella för deras verksamhet med avseende på miljö, hållbarhet, krav,
närodlat samt pris.
Motionen har varit remitterad till Tekniska nämnden samt Miljö- och
konsumentnämnden. Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalles
Att uppdra till Näringslivsenheten att undersöka möjligheten att samordna och förenkla
tillståndsgivningen för food trucks samt annan motsvarande mobil försäljning av livsmedel

2
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KOMMUNSTYRELSEN
Att uppdra till Tekniska nämnden att utreda möjligheten att designera uppställningsplatser
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Bredda Borås matutbud
Konceptet food truck (rullande restaurang) är en global trend som innebär att
mark tillfälligt upplåtes till ett motordrivet fordon - lätt lastbil - som säljer olika
typer av färdiglagade maträtter till förbipasserande. Detta tycker vi skulle lyfta
Borås som en internationell och modern stad tillsammans med andra initiativ som
No Limit street art festival.
I nuläget finns det ett antal saker som kan utgöra hinder för den typen av
verksamhet; Att olika tillstånd behöver sökas från en rad instanser; Miljökontoret,
räddningstjänsten, polisen samt eventuellt ytterligare myndigheter. I Göteborg,
som vi anser som intressanta i detta hänseende, pågår för närvarande ett projekt
med samordning av tillståndssökning och uppställning.
I Göteborg insänder intressenter en ansökan och så samordnar sig berörda
myndigheter för att avgöra om man uppfyller kraven gällande
livsmedelshantering, eventuellt brandfarligt gods, personalmässiga aspekter och
lagstiftning samt att fordonet är godkänt och lämpligt samt att avfallshanteringen
är rimligt genomtänkt. Detta är en avsevärd förenkling jämfört med det nuvarande
upplägg som Borås, likt många andra mindre och medelstora städer har där den
enskilde näringsidkaren behöver separat söka en rad olika tillstånd från olika
instanser.
Marknaden har visat ett stort intresse för att etablera så kallade food trucks, och
för att underlätta detta menar Vänsterpartiet Borås att det finns anledning att se
hur tillståndsgivningen kan förenklas genom samordning och uppställningsplatser
för serveringsfordon kan bestämmas, för att möjliggöra att intressenter kan på ett
lätt sätt vända sig till en instans, veta vilka uppgifter man behöver inkomma med
för att säkerställa en skyndsam och rättssäker hantering, samt att man vet på
förhand var man kan få ställa sig för att få servera.
Vi tycker även att i ansökan så skall intressenter presentera hur de tänker kring
miljö, hållbarhet, krav, närodlat samt pris. Detta skall tillsammans med en önskan
om en bred matupplevelse vägas in när tillstånd beviljas.
Därför föreslår Vänsterpartiet i Borås att
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning att utreda möjligheten
till att förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks
Kommunfullmäktige uppdrar till lämplig förvaltning, att utreda möjligheten
att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom kommunens
område.

Borås 2015-03-17 Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V)
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§ 105

Dnr 2015-1545

Bredda Borås matutbud. Motion av Fredrich Legnemark (V)
och Ida Legnemark (V)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0299)
Ärendet
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har i sin motion föreslagit att en
lämplig förvaltning ska utreda följande:
-

förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks

-

utreda möjligheten att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom
kommunens område

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Justerande sign
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Bredda Borås matutbud. Motion av Fredrich Legnemark (V)
och Ida Legnemark (V)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr 2015/KS0299)
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen.
Ärendet
Fredrich Legnemark (V) och Ida Legnemark (V) har i sin motion föreslagit att en
lämplig förvaltning ska utreda följande:
-

förenkla och samordna tillståndsgivningen för food trucks

-

utreda möjligheten att designera uppställningsställen på lämpliga ställen inom
kommunens område

Miljöförvaltningens synpunkter
I dagsläget finns det fungerande rutiner på Miljöförvaltningen som inte hindrar på
något sätt att företagen kan starta och driva en livsmedelsanläggning. Rutinen innebär
att om myndigheten inte hör av sig under två veckors period efter inlämnad anmälan
om registrering för eventuella kompletteringar eller liknande får företagen starta sin
verksamhet. Miljöförvaltningen har den beredskap som krävs för att kunna hantera
sådana ärenden.
Denna motion handlar om food trucks. Dock är själva idén om förenklingar av olika
myndighetsrutiner tillämpbara på andra områden.
Miljöförvaltningen anser att Näringsliv- och utredning på Stadskansliet har en nyckelroll i processen då en naturlig kundtjänst för samtliga förvaltningar saknas i dagsläget. Sida
Andra förvaltningar ansvarar för bland annat uppställningstillstånd med mera.
2(2)
Datum

Dnr

2015-08-12
2015-1545
Ett samarbete mellan Miljöförvaltningen, Tekniska
förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Stadskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen pågår sedan en tid
tillbaka och omfattar bland annat förenkling av rutiner.

