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KALLELSE
Datum

2019-03-20
Instans

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 25 mars 2019
OBS!

Borås Stadshus AB sammanträder 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter
Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden
som avser myndighetsutövning eller sekretess)
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare
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Kommunchefen
Sekretariatet
Personal och förhandling
Kommunikation
Kvalitet och utveckling
Mark och exploatering
Ekonomistyrning
Näringsliv
Strategisk samhällsplanering
Centrum för kunskap och säkerhet
Koncerninköp

Borås Stad

Datum

Sida

2019-03-20
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Ärende
1.

Val av justerare

2.

Anmälningsärende 2019-03-25
Dnr 2019-00236 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil)

3.

Delegationsbeslut 2019-03-25
Dnr 2019-00194 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil)

4.

KC1

Tillsättning av förvaltningschef till Sociala omsorgsförvaltningen (Bil)
Dnr 2019-00298 2.3.2.1 Programområde 1

5.

K1

Initiativärende: Marknadsföringssamarbete med Borås AIK,
Dnr 2019-00213 2.9.1.1 Programområde 1

(Bil)

6.

K2

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Bergdalens IK
Dnr 2019-00167 2.9.1.1 Programområde 1

(Bil)

7.

K3

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2019: Sjömarkens IF
Dnr 2019-00130 2.9.1.1 Programområde 1

(Bil)

8.

K4

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2019: Norrby IF
Dnr 2019-00111 2.9.1.1 Programområde 1

(Bil)

9.

K5

Marknadsföringssamarbete 2019 IF Elfsborg
Dnr 2019-00223 2.9.1.1 Programområde 1

(Bil)

10. KU1

Interreligiöst råd i Borås Stad (Budgetuppdrag 2018)
Dnr 2018-00576 1.1.2.25 Programområde 2

(Bil)

11. KU2

Svar på motion från Alexander Andersson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C) - Maten i kommunal verksamhet.
Dnr 2018-00161 1.1.1.1 Programområde 2

(Bil)

12. KU3

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter
januari - december 2018.
Dnr 2019-00204 1.4.2.1 Programområde 1

(Bil)

13. M1

Svar på Initiativärende: Att rädda världen är en bisak
Dnr 2019-00107 3.1.2.4 Programområde 4

(Bil)

14. E1

Slutliga Koncernbidrag år 2018 inom koncernen Borås Stadshus (Bil)
AB
Dnr 2018-00914 1.2.2.3 Programområde 1

15. E2

Förlängd svarstid avseende förslag till ny
resursfördelningsmodell
Dnr 2018-00764 1.2.4.0 Programområde 3

(Bil)

Borås Stad
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Sida
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Ärende
16. E3

Borås Stads remissyttrande över En anpassning av bestämmelser (Bil)
om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning
Dnr 2018-00876 1.1.2.1 Programområde 1

17. E4

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem
2019, Internationella Engelska skolan i Sverige AB.
Dnr 2018-00691 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

18. E5

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem
2019, Montessoriskolan Malmen.
Dnr 2018-00850 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

19. E6

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem
2019, Stiftelsen Anden och Ordet
Dnr 2018-00851 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

20. E7

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem
2019, Kunskapsskolan i Sverige AB.
Dnr 2018-00852 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

21. E8

Ersättning till fristående förskolor 2019, Freinertförskolan
Ejdern
Dnr 2018-00842 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

22. E9

Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan Paletten
Dnr 2018-00841 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

23. E10

Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessoriförskolan
Globen
Dnr 2018-00840 3.5.10.0 Programområde 3

(Bil)

24. E11

Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessoriförskolan
Malmen
Dnr 2018-00839 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

25. E12

Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessoriförskolan
Pyramiden
Dnr 2018-00838 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

26. E13

Ersättning till fristående förskolor 2019, Svenska Kyrkan i Borås (Bil)
Dnr 2018-00836 3.5.1.0 Programområde 3

27. E14

Ersättning till fristående förskolor 2019, Borås Kristna förskola
Dnr 2018-00837 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

28. E15

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2019
Dnr 2018-00037 1.2.4.1 Programområde 1

(Bil)

29. E16

Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan Idealiv
Dnr 2018-00692 3.5.1.0 Programområde 3

(Bil)

Borås Stad

Datum

Sida

2019-03-20
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Ärende
30. N1

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017)
Dnr 2017-00254 141 Programområde 1 till 20181024

(Bil)

31. SP1

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson
(L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD):
Utred möjligheterna för linbana i Borås!
Dnr 2016-00184 530 Programområde 5

(Bil)

32. SP2

Svar på motion av Anna Christensen (M): Borås som cykelstad
Dnr 2015-00490 312 Programområde 5

(Bil)

33. SP3

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne Rapinoja
(V): Stimulera boråsare att cykla
Dnr 2015-00809 312 Programområde 5

(Bil)

34. CKS1 Svar på initiativärende Stärk arbetet mot djurrättsextremisterna
Dnr 2019-00211 3.2.2.0 Programområde 1

(Bil)

OBS!
Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns som
separata listor på webben
OBS! Yttrande har lagts till sist bland Anmälningsärendena

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Tillsättning av förvaltningschef till Sociala
omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Magnus Stenmark anställs som förvaltningschef för Sociala
omsorgsförvaltningen.

Datum

2019-03-18

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-18

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00298 2.3.2.1
Handläggare: Per Olsson
Datum

2019-03-15

Svante Stomberg
Kommunchef

Programområde 01

KC1

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00298 2.3.2.1

Per Olsson
Handläggare
033 357712

Tillsättning av förvaltningschef till Sociala
omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Magnus Stenmark anställs som förvaltningschef för Sociala
omsorgsförvaltningen.
Ärendet i sin helhet
Tre personer har intervjuats till tjänsten som förvaltningschef till Sociala
omsorgsförvaltningen. Tre grupper deltog i den första intervjuomgången:
Grupp 1: politiker, kommun- och personalchef - Grupp 2: ledningsgrupp –
Grupp 3: fack.
I intervjuomgång två deltog Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice
ordförande, samt personalchef. Efter en samlad bedömning föreslås att Magnus
Stenmark erbjuds tjänsten som förvaltningschef för Sociala
omsorgsförvaltningen i Borås Stad. Magnus Stenmark är idag socialchef i
Herrljunga kommun.
De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
1. MBL-Protokoll
Samverkan
MBL-förhandling
Beslutet expedieras till
1. Sociala omsorgsnämnden
2. Magnus Stenmark, magnus.stenmark@herrljunga.se

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Avdelningschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Initiativärende: Marknadsföringssamarbete med Borås
AIK,

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att i ett särskilt beslut inför säsongen höst-vinter
2019/2020 avgöra om Borås Stad ska ingå marknadsföringssamarbete med
Borås AIK.

Datum

2019-03-08

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00213 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2019-03-08

Marie Ingvarssin
Avdelningschef

Programområde 01

K1

Sida

SKRIVELSE

Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

1(1)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00213 2.9.1.1

Initiativärende: Marknadsföringssamarbete med Borås
AIK
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i ett särskilt beslut inför vintersäsongen
2019/2020 avgöra om Borås Stad ska ingå marknadsföringssamarbete med
Borås AIK.
Ärendet i sin helhet
Vänsterpartiet har i ett initiativärende föreslagit att Borås Stad genom
Kommunstyrelsen inleder ett marknadsföringssamarbete med Borås AIK:s
futsal-lag. Futsal, ibland kallad inomhusfotboll, är en variant av fotboll som
spelas på en mindre spelyta och med färre antal spelare. Borås AIK spelar i
Svenska Futsalligan, den högsta nationella ligan, med spelsäsong inomhus under
vinterhalvåret.
Kommunstyrelsen tar vid dagens sammanträde ställning till ett antal
marknadsföringssamarbeten för sommarsäsongen 2019, och vill därför inte
förekomma ett beslut om vilka samarbeten som kan bli aktuella inför säsongen
höst/vinter 2019/2020. Vi har noterat och följer de framgångar som Borås
AIK har i futsal-ligan under innevarande säsong.
Beslutsunderlag
1. Vänsterpartiets initiativärende

Beslutet expedieras till
Ingen expediering

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Initiativärende till Kommunstyrelsen 2019-02-18

Marknadsföringssamarbete med Borås AIK
Borås AIK har på kort tid blivit mycket framgångsrika inom futsal. De spelar idag i Svenska
futsalligan där de i dagsläget ligger trea. Med tanke på föreningens framgång och på att
några av deras matcher även har tv-sänts vore det lämpligt att Borås Stad inledde ett
marknadsföringssamarbete med Borås AIK.
Borås AIK är dessutom en förening med ett stort engagemang i barn- och ungdomsidrotten,
framför allt på Hässleholmen. Deras framgångsrika A-lagsspelare kan utgöra positiva
förebilder för de yngre medlemmarna. Det är också värt att lyfta fram.
Då futsal är en växande sport som väcker allt mer intresse vore det också ur det avseendet
intressant för Borås Stad att synas i marknadsföringssamarbete med Borås AIK.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
-

Att Borås Stad inleder marknadsföringssamarbete med Borås AIK futsal

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen
Ida Legnemark och Stefan Lindborg

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete 2019, Bergdalens IK

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Bergdalens IK om
marknadsföringssamarbete 2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till
klubben 50 000 kronor.