Jonas Edin
Tf. Miljöchef

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

Bilaga
BESÖKSADRESS
Sturegatan 42
Motionen

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

Svar på motion: Bredda Borås matutbud
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0299

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker motionens intentioner och kommer att se över möjligheten att bredda utbudet av uppställningsplatser för snabbmat/foodtrucks på allmänplatsmark och regelverket för denna verksamhet.

Tekniska nämndens yttrande
I Borås centrum finns idag 4 platser på allmänplatsmark som bedömts lämpliga att
ställa upp vagnar/fordon för tillfällig försäljning av snabbmat. Eftersom efterfrågan
idag är större än tillgängliga platser ställer sig Tekniska nämnden positiv att se på möjligheten att bredda utbudet av antalet platser.
Göteborgsmodellen som hänvisas till i motionen är ett samarbetsprojekt som bedrivs
som försöksverksamhet under ett år för att sedan utvärderas. Projektet hanterar inte
den formella tillståndsgivningen från de myndigheter varifrån tillstånd krävs i varje
enskilt fall, utan syftar till att ge stadens boende en förhöjd upplevelse av stadens
matutbud. En affärsplan ska upprättas där företaget får redogöra för sitt koncept bl.a
typ av mat, ekonomiska förutsättningar, efterlevnad av gällande regelverk och miljöpåverkan. Utifrån sju bedömningskriterier godkänns lämpliga företag/koncept att gå
vidare med tillståndsansökan hos berörda myndigheter. Business Region Göteborg
som är ett kommunalt bolag med ansvar för näringslivsutveckling i Göteborg utgör
företagslots till intresserade företag som vill bedriva verksamhet med foodtrucks.
Tekniska nämndens ansvarar tillsammans med polismyndigheten för upplåtelse av
allmänplatsmark för uppställning av foodtrucks samt regler för upplåtelsen. Inledningsvis konstaterades att nämnden ser posítivt på möjligheten att bereda fler platser
inom kommunen för försäljning av snabbmat. Utifrån erfarenheterna från Göteborg
kan det också finnas skäl i att utveckla regelverket t.ex så att en rotation av de upplåtna platserna erhålles för att få en rättvis fördelning av de attraktivaste platserna.
För att underlätta förståelsen för tillståndskrav och regelverk har kommunen idag en
kanal: ”En dörr in” hos Näringslivsenheten på Stadskansliet som skulle kunna fungera som företagslots även i detta sammanhang.
TEKNISKA NÄMNDEN I BORÅS

Rose-Marie Liljenby Andersson
Gunnar Isackson
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Dnr 2014/KS0429 733