Datum

2019-03-08

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00167 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2019-03-28

Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Programområde 01

K2

Sida

SKRIVELSE

Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

1(1)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00167 2.9.1.1

Marknadsföringssamarbete 2019: Bergdalens IK
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Bergdalens IK om
marknadsföringssamarbete för 2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar
till klubben 50 000 kronor.
Ärendet i sin helhet
Bergdalens IK damlag spelar under säsongen 2019 i division 1, Mellersta
Götaland och i Svenska cupen.
Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland
annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.
Uppmärksamheten för Bergdalens IK i media har under 2018 renderat drygt 60
artiklar och radioinslag, främst i Borås Tidning, men också i lokala medier på de
orter laget spelat i serien. Laget slutade på tredje plats i serien 2018.
Kommunstyrelsen menar att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal för att nå
största möjliga effekt. Genom att träffa avtal med Bergdalens IK, samt IF
Elfsborg, Norrby IF och Sjömarken/Sandared i egna beslut vid dagens
sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt
marknadsutrymme för sommarsäsongen 2019.
Beslutsunderlag
1. Avtal
2. Ansökan
Beslutet expedieras till
1. Kjell-Åke Pettersson, Bergdalens IK, Backersgatan 10, 504 57 Borås

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Avtal
Datum

1(1)
Instans

2019-03-25 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2019-00167 2.9.1.1
Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

Marknadsföringssamarbete 2019: Bergdalens IK
Detta avtal har träffats mellan Bergdalens IK, nedan kallad klubben, och Kommunstyrelsen,
nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1.

Avtalet avser säsongen 2019 och gäller 1 april till 31 december 2019.

2.

Klubben spelar under säsongen i division 1, Mellersta Götaland och i Svenska cupen.
Avtalet gäller alla matcher i seriespelet och i Svenska Cupen.

Klubbens åtagande
3.

Klubben har ordet Borås tydligt på framsidan av den matchtröja laget spelar i, och på
överdelen av det uppvärmningsställ laget använder inför match. – placering och storlek
efter överenskommelse mellan parterna.

4.

Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan
ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle
hur många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva att möta kommunens
eventuella önskemål om namngivna spelare.

Kommunens åtagande
5.

Kommunen betalar till klubben 50 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från klubben.

Övrigt
6.

Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i
detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 5 förfaller till återbetalning,
och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. Kommunen har rätt att avgöra
om klubben brustit i detta avseende.

7.

Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och
uppvärmningsställ anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben.

8.

Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.

9.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Borås den 25 mars 2019

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Kjell-Åke Pettersson
Bergdalens IK

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete 2019: Sjömarken/Sandared

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Sjömarken/Sandared om
marknadsföringssamarbete 2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till
klubben 50 000 kronor.

Datum

2019-03-08

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00130 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2019-03-08

Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Programområde 01

K3

Sida

SKRIVELSE

Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

1(1)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00130 2.9.1.1

Marknadsföringssamarbete 2019 Sjömarken/Sandared
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Sjömarken/Sandared om
marknadsföringssamarbete 2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till
klubben 50 000 kronor.
Ärendet i sin helhet
Sjömarken/Sandareds damlag spelar under säsongen 2019 i division 1, Mellersta
Götaland och i Svenska cupen. Laget kom på sjunde plats serien 2018.
Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland
annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.
Uppmärksamheten för Sjömarken/Sandared i media har under 2018 renderat
ett 60-tal artiklar och radioinslag, främst i Borås Tidning, men också i lokala
medier på de orter laget spelat under säsongen.
Kommunstyrelsen menar att dessa avtal bör koncentreras till ett fåtal för att nå
största möjliga effekt. Genom att träffa avtal med Sjömarken/Sandared, samt
IF Elfsborg, Norrby IF och Bergdalens IK i egna beslut vid dagens
sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt
marknadsutrymme för sommarsäsongen 2019.
Beslutsunderlag
1. Avtal
2. Ansökan
Beslutet expedieras till
1. Agneta Thorstensson, Sjömarkens IF, Hagavägen 16, 518 40 Sjömarken

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Avtal
Datum

1(1)
Instans

2019-03-25 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2019-00130 2.9.1.1
Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

Avtal om marknadsföringssamarbete med
Sjömarken/Sandared
Detta avtal har träffats mellan Sjömarken/Sandared, nedan kallad klubben, och Borås Stad
Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser säsongen 2019 och gäller 1 april till 31 december 2019.
2.

Klubben spelar under säsongen i div 1, Mellersta Götaland. Avtalet gäller seriespelet och
spel i Svenska cupen.

Klubbens åtagande
3.

Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan, och på överdelen
av det uppvärmningsställ som används inför match – placering och storlek efter
överenskommelse mellan parterna.

4.

Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan
ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle
hur många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva att möta kommunens
eventuella önskemål om namngivna spelare.

Kommunens åtagande
5.

Kommunen betalar till klubben 50 000 kr mot faktura.

Övrigt
6.

Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i
detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 7 förfaller till återbetalning,
och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. Kommunen har rätt att avgöra
om klubben brustit i detta avseende.

7.

Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor anses ingå i
klubbens normala omkostnader och betalas av klubben.

8.

Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.

9.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Borås den 25 mars 2019
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Agneta Thorstensson
Sjömarkens IF

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sjömarken 2019-01-30

Ansökan om Marknadsföringssamarbete med Borås
Vi har ännu ett spännande år framför oss, och det är med stolthet vi nu ser vårt damlag i bland eliten.
Sjömarkens/Sandared i div.1 även 2019! Garanterat kommer det att innebära många spännande
matcher och förhoppningsvis ett ökat intresse för damfotboll, och framförallt vara en
inspirationskälla för yngre generationer.
Vårt Damlag består idag av en trupp på 40 spelare och till största delen är det Sjömarken/Sandareds
tjejer som vi har fått möjligheten att följa och utveckla i våra föreningar.
A-truppen kommer att spela i Div. 1 mellersta Götaland och U-truppen kommer att spela i div. 4
Tränarstaben består 2019 av:
Huvudtränare Ralph Lind och Katarina Can Can Olsson (tom mars månad)
Ass. tränare Roger Bergström, Claes Mattson
Tränare U-lag Dam Per Mainwaring, Per Helgeson, Bertil Borglund
Målvaktstränare är Wida Zemerai

Året som gått
Det har varit ett härligt år som bestått av mycket kämparglädje och en härlig kamratanda i laget.
Första året i div. 1 har varit lite tufft men med en fantastisk laganda både på spelar och ledarsidan så
har det blivit riktigt bra. Placeringen blev i serien en 7:e plats som vi får anse oss nöjda med. Vi
drabbades av en hel del skador i truppen under året och det bidrog säkert en hel del till placeringen.
Det som har varit mycket glädjande är att vi har märkt en avsevärd skillnad i publiktillströmningen
under 2018 på matcherna. Alla matcher har varit mycket välbesökta och som mest var vi uppe i 320
besökare vilket är ett lyft för laget och föreningen. Intresset har ökat för dam och flickfotboll i vår
förening i och med Damernas kliv upp till div.1 vilket är fantastiskt roligt.
Tankar inför framtiden
Framtiden känns enbart spännande med ännu ett år i div.1. Vi har haft den stora glädjen att sedan i
höstas få ha Katarina Dunder Olsson som tränare i laget. Hon har redan satt riktigt fina avtryck i laget
både träningsmässigt och socialt, detta har gjort riktigt gott i laget. Vi har i år en riktigt duktig och
härlig trupp födda 03 som i år kliver upp till U-truppen. Det är 15 riktigt duktiga spelare som funnits
hos oss sedan 5 års ålder och det skall bli riktigt roligt att få följa dem. Ett par av dem sticker ut lite
extra och har redan varit uppe och tränat med A-truppen.
Lite spelarbyte blir det ju alltid och tillbaka hos oss i truppen från sin mammaledighet är Linda
Westberg. Nyförvärv är Sara Westberg från Äspereds IF.
Vi har Amalia Arvidsson som gått till Alingsås FC United och Lisa Holgersson och Linnea Pettersson till
Mariedals IK. Vi önskar dem lycka till och som vi brukar säga…dörren är alltid öppen hos oss!
Målet för 2019 är att behålla den härliga stämningen och känslan som nu finns i laget och också
självklart hålla oss kvar i div. 1. Men klarar vi Teamkänslan så kommer framgångarna!

Vår värdegrund
Pulsen i våra föreningar är vår värdegrund. Oavsett nationalitet, sexuell läggning, religion, ålder eller
kön är alla lika välkomna och lika värda. Vi särbehandlar aldrig. Det är den viktigaste stommen i en
hälsosam förening. Där tycker vi att vi lyckats.
Lika viktig är glädjen, gemenskapen och tryggheten. Ingen ska behöva känna sig osäker eller orolig i
våra föreningar. Nytt förra året var att vi gör ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga tränare,
ledare, styrelsen och övrig personal. Dessa personer har också en viktig roll utöver sina vanliga
åtaganden, och det är att vara en god förebild. De representerar föreningen utifrån sett och det är en
otroligt viktigt del. Både för de unga i föreningen och de möten som sker vid cuper och matcher.

Utveckling och motivation
Ett ständigt pågående arbete. Motivation och inspiration. Det kan vara att vi utbildar vi våra
medlemmar ang. träning och kost, eller enklare arbeten som bidrar till en trevligare plats att umgås
på. Att en duktig spelare får möjligheten att utvecklas i sin egen klubb på hemmaplan. Det blir ett
mervärde utöver dina vanliga träningar/åtaganden. Och vi vill kunna erbjuda mera. Det arbetet får
aldrig stanna av.

Våra Idrottsanläggningar
Vår vision är att våra fina idrottsanläggningar skall vara en given plats att mötas och umgås på. Där
glädje och hälsa möts i en oslagbar combo. Att man beger sig till sin träning eller sitt möte med en
spirande känsla av välbehag. Och framförallt när man ger sig av hemåt.

En liten kort beskrivning av Sjömarkens IF och Sandareds IF





Sjömarkens IF har sedan 2012 ett samarbete med Sandareds IF avseende Dam- och
Herrsenior samt 11-mannalagen på pojksidan.
Tillsammans har föreningarna idag ca.1800 medlemmar varav ca.900 är aktiva medlemmar.
Vi har en stor tränarstab, på drygt 130 fotbollstränare
Vi hade 2018 totalt 36 lag, 27 lag i seriespel och 9 lag i fotbollsskolan och på liknande sätt
kommer det att se ut 2019

Vi hoppas på ett givande marknadsföringssamarbete, där vi tillsammans kan erbjuda varandra vad vi
kallar mervärde. Kanske kan vi bidra med våra glada tjejer, att motivera andra klubbar att satsa på
damfotboll?
Tyvärr ser det inte alltid ut så, men där har vi mycket erfarenhet och kunskap att bidra med. Och
under åren har vi löst vi ekvationen riktigt bra. Samtidigt är det väl något man kan ta med sig och
fundera på? Hur man kan ge och ta?
Med alla våra pusselbitar bildar vi en fantastisk, levande, och harmonisk förening. En källa till glädje
alla dagar i veckan.

Möjligheter som vi ser för Borås att synas med hjälp av vårt Damlag
-

-

Borås på Matchtröjan
Det kommer att bli flertalet långväga bussresor till bortamatcherna som kräver buss. Ett
förslag till att synas är en magnetskylt som hängs på bussen vid varje resa.
Tex. med reklam för Borås och Damlaget.
Med lite kreativitet kan vi säkert komma fram till ytterligare bra möjligheter

En summa som vi tycker vore lämpligt för vårt marknadsföringssamarbete är 100.000 kr

Sjömarken 2019-01-30

Agneta Thorstensson

Magnus Holtstrand

Klubbchef Sjömarkens IF

Ordförande Sjömarkens IF

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete
2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till föreningen 200 000 kronor.

Datum

2019-03-11

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-14

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00111 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2019-03-08

Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Programområde 001

K4

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00111 2.9.1.1

Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

Marknadsföringssamarbete 2019
Norrby IF
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete
för 2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 200 000 kronor
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen anser att Norrby IF bidrar till Borås renommé som stad med
elitidrott på hög, nationell nivå.
Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån
kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet,
publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås.
Borås Stad har sedan 2017 ett marknadsföringssamarbete med Norrby IF, som
spelar i Superettan och Svenska cupen, som svarar mot dessa kriterier. Laget
kom på tolfte plats i Superettan 2018.
Föreningen Svensk Elitfotboll, en intresseförening för alla klubbar i
Allsvenskan och Superettan, mäter årligen det mediala genomslaget för de båda
serierna i TV, sociala medier och tidningar. Mätningen är ett sätt att bedöma
hur väl marknadsföringssamarbetet med Norrby IF uppfyller kriterierna, särskilt
uppmärksamhetsvärdet och mediebevakningen. Superettan, sammantaget för de
16 föreningarna, förekom exempelvis i TV i 573 inslag med drygt 346 timmars
inslagstid mot en publik på 114 miljoner tittare. Tid och timmar per arena visar
att Borås Arena hade 4,2 miljoner tittare under ca 23 timmars TV-tid under
2018.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalen bör koncentreras till ett
fåtal för att nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal med Norrby IF,
samt IF Elfsborg, Bergdalens IK och Sjömarken/Sandared i egna beslut vid
dagens sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt
marknadsutrymme för sommarsäsongen 2019.
Beslutsunderlag
1. Avtal
2. Ansökan

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutet expedieras till
1. Norrby IF, Fredrik Hjelm, Ramnavallen, Parkgatan 26, 504 39 Borås
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Sida

Avtal
Datum

1(1)
Instans

2019-03-25 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2019-00111 2.9.1.1
Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

Marknadsföringssamarbete 2019: Norrby IF
Detta avtal har träffats mellan Norrby IF, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1.

Avtalet avser säsongen 2019 och gäller 1 april till 31 december 2019.

2.

Klubben spelar under säsongen i Superettan. Avtalet gäller det svenska seriespelet och spel
i Svenska cupen.

Klubbens åtagande
3.

Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan – placering och
storlek efter överenskommelse mellan parterna.

4.

Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-skyltarna vid
planens långsida.

5.

Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan
ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle
hur många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva att möta kommunens
eventuella önskemål om namngivna spelare.

6.

Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Superettan att lotta ut
bland Borås Stads anställda.

Kommunens åtagande
7.

Kommunen betalar till klubben 200 000 kr.

Övrigt
8.

Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i
detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 7 förfaller till återbetalning,
och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. Kommunen har rätt att avgöra
om klubben brustit i detta avseende.

9.

Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och i digitala
medier anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben.

10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den 25 mars 2019
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Fredrik Hjelm
Norrby IF

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Norrby IF höjer ambitionsnivån inför en avgörande säsong.

Efter två raka säsonger i Superettan står Norrby IF idag på tröskeln till att etablera sig i svensk
elitfotboll. Inför den helt avgörande säsongen 2019 höjer Norrby IF sin ambitionsnivå för att befästa
och stärka sin position. Det kommande året innebär sannolikt en vågdelare där nya, centrala
sponsoravtal avsevärt ökar gapet från Superettan och ner till de lägre divisionerna från och med
2020. Det är nu föreningens förhoppning att samtliga våra befintliga partners kan öka sin insats och
därmed stödja klubben i ambitionen att ta nästa steg.
Norrby IF gjorde en otrolig prestation säsongen 2017 och kanske en ännu större bedrift 2018 när
man, mot alla odds, säkrade sitt kontrakt i Superettan. Föreningen tillhör alltså även under 2019 den
exklusiva skaran inom Svensk Elitfotboll (SEF), vilken utgörs av landets 32 bästa klubbar. Tillsammans
med IF Elfsborg har Norrby IF etablerat och cementerat Borås som en av Sveriges främsta fotbollsstäder, vilket är mycket glädjande.
Uppmärksamheten kring föreningen har ökat stort de senaste två åren och med ökade ambitioner
kommer förhoppningsvis intresset att bli än större under 2019. Superettan innehåller möten med
klassiska lag som Halmstad BK, Örgryte IS, GAIS, Östers IF samt Jönköpings Södra IF. Majoriteten av
lagen som spelar i Superettan är ”förstalag” i sina respektive städer, vilket genererar ett stort intresse
och mycket uppmärksamhet i lokala medier. Norrby IF kommer även att besöka bland annat
Varbergs BoIS, Brommapojkarna, Trelleborg och IK Brage från Borlänge. Kommande säsong finns
återigen uppmärksamhet på ett nationellt plan, med bland annat TV-sändningar i CMore, men även
Sportkanalen, av samtliga Norrbys matcher. Även på sociala medier ökar intresset och bara under de
tre första veckorna av säsongen 2019 hade våra nyheter gått ut till drygt 91,000 personer.
Norrby IF har en A-trupp som till stor del består av lokalt fostrade talanger. Även huvuddelen av
tränarteamet är boråsare och man kan utan tvekan säga att Norrby IF har sitt hjärta i Borås. Laget bär
därför Borås-logotypen på sina matchställ med stolthet. Klubben har blivit alltmer uppmärksammad
och respekterad för sin sammanhållning och kämpaglöd och ryktet om vårt stora hjärta har nått
fotbollskretsar långt utanför Borås. Det har också nått näringslivet i Borås som numera har fått upp
ögonen för Norrby IF på ett positivt sätt. Norrby IF har elitfotbollens ojämförligt minsta ekonomi,
vilket kräver ideellt och extra hårt arbete i en slimmad organisation. Med en liten, men växande,
publik blir intäkterna från våra partners otroligt viktiga för att klubben ska kunna utvecklas. Stödet
från Borås Stad har varit fantastiskt under de senaste säsongerna och det har haft en väldigt stor
betydelse för våra framgångar. Norrby IF ser fram mot att ha Borås Stad som partner även under
2019 och klubben skulle vara oerhört tacksam för en ökning av Borås Stads insats. En summa som är
hälften av vad våra kollegor i IF Elfsborg får, skulle ge en, i våra ögon, bra och rättvis bild av vad
Norrby IF kan bidra med i marknadssammanhang. Föreningen har Borås i blodet och vi kommer att
ge allt för att vara goda ambassadörer för staden.

För Norrby IF
Fredrik Hjelm, ordförande

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete 2019 IF Elfsborg

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete
2019 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 550 000 kronor.