Kommunfullmäktige

Nr 37
Svar på motion av Ida Legnemark (V): om att förbättra
Svar på motion
Ida Legnemark (V): om att
villkoren
i dagligavverksamhet
förbättraDnrvillkoren
2015-11-19
2014/KS0429 733i daglig verksamhet
Ärendet
Ida Legnemark (V) vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-05-21 lämnat motion om att förbättra villkoren i daglig verksamhet.
I motionen föreslås att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i
Borås Stad ska omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda.
Motionärens motiv för förslaget är att den dagliga verksamheten är de här människornas arbete och att kommunen ska visa samma uppskattning mot dem som mot
sina anställda.
Motionen har varit remitterad till Sociala omsorgsnämnden.
Överväganden
Nämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen i den del att Borås Stad bör visa uppskattning till personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning/verksamhet inom psykiatrin.
Social omsorgsnämnden föreslår att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag
på förmåner utreds.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden instämmer i motionsställarens intentioner att Borås Stad ska visa uppskattning för det arbete som personer inom LSS daglig verksamhet och sysselsättning/verksamhet inom psykiatrin utför.
Nämnden föreslår att frågan om avgränsning av målgrupp och förslag på förmåner
bör utredas ytterligare.
Eftersom nämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna med
beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för den
föreslagna förmånen. Det är i dag flera skillnader mellan LSS-gruppen och psykiatrin.
Ett sätt är att avgränsa förmånerna till personer som har biståndsbedömd
sysselsättning vilket idag är detsamma som personer med LSS-beslut.
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Eftersom förslaget handlar om frivilliga förmåner skulle detta innebära ökade
skillnader mellan nämndens olika målgrupper utöver det som är styrt av lagen.
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och centrala arbetsgivarpart. Personalförmånerna är en del i de fördelar som man har som anställd i Borås Stad. De är
en del i arbetsgivarens ambition, vilja och förmåga att attrahera, rekrytera och behålla
medarbetare.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, en god arbetsmiljö och professionella arbetskamrater erbjuds personalförmåner som syftar till att medarbetarna ska trivas och må
bra, både fysiskt och psykiskt. De ska bidra till att ge medarbetarna bättre förutsättningar för att nå de mål som finns för kommunens olika verksamheter.
Personalförmånerna är därmed en del i synliggörandet av varumärket Borås Stad och
ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. En arbetsgivare som har konkurrenskraftiga anställningsvillkor och tydliga erbjudanden som attraherar de bästa medarbetarna.
Borås Stad erbjuder i dag anställda följande personalförmåner:
 Fria bad
Alla medarbetare har fria bad i kommunens anläggningar Stadsparksbadet, Borås simarena, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
 Friskvårdsbidrag
Arbetsgivaren betalar hälften av kostnaden för motionsaktiviteter, dock högst 1 500
kr per år.
 Fritt inträde till friluftsgårdar
Alla medarbetare får fritt använda de kommunala friluftsgårdarna Kransmossen och
Kypegården för dusch, bastu etc.
 Försäkringar
Som nyanställd i Borås Stad har du under dina tre första månader ett kostnadsfritt
försäkringsskydd. I försäkringsskyddet ingår:
 livförsäkring 6 prisbasbelopp,
 trygghetskapital 10 prisbasbelopp,
 sjukförsäkring 1 440: -/månad,
 olycksfall hela dygnet,
 Efter tre månader har du möjlighet att teckna en fortsättning/förändring av
försäkringsskyddet.
 Föräldrapenning
Har du varit anställd minst 365 dagar innan din föräldraledighet påbörjas kan du få
föräldrapenningtillägg vid din föräldraledighet. Föräldrapenningtillägg utbetalas en
gång per födsel och utgör 10 % av lönebortfallet under högst 150 kalenderdagar.
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 Kaffe och te
Borås Stad erbjuder alla medarbetare fritt kaffe och te på arbetsplatsen.
 Konstklubben
Väljer du att gå med som medlem i konstklubben har du möjlighet att vinna konstverk.
 Löneväxling till pension
Arbetsgivaren skjuter till 6 procent på lön som du växlar till extra tjänstepension.
 Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en neutral part för bl.a. samtal, jobbförmedling och livs- och
karriärplanering.
 Merkraft
Personalföreningen MerKraft har ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang för
att inspirera, aktivera och ge fritidsupplevelser.
 Miljöbil
Alla medarbetare kan genom arbetsgivaren leasa en miljöbil mot bruttolöneavdrag.
 Studiebidrag
Som medarbetare i Borås Stad kan du få studiebidrag vid fritids- eller heltidsstudier.
 Minnesgåva 25 år
Minnesgåva till anställd/förtroendevald med minst 25 års tjänstgöring eller vid
pensionsavgång minst 20 års tjänstgöring.
Det finns idag inget formellt anställningsförhållande mellan Borås Stad och deltagarna
i daglig verksamhet. Deltagarna är inte på något sätt anställda av Borås Stad. Men det
hindrar inte att deltagarna uppfattar verksamheten som ett arbete.
Det råder heller inget som helst tvivel om att deltagarna i daglig verksamhet på olika
sätt gör utomordentligt goda insatser i en rad verksamheter.
För att visa uppskattning för dessa insatser har Borås Stad vid några tidigare tillfällen
fattat särskilda beslut.
Sociala omsorgsnämnden erbjuder sedan tidigare personer med pågående LSSinsatser fri entré till Borås Stads badanläggningar.
Vidare har kommunfullmäktige beslutat att de personer som har deltagit i LSS-daglig
verksamhet i 25 år erbjuds en gratifikation från Borås Stad på samma villkor som
anställda.
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Bedömning
Då Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar stöd och insatser till personer
med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättning samt insatser till vuxna
med beroendeproblematik ser nämnden svårigheten i att avgränsa målgruppen för
den föreslagna förmånen.
Det finns därmed fog för att utreda frågan för att bl.a. klargöra:
- vilken målgrupp som avses
- vilka skillnader som finns idag för olika målgrupper och om det är rimligt att
dessa kvarstår
- inom vilka verksamheter och utförare förmånen ska tillämpas
- direkta kostnader för förmånen och vilken nämnd som ska svara för dessa
- att verksamheten kan tillgodose ökat behov av personalstöd och ledsagning
för aktiviteter
- hur administrationen ska lösas mellan berörda kommunala förvaltningar och
privata utförare
- hur förmånerna betraktas skattemässigt
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda avgränsning och förmåner till målgrupperna.
Motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
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Motion: Förbättra villkoren i Daglig verksamhet
I Borås Stad finns daglig verksamhet för personer inom LSS och psykiatrin. Det rör
sig i dagsläget om 310 respektive 200 personer som deltar i olika typer av
verksamhet. De gör ett betydelsefullt arbete på caféer, i bageri, inom hantverk och
mycket annat - verksamheter och arbete som är värdefullt för Borås Stad.
En av Borås Stads styrkor som arbetsgivare är de frikostiga personalförmånerna,
exempelvis i form av friskvårdsbidrag och fria bad i de kommunala badhusen. Det är
inte rimligt att dessa förmåner inte omfattar dem som deltar i daglig verksamhet. Den
dagliga verksamheten är de här människornas arbete och kommunen ska visa samma
uppskattning mot dem som mot sina anställda.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet
- att personer som deltar i daglig verksamhet LSS eller psykiatri i Borås Stad ska
omfattas av samma personalförmåner som Borås Stads anställda
Borås 2014-05-10
Ida Legnemark
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2015-11-30