Datum

2019-03-15

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-15

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00223 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2019-03-14

Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Programområde 01

K5

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00223 2.9.1.1

Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

Marknadsföringssamarbete 2019: IF Elfsborg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete
för 2019 enligt upprättat förslag. Kommunen betalar till klubben 550 000
kronor.
Ärendet i sin helhet
Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån
kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet,
publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås.
Borås Stad har sedan ett antal år ett marknadsföringssamarbete med IF
Elfsborg, som spelar i Allsvenskan och Svenska cupen, som svarar mot dessa
kriterier. Laget kom på tolfte plats i Allsvenskan 2018.
Föreningen Svensk Elitfotboll, en intresseförening för alla klubbar i
Allsvenskan och Superettan, mäter årligen det mediala genomslaget för de båda
serierna i TV, sociala medier och tidningar. Mätningen är ett sätt att bedöma
hur väl marknadsföringssamarbetet med IF Elfsborg uppfyller kriterierna,
särskilt uppmärksamhetsvärdet och mediebevakningen. Allsvenskan,
sammantaget för de 16 föreningarna, förekom exempelvis i TV i 2 134 inslag
med 447 timmars inslagstid mot en TV-publik på 507 miljoner tittare. Tid och
timmar per arena visar att Borås Arena hade 23 miljoner tittare under ca 32
timmars TV-tid under 2018.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalen bör koncentreras till ett
fåtal för att nå största möjliga effekt. Genom att träffa avtal med IF Elfsborg,
samt Norrby IF, Bergdalens IK och Sjömarken/Sandared IF i egna beslut vid
dagens sammanträde, anser Kommunstyrelsen att man har tillräckligt
marknadsutrymme för sommarsäsongen 2019.
Beslutsunderlag
Avtal
Beslutet expedieras till
Sten Strinäs, IF Elfsborg, Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

Sida

Avtal
Datum

1
Instans

2019-03-25 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2019-00223 2.9.1.1
Marie Ingvarsson
Handläggare
033-35 71 18

Marknadsföringssamarbete 2019 IF Elfsborg
Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser säsongen 2019 och gäller 1 april till 31 december 2019.
2.

Klubben spelar under säsongen i Allsvenskan. Avtalet gäller det svenska seriespelet. Spel i
europeisk liga eller cup är inte inkluderat.

Klubbens åtagande
3.

Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan – placering och
storlek efter överenskommelse mellan parterna.

4.

Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-skyltarna vid
planens långsida.

5.

Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdomsverksamhet. Detta kan
ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle
hur många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva att möta kommunens
eventuella önskemål om namngivna spelare.

6.

Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Allsvenskan att lotta ut
bland Borås Stads anställda.

Kommunens åtagande
7.

Kommunen betalar till klubben 550 000 kr mot faktura.

Övrigt
8.

Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben brister i
detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 7 förfaller till återbetalning,
och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. Kommunen har rätt att avgöra
om klubben brustit i detta avseende.

9.

Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och i digitala
medier anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av klubben.

10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den 25 mars 2019

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Sten Strinäs
IF Elfsborg

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Interreligiöst råd i Borås Stad (Budgetuppdrag 2018)

Ärendet behandlas i samband med årsredovisning 2018.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

Datum

2019-03-06

Malin Carlsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00576 1.1.2.25
Handläggare: Eva Andreasson
Datum

2019-02-28

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Programområde 02

KU1

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00576 1.1.2.25

Eva Andreasson
Handläggare
033 353220

1(1)

Interreligiöst råd i Borås Stad (Budgetuppdrag 2018)
Ärendet behandlas i samband med årsredovisning 2018.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ärendet läggs till handlingarna.

Ärendet i sin helhet
I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att:
”Ett Interreligiöst råd initierat av Borås Stad skulle kunna vara ett sätt att erbjuda
en mötesplats för människor som bekänner sig till olika religioner.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett sådant råd skulle kunna
fungera. I utredningen ska alternativet att inrätta ett bredare råd med fokus på
mänskliga rättigheter också beaktas”.
Utredningen visar att det finns förutsättningar för att ett Interreligiöst råd ska
kunna fungera i Borås. I dialogen med de samfund och församlingar som så
önskat, har det framförts att det finns behov av samverkan, både mellan
samfunden och med kommunen. Liknande synpunkter har även framförts från
kommunala förvaltningar samt från räddningstjänst och polis med flera
myndigheter och verksamheter i kommunen. Samtliga aktörer som deltagit i
dialogen kring nyttan av ett Interreligiöst råd har varit positiva.

Beslutsunderlag
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Sammanfattning
I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
hur ett Interreligiöst råd i Borås skulle kunna fungera.
Omvärldsbevakningen visar att ett råd kan organiseras på flera olika sätt beroende på syftet
med rådet. Myndigheten för stöd till trossamfund beskriver tre olika organisationsmodeller
vilka kan tjäna som vägledning i hur ett Interreligiöst råd kan fungera i Borås.
Samtliga identifierade religiösa samfund och församlingar med verksamhet i Borås Kommun
har fått information om utredningen och inbjudan till dialog kring nyttan av ett Interreligiöst
råd i Borås. Dialog har även förts med några av Borås Stads förvaltningar samt med Södra
Älvsborgs sjukhus, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och polisen.
Samtliga har ställt sig positiva till att inrätta ett Interreligiöst råd i Borås.

Hur ett sådant råd skulle kunna fungera



Utifrån Kommunfullmäktiges inriktning att rådet initieras av Borås Stad, bedöms att
Borås Stad bör vara övergripande ansvarig för rådet.



Med hänsyn till det stora antalet, ett 50-tal samfund och församlingar, som är
verksamma i kommunen kan det vara lämpligt att rådet organiseras i någon form av
dialogmöten.



Syfte, uppdrag och mandat för rådet bör fastställas i stadgar eller avsiktsförklaring
som alla parter kan ställa sig bakom.



Rådet kan behandla en rad olika frågor, men några frågor som nämns av flera
samfund och andra aktörer är krisstödsarbete och olika samhällsfrågor.



De trossamfund som bjuds in till att delta i rådet, bör vara de som är berättigade till
statliga bidrag enligt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund.



Det behövs någon ansvarig som håller ihop och ger rådet stöd och hjälp i arbetet.
Rådet kan även behöva ekonomiska resurser, i relation till sitt syfte, uppdrag och
mandat.

Slutsats

Utredningen visar att det finns förutsättningar för att ett Interreligiöst råd ska kunna fungera
i Borås. I dialogen med de samfund och församlingar som så önskat, har det framförts att
det finns behov av samverkan, både mellan samfunden och med kommunen. Liknande
synpunkter har även framförts från kommunala förvaltningar samt från räddningstjänst och
polis med flera myndigheter och verksamheter i kommunen. Samtliga aktörer som deltagit i
dialogen kring nyttan av ett Interreligiöst råd har varit positiva.

Interreligiöst råd i Borås

Datum 2019-02-13

Borås Stad

Sida

3(16)

Innehållsförteckning
Sammanfattning ....................................................................... 2
1

Bakgrund ........................................................................... 4
Allmänhetens frågestund den 21/9 2017 KF ........................................ 4
Kommunfullmäktiges beslut i budget 2018 ............................................ 4

2

Uppdrag och syfte ............................................................ 4

3

Metod ................................................................................. 4

4

Omvärldsbevakning ......................................................... 5
Information och synpunkter från nationella myndigheter och organisationer,
samt från kommuner med interreligiösa råd eller liknande former. ....... 5

5

Information till och dialog med samfunden ................... 7
Information och synpunkter från samfund och församlingar ................. 8

6

Information till och dialog med förvaltningar och andra
aktörer i Borås Stad ......................................................... 9
Information och synpunkter från kommunala förvaltningar ................... 9
Information och synpunkter från andra aktörer i Borås Stad ............... 10

7

Beskrivning av nuläge i Borås ...................................... 11
Vilken samverkan finns mellan samfund och församlingar i Borås? ... 11

8

Ansvar för och organisation av rådet ........................... 12
Olika organisationsmodeller ................................................................ 12
Ansvar och organisation ...................................................................... 13

9

Ett bredare råd med fokus på mänskliga rättigheter .. 15

10

Slutsats ............................................................................ 15

11

Bilagor ............................................................................. 15

12

Referenser ....................................................................... 15

Interreligiöst råd i Borås

Datum 2019-02-13

Borås Stad

Sida

4(16)

1 Bakgrund
Allmänhetens frågestund den 21/9 2017 KF
Till allmänhetens frågestund, vid Kommunfullmäktiges sammanträde 21/9 2017, kom det en
skrivelse från några personer som på olika sätt är engagerade i Svenska kyrkan i Borås,
antingen som volontärer eller som anställda. Frågan som ställdes var ” Kan och vill Borås
Stads politiker skapa möjligheter för att ett Interreligiöst center kan starta i Borås?” 1

Kommunfullmäktiges beslut i budget 2018
I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att:
”Ett Interreligiöst råd initierat av Borås Stad skulle kunna vara ett sätt att erbjuda en
mötesplats för människor som bekänner sig till olika religioner. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda hur ett sådant råd skulle kunna fungera. I utredningen ska alternativet att
inrätta ett bredare råd med fokus på mänskliga rättigheter också beaktas”.

2 Uppdrag och syfte
Uppdraget som gavs till Kommunstyrelsen var att utreda hur ett Interreligiöst råd i Borås
skulle kunna fungera, med inriktningen att erbjuda en mötesplats för människor som
bekänner sig till olika religioner
I omvärldsbevakningen ges exempel på olika syften2 med att skapa ett Interreligiöst råd.

3 Metod
Utredningen startade med en omvärldsbevakning som omfattar kontakter med Myndigheten
för stöd till trossamfund samt med Sveriges interreligiösa råd. På rekommendation av
myndigheten och Sveriges interreligiösa råd togs därefter kontakter med kommuner i landet,
som har erfarenhet av liknande verksamheter.
Därefter gjordes en kartläggning, med syfte att identifiera vilka samfund och andra aktörer,
verksamma Borås kommun, som kan komma att bli berörda av ett råd i enlighet med
intentionerna i uppdraget. Samtliga identifierade aktörer har fått en skriftlig information3
och har även inbjudits till dialog kring tre frågeställningar. Utredaren har besökt flera aktörer
för information och dialog.
Samråd har även skett med Borås Stads Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, under
arbetets gång.

Bilaga 1
Avsnitt 4.1.1
3 Bilaga 2
Interreligiöst råd i Borås
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4 Omvärldsbevakning
Inledningsvis kontaktades Myndigheten för stöd till trossamfund och Sveriges Interreligiösa
råd, SIR. På rekommendation av myndigheten och SIR har därefter kontakter tagits med
Göteborgs interreligiösa center och Stockholms Centrum för religionsdialog, samt med
Karlstad, Malmö, Umeå och Örebro kommuner, där det finns interreligiösa råd eller
liknande former.
Omvärldsbevakningen har utgått från följande frågeställningar:







Syfte med ett Interreligiöst råd
Organisation och ansvar
Vilka ingår i rådet
Rådets uppdrag och mandat
Frågor för rådet
Risker

Information och synpunkter från nationella myndigheter och
organisationer, samt från kommuner med interreligiösa råd eller
liknande former.
Syfte med ett Interreligiöst råd

Det är viktigt att ha ett klart och tydligt syfte med rådet.
Syftet kan beskrivas i stadgar eller en avsiktsförklaring som alla parter ställer sig bakom. T ex
att förstå samhället vi alla lever i. Att lära sig att orientera sig i samhället. Att ta vara på
människors drivkraft. Främja dialog och samverkan mellan olika religiösa företrädare i
staden. Verka för en trygg stad och religionsfrihet.
Organisation och ansvar

Det behöver vara tydligt vem som ansvarar för rådet. Är det kommunen eller
trossamfunden? Det kan vara fristående från kommunen eller så kan kommunen kan
ansvara för rådet och även finansiera rådet. Kommunen har mera kraft och auktoritet än vad
samfunden har och kan också ses som en neutral part.
Råden organiseras på olika sätt i de kommuner som kontaktats:







I Göteborg är rådet en egen organisation med en styrelse bestående av andliga ledare
från olika religiösa samfund och föreningar i Göteborg.
Karlstads kommun har inget formellt råd, utan arbetar med dialogmöten med de
religiösa samfunden.
Malmö Coexist stöds av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och Malmö Stad. Representanter för
de fyra stora världsreligionerna medverkar
I Stockholm samverkar rådet med Stockholms centrum för religionsdialog.
I Umeå deltar kommunen i rådet, men samfunden ansvara själva för att organisera
sig. Kommunen har åtagit sig att samordna och stötta rådet.
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I Örebro har rådet bildats på initiativ av kommunen och Kommunfullmäktiges
preside ingår i rådet.

Vilka ingår i rådet

Kriteriet för att få vara med bör vara de som är etablerade i samhället och som är berättigade
till statliga bidrag enligt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund och
Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund
Det är bra att även diskutera hur man ska förhålla sig till ej bidragsberättigade samfund.
Ett råd kan bestå av representanter för de största världsreligionerna som islam, judendomen,
buddhismen och kristendom.
Det kan bestå av representanter för de församlingar som tillhör registrerade trossamfund
eller av de största religiösa sammanslutningarna som är aktiva i kommunen.
I Karlstad har kommunen och Myndigheten för stöd till trossamfund bjudit in företrädare
för samfunden till dialogmötena.
Samfunden utser sina representanter. Övriga aktörer kan bjudas in beroende på vilka frågor
som tas upp.
Rådets uppdrag och mandat.

Rådet, via trossamfunden, kan vara ett forum för att nå ut till medborgare i olika frågor.
Det är viktigt att arbeta för att ha goda kontakter på alla nivåer i samfunden. De högsta
ledarna har som regel beslutsmandat, medan det med verksamhetsledare som representant
blir mer verkstad.
Rådet kan:
 Vara en mötesplats för diskussion, kunskap- och erfarenhetsutbyte för människor av
olika tro.
 Vara en part i krisledning och kan exempelvis delta i krisledningsövning och i
förebyggande arbete.
 Arbeta förtroendeskapande både internt i rådet och genom att kommun och rådet
vid behov agerar gemensamt i brännande frågor.
 Verka för ett tryggare samhälle och ökad förståelse för varandra.
 Främja och stötta demokrati.
 Skapa goda möten över religionsgränserna, för att få ett ökat samarbete och ökad
förståelse för varandra.
 Stärka religionens positiva kraft i samhället.
 Vara remissinstans i olika frågor.
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Frågor för rådet

En fråga som kan vara lämpligt att börja med är kartläggning av hur krisstödsarbetet och
samverkan fungerar i kommunen. Andra frågor att samverka kring kan vara
brottsförebyggande åtgärder och säkerhetsarbete. I krisstödsarbetet kan det vara bra att
etablera relationer med blåljuspersonal genom möten med de religiösa ledarna samt att
samverka med hälso- och sjukvården och sjukhuskyrkan.
Rådet kan vara med och informera och marknadsföra sig vid olika evenemang. Ett exempel
på aktivitet som kan arrangeras i samråd med rådet är ”tempelturer” för allmänheten- där
rådsmedlemmarna berättar om de olika församlingarna,.
Deltagarna i rådet kan besöka varandras verksamheter för att lära känna varandra. Andra
frågor kan vara, integration, jämställdhet, mänskliga rättigheter och dialog kring krockar
mellan religionsfriheten och andra rättigheter och lagar.
Det är bra att samlas kring gemensamma projekt eller olika teman kring religion/samhälle.
Risker

Det kan finnas organisationer eller samfund som inte tycker om att rådet bildas och som inte
vill föra någon dialog. En del kommuner med råd har varit utsatta från högerextrema
organisationer. Det är troligen främst främlingsfientliga grupper som kan utgöra ett hot.
Det finns organisationer som inte uppfyller kriterierna för att få bidrag från SST- försök att
identifiera vilka de är. Undvik dem med ”dold agenda”, kriminella t ex.
Grupperingar som inte kommer överens. Osämja och attacker mellan olika religiösa
fraktioner. Interna motsättningar inom och mellan samfunden.
Kvinnorelationer – kvinnor blir inte alltid så väl bemötta. Genusperspektiv är inte så
populärt i alla samfund.
Samfund som kan hamna i en missionerande roll istället för informerande gentemot
samhället.
Konflikter mellan religionerna i omvärlden påverkar vilja och möjlighet till samverkan och
även tid för samverkan.
Administration av rådet tar energi och kraft, det måste vara någon ansvarig som håller ihop
arbetet.

5 Information till och dialog med samfunden
I den information som skickades till samtliga identifierade samfund och församlingar med
verksamhet i Borås Kommun, erbjöds de även besök av utredaren för ytterligare
information och dialog kring nyttan av ett eventuellt Interreligiöst råd i Borås.
Dialogen har utgått från följande frågeställningar


Vilken nytta kan samfunden och församlingarna ha av ett råd ?



Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd ?
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Vilka frågor kan vara viktiga för samfunden och församlingarna att samverka med
andra om ?

Av de 50-tal samfund och församlingar som fått informationen har utredaren mött ett 20-tal.
Information och synpunkter från samfund och församlingar
Vilken nytta kan samfunden och församlingarna ha av ett råd?

Det kan vara bra att ha kontakter med kommunen, inte bara när det handlar om pengar.
Flera säger att de har haft bra kontakt med kommunen, men kontakten har i en del fall blivit
sämre över tid.
Vill gärna vara delaktiga i beslut som Borås Stad fattar och som berör samfunden.
Några samfund har haft samarbete med Svenska kyrkan, med avsikten att muslimska och
kristna församlingar ska kunna samarbeta.
Det är en utmaning att få med alla och det behövs samverkan med fler än de som ingår i
nuvarande samverkansformer.
Om man inte har kontakterna är det lätt av bli isolerad i den egna föreningen. Man kan få
mera information och korrekt information i olika frågor om man har kontakter med
varandra och med kommunen. Man kan lära känna varandra mellan samfunden och delta i
samhället.
Använd rådet till att ”bli vänner”, att visa respekt för varandra och förebygga fördomar. En
del i detta är också att synliggöra religionens roll i samhället.
Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd?

Rådet kan vara bra som plattform för information om samhället och ge möjlighet att
diskutera hinder och möjligheter ur ett samhällsperspektiv
Det är bra att kommunen som neutral part, leder arbetet och kan sammanväga olika
intressen. Det finns en styrka i att samordna sig och skapa forum för dialog.
Vi måste mötas för att kunna leva i fred, tillit och skapa relationer. Det är viktigt att
kommunicera både i utsatta och ”välordnade” områden.
Kyrkan är viktig för många. Byggnaden som sådan och verksamheten åtnjuter stor respekt i
olika områden och klarar sig ofta från skadegörelse.
Ytterområdena är viktiga- inte bara centralorten.
Vilka frågor kan vara viktiga för samfunden och församlingarna att samverka med andra
om?

Det kan vara olika projekt som är bra för kommunen, t ex riktade gentemot unga, äldre och
kvinnor. Rådet kan anordna gemensamma aktiviteter- som t ex fotbollsturneringen på
Norrby förra sommaren, där föreningarna tog initiativ i samverkan med fritidsgården och
fotbollsföreningen.
Interreligiöst råd i Borås
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Det har även anordnats föreningsverksamhet i Kulturföreningen på Hulta, med olika
aktiviteter i fritidsgårdens lokaler.
Kontakter i Posom4 arbetet, dialog i krissituationer, dialog i det vardagliga arbetet, en
”stöttande hand” i kriser där många är inblandade.
Organisation av rådet: Namnet Interreligiöst råd relaterar till religiös övertygelse. Kan bli
känsligt för kommunen att hålla i det om religiösa frågor diskuteras.
Krisberedskap, lära känna varandra, äldrefrågor, samhällsfrågor etc.
Sjukhuskyrkan ansvarar för andlig vård för alla religioner, men det är svårt att få med någon
som kan representera de muslimska samfunden.
Börja med det som förenar- bli vänner.
Ta vara på erfarenheter t ex från Hässleholmens kyrkas tidigare arbete.
Det finns även utmaningar i områden/frågor man inte är överens om och samfund
som inte vill vara med.