Dnr 2015/KS0423

Avd: Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige
Nr 38
Svar
(M)
Svarpå
påmotion
motionav
avMarie
MarieFridén
Fridén(M),
(M), Vivi
Vivi Roswall
Rosoch
Synliggör
och öka
wallAnnette
(M) ochCarlson
Annette(M):
Carlson
(M): Synliggör
professionaliseringen
av socialtjänsten
och öka professionaliseringen
av social2015-11-10

Dnr 2015/KS0423 023

tjänsten!

Ärendet
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 lämnat motion om att synliggöra och öka
Pf3 skrivelseprofessionaliseringen av socialtjänsten.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i Borås Stad.
Överväganden
Flera nämnder har tidigare redovisat en del av åtgärder som redan görs för att behålla
och rekrytera socialsekreterare i Borås Stad. Det finns bl.a. exempel på karriärstjänster
som mentorstjänster och ett VFU-center (verksamhetsförlagd utbildning) för
socionomstuderande men samtidigt uttrycks att insatserna ännu inte är tillräckliga.
Personalomsättningen bland socionomer har aktualiserats i kommunens centrala
samverkansgrupp mellan fackliga organisationer och arbetsgivaren (CSG). Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare.
Arbetsgruppens har ännu så länge en ganska bred diskussion om lön och
löneutveckling tillsammans med karriärvägar som rör bla karriärtjänster som t.ex.
metodutvecklare/metodhandledare, utvecklingsuppdrag (t.ex. mentor), chefstjänster
och ansvarsområden, kompetensutveckling och arbetsbelastning.
Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system som bidrar till att
göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har förutsättningar och
förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera nya socialsekreterare.
Bedömning
Det finns ett pågående arbete med utredning och insatser för att göra
socialsekreteraryrket mer attraktivt. I Borås Stad har nämnder och verksamhet
genomfört en del åtgärder för att behålla och rekrytera socialsekreterare. Sedan april
2015 finns en gemensam arbetsgrupp som bearbetar frågan om hur Borås Stad ska
kunna stärka förutsättningar och förmåga att behålla erfarna och rekrytera duktiga
socialsekreterare. Målsättning är att redovisa ett sammanhang av insatser, ett system
som bidrar till att göra Borås Stad till en än mer attraktiv arbetsgivare som har
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förutsättningar och förmåga att behålla erfarna medarbetare och samtidigt rekrytera
nya socialsekreterare.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