6 Information till och dialog med förvaltningar och
andra aktörer i Borås Stad
Utöver de religiösa samfunden har några kommunala förvaltningar andra myndigheter
bidragit med synpunkter kring nyttan av ett Interreligiöst råd i Borås. Information och dialog
med de aktörerna har utgått från samma frågor som de som ställdes till samfunden.
Det finns även trosinriktningar som inte har någon egen församling i Borås, men som utövar
sin religion och kultur i egna intresseföreningar som t ex kulturföreningar. Ett fåtal sådana
har identifierats och har fått samma information som samfunden och övriga aktörer.
Utredaren har informerat och fört dialog med ansvarig tjänsteman för ”Krisstöd vid allvarlig
händelse” (tidigare benämnd Posom) på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, med
Arbetslivsförvaltningen och med Fritids- och folkhälso-förvaltningen. Dialogen har utgått
från samma frågor som ställts till de religiösa samfunden
Information och synpunkter från kommunala förvaltningar
Vilken nytta kan förvaltningarna ha av ett råd?

Det är bra att ha fler kontakter i krisstödsarbetet.
Arbetslivsförvaltningen diskuterar att bilda någon form av integrationsgrupper. De ser att
det behövs ett sådant forum. Ett råd kan vara ett bra forum, då mycket som händer har
koppling till religionen.
Rådet kan även vara en ingång till samverkan med föreningsliv och kunskap om
föreningslivet.

Posom (psykiskt och socialt omhändertagande) har ersatts av begreppet ”Krisstöd vid allvarlig händelse” .
Krisstöd tar hand om människor i akut kris vid stora olyckor och katastrofer.
Interreligiöst råd i Borås
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Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd?

Få kunskap, kontakter och information i krisstödsarbetet. Det har funnits händelser som
varit svåra att hantera och det behövs personer som har förankring i sina församlingar. Det
finns behov av att få hjälp, att fånga upp personer som behöver stöd via församlingarna.
Få med ungdomar från andra kulturer mer i föreningslivet.
Religionen har betydelse för integration och det handlar också om social hållbarhet. Rådet
kan vara ett bra forum i frågor om integration, men det får inte handla om religiös
propaganda. Det är viktigt att tala om att vi har religionsfrihet i Sverige.
Vilka frågor kan vara viktiga att samverka med andra om?

Demokratifrågor, krisstöd, händelser i olika grupperingar- det är bra att ha en naturlig ingång
i sådana frågor. Samverkan inom och mellan samfunden och att vi ska tala med varandra och
tala väl om varandra. Samtal om allt möjligt som händer i samhället.
Frågor relaterade till Överenskommelsen och IOP5 som t ex principer, arbetsformer och
samverkan i välfärden. Villkor för föreningsbidrag.

Information och synpunkter från andra aktörer i Borås Stad
Utredaren har även informerat och fört dialog med Södra Älvsborgs sjukhus, inklusive
sjukhuskyrkan, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF och polisen.
Vilken nytta kan aktörerna ha av ett råd?

Bra kontaktnät och att få en väg in till samfunden.
De flesta kontakter med samfunden går genom kommunen. SÄRF har fokus på insatsensedan tar kommunen över. Rekrytering av personal med annan etnisk bakgrund behövs.
Ser språkproblem både vid utryckning och vid förebyggande åtgärder. Bla på olycksplatsen- t
ex hantering av döda.
Sjukhuskyrkans uppdrag är bl a andlig vård och att hjälpa vidare till lämplig kontakt för
detta, oavsett religion. Andlig vård vänder sig till alla oavsett tro- fokus är människors
livssituation, medan församlingarna värnar om sina egna medlemmar.
Det finns principer för hur man ”umgås” med religiösa samfund. Kommunikation med
muslimska församlingar sker bla genom Myndigheten för stöd till trossamfund.
Det är viktigt att arbetet utgår från demokratiska principer. Samverkan finns bl a med
muslimska församlingar. Inga andra samfund än sjukhuskyrkan får arbeta på sjukhuset. Alla
rum inom sjukhuskyrkan är neutrala och är till för alla religioner.

5 Idéburet offentligt partnerskap
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Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd?

Det är viktigt att kommunen håller ihop rådet.
Rådet skulle kunna vara ett bidrag till en stärkt demokratisk samhällsutveckling och en
motpol till påverkan från radikala miljöer och genom detta motverka hedersrelaterad och
våldsbejakande problematik.
Samverkan med CKS är viktig.
Information- och projekt- spridning i utsatta områden om vad som är på gång.
Information på skolor, t ex varför räddningstjänsten finns och vad de gör.
Vilka frågor kan vara viktiga för aktörerna att samverka med andra om?

Posom- ärenden- krisstöd.
Förebyggande arbete- t ex förtroendet för myndigheter och samhället.
Tillsyn lokaler, förebyggande arbete, rådgivning, öka brandsäkerhet i hemmen.
Begravningar- kontakt med muslimska begravningsbyråer.
Information om ambulans- och blåljuspersonal.

7 Beskrivning av nuläge i Borås
Vilken samverkan finns mellan samfund och församlingar i Borås?
Ett Interreligiöst råd bör vara ett komplement till befintliga samverkansformer eller
kontakter med och mellan de religiösa samfunden. Det har inte gått att identifiera några fler
samverkansformer mellan samfund och församlingar än de ekumeniska råden. Utöver detta
sker samverkan med svenska kyrkan i centrala krisstödsgruppen.
Ekumeniska råd

De kristna samfunden i Borås har samverkan genom ekumeniska råd. I Borås ekumeniska
råd deltar även frikyrkorna, de katolska och ortodoxa kyrkorna samt grekiska och syrianska
församlingarna. Några muslimska församlingar deltar också.
Ekumeniska råd finns även i Fristads och Toarps församlingar.
Bland samfunden finns det olika syn på nyttan av att mötas och samtala. Det finns vilja till
samtal och samverkan, men också försiktighet från samfunden. Det förhållandet gäller
oavsett vilken religion samfunden företräder.
Ett exempel på vad rådet kan göra är att Borås Ekumeniska råd, efter attentaten i Paris, tog
initiativ till ett gemensamt uttalande om att värna fred och att inte underblåsa konflikter.
I övrigt har det inte framkommit att det finns någon organiserad samverkan mellan de olika
religiösa samfunden.
Interreligiöst råd i Borås
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Övriga som har samverkan med religiösa samfund och församlingar

I Borås Stads centrala krisstödsgrupp ingår representanter från Svenska kyrkan, polisen,
primärvården och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Krisstödsgruppen har
även kontakter med sjukhuskyrkan vid behov.

8 Ansvar för och organisation av rådet
Olika organisationsmodeller
Exempel från omvärldsbevakningen

Omvärldsbevakningen6 har visat att ett Interreligiöst råd kan organiseras på flera olika sätt;






Rådet är en egen organisation med en styrelse bestående av andliga ledare från olika
religiösa samfund och föreningar.
Det finns inget formellt råd, utan kommunen arbetar med dialogmöten med de
religiösa samfunden.
Rådet stöds av nationella myndigheter och kommunen. Representanter för de fyra
stora världsreligionerna7 medverkar.
Kommunen deltar i rådet, men samfunden ansvara själva för att organisera sig.
Kommunen samordnar och stöttar rådet.
Rådet har bildats på initiativ av kommunen och Kommunfullmäktiges preside ingår i
rådet.

Myndigheten för stöd till trossamfund

På lokal nivå handlar dialogen med trossamfunden ofta om hur man lever och verkar i sin
egen närmiljö. Myndighetens uppgift här blir att utifrån konkreta behov, skapa mötesplatser
för dialog lokalt och ibland regionalt. Det kan ske genom:




Att stödja kommuner i bildandet av lokala/regionala interreligiösa råd.
Att stödja befintliga interreligiösa råd i att skapa kontakt med kommunala
förvaltningar.
Att utifrån myndighetens uppdrag att handlägga frågor om trossamfundens roll i
krisberedskapssamordningen.