Motionen bifalls

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Synliggör och öka professionaliseringen av socialtjänsten!
Socialtjänstens arbete är svårt. Socialtjänstens medarbetare arbetar med de svåraste dilemman som
vårt samhälle rymmer. Kärnan i det sociala arbetet är en mycket krävande myndighetsutövning där
tvingande beslut ibland måste fattas mot den enskildes vilja. De socialsekreterare som utreder och
förbereder svåra beslut möts inte alltid av den uppskattning som deras arbetsuppgifter motiverar,
trots att de har jobb som många egentligen är mycket tacksamma över att kvalificerade människor
vill ta på sig.
En av de stora utmaningarna för socialtjänsten i Borås är svårigheterna att rekrytera och behålla
kompetenta medarbetare med rätt erfarenhet. Anledningarna till det är flera. Högskolan i Borås har
ingen socionomutbildning. Borås ligger lägre lönemässigt än grannkommunerna och Göteborg. Det
finns också få karriärsvägar annat än att bli chef. Genom att inrätta specialisttjänster skulle
socialsekreterartjänsten kunna göras mer attraktiv. Allt mer av socialsekreterarnas tid går också åt till
administration, på bekostnad av tid för klienterna. Avlastning i den administrativa bördan skulle ge
socialsekreterarna mer tid till att utöva det yrke de valt.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur socialsekreteraryrket kan göras mer attraktivt i
Borås Stad.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)
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Dnr 2015/KS0300

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Roger Cardell

OSTADRESS

01 80 Borås

Nr 39
Kommunfullmäktige
Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S)
SvarTommy
på motion
av Anna
Kjellberg
Anna
och
Josefsson
(V).
Ljusrum(MP),
till Borås
Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum
Stadsparksbad
2015-11-27
2015/KS0300 822
till BoråsDnrStadsparksbad
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i samband med renovering av Stadsparksbadet, om det är möjligt bygga till ett rum för solande människor (med kontrollerad belysning)
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden och
Lokaförsörjningsnämnden.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till motionen om ett ”ljusrum” på
Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett
”ljusrum” med i projekteringen. Kommunstyrelsen vill här tillägga att etapp 2 är
planerad fr.o.m. 2017 och ännu ej beslutad av Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig också positiv till motionen men menar att det är
verksamhetsägaren Fritids- och folkhälsonämnden som avgör om ett ljusrum skall
ingå i projektet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Hans Gustavsson (KD) till förmån för eget förslag.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar
(S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum till Borås
Stadsparksbad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att avslå motionen.
För Moderaterna
Annette Carlson

För Liberalerna
Morgan Hjalmarson

För Centerpartiet
Kerstin Hermansson

För Kristdemokraterna
Hans Gustavsson
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ALTERNATIVT BESLUTSFÖRSLAG
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Kjellberg (MP), Anna
Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). Ljusrum
till Borås Stadsparksbad
Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-03-18 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att i samband med renovering av Stadsparksbadet, om det är möjligt bygga
till ett rum för solande människor (med kontrollerad belysning). Motionen har varit remitterad till
Fritids- och folkhälsonämnden och Lokalförsörjningsnämnden. Fritids- och folkhälsonämnden är
positiv till motionen om ett ”ljusrum” på Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och
ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett ”ljusrum” med i projekteringen. Kommunstyrelsen vill
här tillägga att etapp 2 är planerad fr.o.m. 2017 och ännu ej beslutad av Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden ställer sig också positiv till motionen men menar att det är
verksamhetsägaren Fritids- och folkhälsonämnden som avgör om ett ljusrum skall ingå i
projektet.
Bedömning
Kommunstyrelsen anser inte att ett publikt ljusrum i stadsparksbadet är en kommunal
angelägenhet och föreslår därför att avslå motionen.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att avslå motionen.
KOMMUNSTYRELSEN
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Motion om ”ljusrum” till Borås Stadsparksbad
Under den långa mörka vintern upplever många människor behov av sol och värme.
Både kroppsligt och mentalt känns vintern mörk och dyster. Många människor känner sig
mer nedstämda än under sommarhalvåret.
Vissa människor löser detta genom att ta en solsemester till ett varmare land. Ur
klimatsynpunkt är det problematiskt att många människor gör detta. Exempelvis förorsakar
en tur och returresa för en person till Thailand ca fem ton utsläpp av koldioxid, vilket nästan
motsvarar ett helt års utsläpp växthusgaser av en genomsnittlig svensk.
Flera kommuner har ordnat med ljusrum i bland annat äldreboenden, badhus och i andra
sammanhang. De som besöker dessa ljusrum uppger att de känner sig bättre till mods.
Det finns lampor som ger UV-ljus från gruppen B som gör att kroppen producerar Dvitaminer. Melatoninet (kroppens eget sömnhormon) blockeras så att man blir piggare,
blodcirkulationen och välbefinnandet ökar.
Viktigt att lamporna simulerar verkligt solljus som ligger på en kontrollerad och ofarlig nivå.
En timma i sådant ljus, kan då motsvara ca 30 minuter en fin svensk sommardag.
Det vore bra om Borås kunde erbjuda alla invånare och besökare en möjlighet att få uppleva
en känsla av sol och värme i stadens badhus. Det skulle höja attraktionskraften på Badhuset
ytterligare.
Vi är övertygade om att människor mår bra av att få uppleva en känsla av sol och värme,
även om det är för en kort stund. Kan vi dessutom spara in flygresor är det ett stort plus för
att minska klimatbelastningen.
Vi tror också att det blivande ljusrummet kan dra till sig nya besökare till badhuset och öka
Borås stads attraktionskraft.
Eftersom Stadsparksbadet skall renoveras vill vi därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att
undersöka möjligheten och utreda om
•