Myndigheten beskriver tre olika organisationsmodeller utifrån vilka syften och mål man har
med arbetet. Modellerna kan tjäna som vägledning i hur ett Interreligiöst råd kan fungera i
Borås.
1. Samexistens mellan kommun, landsting/regioner, statlig myndighet och
trossamfund:
Denna form av relation skapar tydlighet om att distans råder mellan parterna men att
man känner till varandras existens. Modellen kan användas för att skapa kontaktlistor
Avsnitt 4.1
Islam, judendomen, buddhismen och kristendomen
Interreligiöst råd i Borås
6
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som kan förmedlas när behov uppstår vid situationer som inte kräver samverkan
eller andra insatser. Samexistens behöver alltså inte innebära ett nära förhållande.
Det är mer en fråga om att notera och räkna med att något eller någon finns.
Syftet kan vara att ha aktuella kontaktuppgifter om någon vill ha kontakt. En något
djupare samexistens kan innehålla delad fakta av grundläggande karaktär, men
modellen kännetecknas av ytlig kontakt och kommunikation.
2. Samtal och dialog mellan kommun, landsting/regioner, statlig myndighet
och trossamfund:
Samtal och dialog tar samexistensen ett steg längre. Det finns åtskilligt att föra samtal
om i syfte att lära känna den andra parten och att öka förståelsen för varandra.
Syftet med samtal och dialog som modell är att utbyta mer än bara information med
varandra. Att lära känna varandra ökar möjligheterna för alla parter att existera och
fungera bättre tillsammans i ett demokratiskt samhälle. Att i samtal och dialog
komma varandra närmare leder ofta till ökad kunskap och förståelse för varandra.
3. Samverkan mellan kommun, landsting/regioner, statlig myndighet och
trossamfund:
Samverkan ställer högre krav på de medverkande jämfört med ”samexistens” och
”samtal och dialog”, men ger mervärde bland annat i form av ökade möjligheter. Att
känna till varandra är en förutsättning för att samtala vilket i sin tur kan vara en
förutsättning för att samverka. Det är dock långt ifrån klart att alla som samexisterar
och de som vill föra samtal och dialog också vill samverka med varandra. Därför bör
man vara överens om grundläggande mål och syften med arbetet när man ska
samverka.
Mål och syften med samverkan som modell kan vara en gemensam strävan att
förverkliga något eller för den delen att förhindra något. Att skapa fler möjligheter
för att tillgodose behov i olika händelser kan också vara mål och syfte med
samverkan. De olikheter som skiljer parterna åt, till exempel resurser och metoder
för att förverkliga mål, kan vara det som motiverar samverkan för ett gemensamt
mål.
Ansvar och organisation
I Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen anges att:


Rådet initieras av Borås Stad.



Rådet kan vara ett sätt att erbjuda en mötesplats för människor som bekänner sig till
olika religioner.



Utreda hur ett sådant råd skulle kunna fungera.

Interreligiöst råd i Borås
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Rådet initieras av Borås Stad

Utifrån Kommunfullmäktiges inriktning att rådet initieras av Borås Stad bedöms att Borås
Stad bör vara övergripande ansvarig för rådet. Denna synpunkt har även framförts av såväl
Myndigheten för stöd till trossamfund, som flertalet av de aktörer som deltagit i dialogen
kring nyttan av ett Interreligiöst råd.
Rådet kan vara ett sätt att erbjuda en mötesplats för människor som bekänner sig till
olika religioner

Med hänsyn till det stora antalet, ett 50-tal samfund och församlingar, som är verksamma i
kommunen kan det vara lämpligt att rådet organiseras i någon form av dialogmöten,
alternativt att rådet arrangerar sådana möten/mötesplatser. Syftet är då att så många
samfund/församlingar som möjligt ska kunna vara delaktiga.
Hur ett sådant råd skulle kunna fungera

Syfte, uppdrag och mandat
Syfte, uppdrag och mandat för rådet bör fastställas i stadgar eller avsiktsförklaring som alla
parter kan ställa sig bakom.
Frågor för rådet
Rådet kan behandla en rad olika frågor 8, men några frågor som nämns av flera samfund och
andra aktörer är krisstödsarbete och olika samhällsfrågor.
Kriterier för deltagande i rådet
De trossamfund som bjuds in till att delta i rådet, bör vara de som är berättigade till statliga
bidrag enligt Lag (1999:932) om stöd till trossamfund. Förutsättningarna för bidraget finns i
3 § som har följande lydelse:
”Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som
1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på,
och
2. är stabilt och har egen livskraft”.
Det kan finnas skäl att även bjuda in företrädare för exempelvis kulturföreningar, med
medlemmar som tillhör någon trosinriktning, men som inte har egen församling i Borås. Det
gäller framför allt i frågor som rör krisstödsarbetet.
Det är bra att även diskutera hur man ska förhålla sig till ej bidragsberättigade samfund.

Administrativt och ekonomiskt stöd.

Administration av rådet tar tid. Det behövs någon ansvarig som håller ihop och ger rådet
stöd och hjälp i arbetet. Rådet kan även behöva ekonomiska resurser, i relation till sitt syfte,
uppdrag och mandat.

8 Avsnitt 4.1.4
Interreligiöst råd i Borås
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9 Ett bredare råd med fokus på mänskliga rättigheter
Utredningen belyser inte alternativet med "ett bredare råd med fokus på mänskliga
rättigheter". Kommunstyrelsen fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens
nuvarande arbete med mänskliga rättigheter, samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta
arbete med att stärka mänskliga rättigheter.
Bedömningen är att alternativet med ”ett bredare råd” får värderas i relation till vad som
beslutas rörande Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

10 Slutsats
Utredningen visar att det finns förutsättningar för att ett Interreligiöst råd ska kunna fungera
i Borås. I dialogen med de samfund och församlingar som så önskat, har det framförts att
det finns behov av samverkan, både mellan samfunden och med kommunen. Liknande
synpunkter har även framförts från kommunala förvaltningar samt från räddningstjänst,
polis, med flera myndigheter och verksamheter i kommunen. Samtliga aktörer som deltagit i
dialogen kring nyttan av ett Interreligiöst råd har varit positiva.

Eva Andreasson
Utvecklingsstrateg
Kvalitet och utveckling
Stadsledningskansliet

11 Bilagor
Bilaga 1 – Skrivelse från personer som är engagerade i Svenska kyrkan i Borås, antingen som
volontärer eller som anställda.
Bilaga 2- Information till samfunden om utredningsuppdraget.
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Kommuner med Interreligiösa råd
Göteborg
Göteborgs interreligiösa råd
Karlstad
Samverkan med trossamfunden i Karlstad
Malmö
Coexist Malmö
Stockholm Interreligiöst råd i Stockholm
Umeå
Interreligiösa rådet i Umeå
Örebro
Interreligiosa--interkulturella rådet i Örebro
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Myndigheten för stöd till trossamfund
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Att arbeta med trossamfund i vardag och kris
Islam i Sverige de första 1300 åren
Trossamfunden och flyktingarna
Försvarshögskolan
Mellan salafism och salafistisk jihadism
Övrigt
Borås Tidning 21 sept 2017 http://www.bt.se/boras/kyrkan-vill-se-interreligiost-center/
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Bilaga 1
Interreligiöst råd

Skrivelse till Allmänhetens frågestund den 21/9 2017 Kommunfullmäktige
Skickat: den 20 september 2017 10:56
Till: Borås Stad <boras.stad@boras.se>
Ämne: Allmänhetens frågestund 21/9 2017.

Kan och vill Borås Stads politiker skapa möjligheter för att ett interreligiöst center kan
starta i Borås?
Vi som ställer denna fråga är på olika sätt engagerade i Svenska kyrkan i Borås, antingen som
volontärer eller som anställda. Det finns ett stort stöd för tanken om ett interreligiöst center i
Borås både hos Borås pastorat och hos Skara stift.
Vi önskar att det i Borås skulle finnas en mötesplats där människor av olika tro kan mötas. I
Borås Stads vision 2025 står det att "Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald
driver utvecklingen framåt." Vi menar att även religiös mångfald borde finnas med som en faktor
som driver utvecklingen framåt. Vi tror att ett center som arbetar för att främja religionsdialog
och interkulturell verksamhet skulle bidra positivt till Borås Stads invånare.
Idag är känslan att polarisering och främlingsfientlighet många gånger är knutna till hårda ord
och misstänksamhet mot "den andres" religiösa tillhörighet. Religionsdialog handlar om att stå
uppför religionsfriheten, både frihet till religion och frihet från religion. Det kan handla om att
stå upp för andras rätt till heliga rum men också rätten att få byta religion: konversion.
Religionsdialog innebär också att självkritiskt kunna se på sin egen religiösa tradition men också,
då det byggts förtroende, kunna ställa frågor om det vi inte förstår eller är kritiska till i en annan
religiös tradition.
Vi tror att ett interreligiöst center skulle kunna bidra till Borås Stad genom att fungera som en
mötesplats mellan religioner, individer och olika samhällsfunktioner. Centret ska vara en
knutpunkt och kunna förmedla både kunskap om olika religioner men också vara en plats för
samverkan för att skapa ett bra samhällsklimat i Borås. Vi tror att ett interreligiöst center skulle
vara en resurs genom att kunna bidra med kompetens, kunskap och erfarenhet vad gäller
religiositet, mångfald och samhällsgemenskap.
Vi menar också att ett interreligiöst center genom religionsdialog kan bidra till en fredlig
samexistens och stärka det arbete som redan pågår för att Borås ska vara en trygg stad med gott
samhällsklimat. Ett tydligt fokusområde hos ett interreligiöst center i Borås kunde vara att
uppmuntra och underlätta kvinnors kontakter över religionsgränser.
I Göteborg finns sedan år 2011 ett interreligiöst center som till stor del är finansierat av
Göteborgs Stad. Det interreligiösa centrets ledord är: lära, dela och agera. Förebilden för detta
center är St Philips Centre i Leicester i England. Det är också ett interreligiöst center som under
en längre tid arbetat med religionsdialog.

2
Vi menar att alla former av dialog är viktiga för vårt samhälle. Vi saknar i dag ett bra forum för
religionsdialog i Borås. Vi tror att det är viktigt att Borås Stad ger legitimitet och kraft åt ett
interreligiöst center.
Kan Borås Stad medverka till att ett interreligiöst center kan starta i Borås?
___________________________________________________________________________
Svenska kyrkan i Borås
Postadress: Box 393, 501 13 Borås
Besöksadress: Hässleholmens kyrka, Våglängdsgatan 3
Växel: 033-17 94 00. Direkt/mobil: 033-17 95 49. Sms: 0722-10 36 35
svenskakyrkan.se/boras, facebook.com/svenskakyrkanboras
Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande
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2018-08-13
Religiösa samfund och församlingar i Borås kommun
Se sändlista.