det är möjligt att bygga till ett rum avsett för solande människor (med kontrollerad
belysning)

Borås 4/3 2015
Anna Kjellberg, Miljöpartiet
Anna Klaar, Socialdemokraterna
Tommy Josefsson, Vänsterpartiet
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-08-19

§ 93
2015/FF0126 822
Yttrande över motion - Om "ljusrum" till Borås Stadsparksbad; Anna Kjellberg
(MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V)
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion avseende Ljusrum
till Borås Stadsparksbad; Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S) och Tommy Josefsson (V). I
motionen beskrivs de positiva fördelarna med ett ”ljusrum”. Förslagsställarna föreslår att ett
”ljusrum” byggs till i samband med Stadsparksbadets renovering och tillbyggnad.
Nämnden har lämnat förslag till ett ”ljusrum” i etapp 2 av ombyggnaden av Stadsparksbadet. På
många andra, nyare bad- och simanläggningar, investeras det i ”ljusrum”. De för människan
skadliga UV-strålarna har reducerats så att ljuset uppfyller de krav som myndigheterna ställer. På
andra badanläggningar marknadsförs ”ljusrummen” som ljusterapi, ”där rätt ljusbelysning reglerar
melatonin och serotoninnivåerna på samma sätt som dagsljuset. Du blir piggare, mår bättre och
orkar mer under den mörka årstiden”. Känslan är att det ger en positiv upplevelse.
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till motionen om ett ”ljusrum” på Stadsparksbadet. I
etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett ”ljusrum” med i
projekteringen.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Sekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-08-25
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Ingela Hallgren (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-08-26.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Sekreterare
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Yttrande över motion - ”Ljusrum” till Borås
Stadsparksbad; Anna Kjellberg (MP), Anna Klaar (S)
och Tommy Josefsson (V)
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0300

Nämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är positiva till motionen om ett ”ljusrum” på
Stadsparksbadet. I etapp 2 av renovering och ombyggnad av Stadsparksbadet finns ett
”ljusrum” med i projekteringen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har lämnat förslag till ett ”ljusrum” i etapp 2 av
ombyggnaden av Stadsparksbadet. På många andra, nyare bad- och simanläggningar,
investeras det i ”ljusrum”. De för människan skadliga UV-strålarna har reducerats så
att ljuset uppfyller de krav som myndigheterna ställer. På andra badanläggningar
marknadsförs ”ljusrummen” som ljusterapi, ”där rätt ljusbelysning reglerar melatonin
och serotoninnivåerna på samma sätt som dagsljuset. Du blir piggare, mår bättre och
orkar mer under den mörka årstiden”. Känslan är att det ger en positiv upplevelse.

Nämndens yttrande i helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ser positivt på initiativet och vill gärna utveckla
Stadsparksbadet med ett ”ljusrum”. Svensk forskning visar på goda effekter av
ljusterapi. Cecilia Rastad, verksam vid Uppsala Universitet och Centrum för klinisk
forskning Dalarna, presenterade 2009 resultatet av sin forskning på ljusterapi. En
slutsats var att personer med vinterdepression eller vintertrötthet får god effekt av
ljusterapi. Resultaten är så pass positiva att man bör gå vidare med ytterligare studier i
ämnet säger Cecilia Rastad i ett pressmeddelande från Uppsala Universitet (2009-0317).

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00
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2 (2)

REMISSVAR
Datum

2015-08-20

Diarienummer

2015/FF0126 822

Mona Carlbom, 033 – 35 71 50
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66
Kommunstyrelsen

Ordförande
Ida Legnemark (V)
Förvaltningschef
Tommy Jingfors

501 80 Borås
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fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