Ett interreligiöst råd i Borås?
Kommunstyrelsen i Borås Stad har, genom ett politiskt beslut i Kommunfullmäktige, fått i
uppdrag att utreda hur ett interreligiöst råd i Borås skulle kunna fungera.
Ett interreligiöst råd består av representanter för olika samfund och församlingar som är
verksamma i kommunen. I rådet kan det också ingå representanter för kommunen.
Syftet med ett råd kan vara att erbjuda en mötesplats för dialog mellan trossamfunden och
mellan kommunen och trossamfunden, att lära känna varandra och att få kunskap om och
förståelse för varandra. Frågor för rådet kan t ex vara händelser i samhället, krissituationer,
trygghetsfrågor, information, diskussion och utbyte av erfarenheter.
För Borås del kan det vara ett sätt att komplettera de former för dialog och samråd som
redan finns. Det kan också vara att sätt att stärka de religiösa samfundens ställning i
samhället genom att vi känner till och tar vara på varandras kunskaper och möjligheter i
olika frågor. Se bilaga med fakta från några andra kommuner där det finns interreligiösa råd.

Inbjudan till dialog
Med anledning av Kommunfullmäktiges beslut har jag fått uppdraget att utreda hur ett
interreligiöst råd i Borås skulle kunna fungera. Jag vill därmed möta er i de olika samfunden,
eller församlingarna om man inte är organiserad i ett samfund, för en dialog om hur ni ser
på nyttan av ett eventuellt interreligiöst råd i Borås.
 Vilken nytta kan samfunden och församlingarna ha av ett råd?
 Vilken nytta kan Borås som helhet ha av ett råd?
 Vilka frågor kan vara viktiga för samfunden och församlingarna att samverka med
andra om.
Jag planerar att boka in besök med dem av er som så önskar under augusti -september 2018
och hoppas att ni vill vara med i en dialog om detta.
Om det är möjligt önskar jag besöka er när ni har något gemensamt möte mellan flera
samfund eller församlingar där vi kan talas vid, (som t ex Borås ekumeniska råd). Med er
som inte är organiserade i något samfund eller har andra gemensamma möten, bokar jag
gärna in ett enskilt möte eller så kommer vi överens om en gemensam mötestid för flera av
er om ni bedömer att det fungerar.
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Ring eller maila till mig och tala om vad ni tycker. Vill ni vara med i dialogen så och bokar vi
in en tid för ett möte där vi samtalar om nyttan av ett råd.
Ni är också välkomna att höra av er till mig med frågor ni har- ring eller maila till mig!
Det finns säkert samfund/församlingar som jag inte har lyckats hitta. Om ni ser att några, som borde få
den här informationen saknas på sändlistan, är jag mycket tacksam om ni meddelar mig det.
Med vänlig hälsning
Eva Andreasson
Utvecklingsstrateg
033-35 32 20
eva.andreasson@boras.se
Sändlista
Borås Kristna Center
Adventkyrkan i Borås
Hestra Cafékyrka
EFS Lutherska Missionskyrkan i Borås
Borås Baptistförsamling
Brämhults Missionsförsamling
Equmenia Sjömarken
Equmeniakyrkan Borgstena
Fristads Missionskyrka
Toarps Missionsförsamling
Borås Kår av Svenska Frälsningsarmén
Immanuelskyrkans församling i Borås
Sjömarkenkyrkan
Tämta Missionsförsamling
Borås Finska Friförsamling
Brokyrkan i Borås
Korskyrkan Borås
Frälsningsarmén Borås
Judiska församlingen; Borås
Franciskanerna Borås
S:t Sigfrids katolska församling
Orientalisk-katolska församlingen
Redeemed Christian Church of God,
New Covenant Parish
Syrisk Ortodoxa kyrkan
Rumänska Ortodoxa Kyrkan i Borås
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* Uppdaterat 2018-11-27

Panagia Grekisk-ortodoxa församlingen i
Borås
Borås Finska Pingstförsamling
Pingstkyrkan Borås
Heliga Treenighetens kloster
Maria Magdalena Ort Förs i Väst-Sverige
Gustav Adolfs församling, Borås
Caroli församling, Borås
Brämhults församling
Kinnarumma pastorat
Sandhult Bredareds pastorat
Toarps pastorat
EFS Äsperedsbygden
Borås Fridsförening
Borås islamiska kulturförening (SMF)
Borås moské
Boras Alrahmanförening
Bosnisk muslimska föreningen
Moderna islamiska föreningen
Al- Zahra Borås
Bosniakiska islamiska församlingen Borås
Jesu Kristi Kyrka av Sdh
Jehovas vittnen
*Hinduiska i Borås
*Buddhistiska templet i Borås1

Faktabilaga- andra kommuner med interreligiösa råd
Utredningsuppdrag beslutat av Kommunfullmäktige i Borås Stads budget
2018
”Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad skulle kunna vara ett sätt att erbjuda en
mötesplats för människor som bekänner sig till olika religioner. Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda hur ett sådant råd skulle kunna fungera. I utredningen ska alternativet att
inrätta ett bredare råd med fokus på mänskliga rättigheter också beaktas”.

Vad är ett interreligiöst råd- exempel från andra kommuner.
Sveriges interreligiösa råd
Sveriges interreligiösa råd, SIR hjälper religionerna i Sverige att ha en mer aktiv roll i att
skapa och främja förutsättningar för interreligiöst samarbete. SIR strävar efter att ständigt
lyfta fram religionens roll som en viktig beståndsdel i att skapa samförstånd och fred i
samhället.
Tillsammans med religionerna är rådet en viktig del av det offentliga samtalet om etik och
andlighet. Samt att kunna utgöra en enad röst gentemot muslimhat, antisemitism och annan
religionsfientlighet och att stärka friheten till religiös tro och utövning – både individuellt
och i gemenskap.
Religionsdialog har länge funnits i Sverige och Sveriges interreligiösa råd ses inte som en
konkurrent till andra interreligiösa sammanhang, utan istället som ett komplement.
Stockholm
Rådet består av representanter för olika samfund och församlingar bahá’í, buddhism,
hinduism, islam, judendom, kristendom och sikhism. Dessa religiösa traditioner är också
representerade i den styrelse som valdes. Det står dock öppet för fler religiösa riktningar och
församlingar att ansluta sig med tiden.
Syftet med rådet är dubbelt: att lära känna varandra och skapa respekt och förståelse mellan
religiösa traditioner, samt att generellt bidra till ökad förståelse för religiöst liv i samhället
samt specifikt att upprätta goda relationer till kommunens representanter i Stadshuset.
Göteborg
Göteborgs Interreligiösa råd utgörs av andliga ledare från olika religiösa samfund och
föreningar i Göteborg och verkar för dialog och samverkan för det goda livets
skull.”Göteborgs Interreligiösa råd ska främja dialog och samverkan mellan olika religiösa
företrädare i Göteborg. Tillsammans skall de verka för respekt och förståelse för religiöst liv
och skapa mötesplatser för människor av olika tro” heter det i föreningens stadgar.
I rådet finns en bred representation från världsreligionerna vilket innebär att alla religioner
har välkomnats och att olika riktningar inom islam och kristendom finns representerade.
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Avsikten med det interreligiösa rådet är att skapa en mötesplats för religiösa ledare som ett
komplement till den vardagens dialog som sker i många olika sammanhang i lokalsamhället.

Malmö
Coexist Malmö består av representanter för trossamfund i Malmö som arbetar för en
tryggare stad. Coexists syfte är att arbeta för ett tryggt Malmö ur ett religionsfrihetsperspektiv. Här sker en dialog där trossamfundens medlemmar och Malmöbor kan mötas
på ett öppet, neutralt och strukturerat sätt. Det kan handla om förebyggande trygghetsarbete
eller för stunden aktuella händelser.
I det större perspektivet är trossamfunden en viktig del av det civila samhället då de når ut
till många Malmöbor. I arbetet med trygghetsfrågor utgör de en trygghetsfaktor i
sig, genom att agera i respektfullt samförstånd.
Coexist stöds av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), nämnden för statligt
stöd till trossamfund (SST) och Malmö stad. Representanter för de fyra stora
världsreligionerna medverkar (islam, judendomen, buddhismen och kristendomen).
Umeå
Umeås interreligiösa råd träffas fyra gånger på år. Rådet ska bland annat verka för ett
tryggare samhälle och ökad förståelse för varandra.
Det interreligiösa rådets syfte är att skapa förutsättningar för interreligiös samverkan, dialog
och kommunikation i samhällsgemensamma frågor. Rådet ska verka för ett tryggare
samhälle, för att skapa goda möten över religionsgränserna, för ökat samarbete och ökad
förståelse för varandra samt för att stärka religionens positiva kraft i samhället.
I händelse av kris vill rådet samverka med kommunens ledning och bidra med tillgängliga
resurser som till exempel kommunikationsmöjligheter, lokaler och krisstödjande personer.
Församlingar och föreningar som är registrerade trossamfund bjuds in till det interreligiösa
rådet.
Örebro
Det Interreligiösa- och interkulturella rådet är ett mötesforum för kunskapsutbyte och
förtroendeskapande dialog mellan kommunen och företrädare för olika trossamfund.
Vilka frågor som rådet behandlar beror på vad som händer i samhället. Rådet har hittills
diskuterat t.ex. sociala frågor, jämställdhetsfrågor och trygghetsfrågor.
I rådet ingår representanter från de största religiösa sammanslutningarna som finns i Örebro;
representanter från olika inriktningar av kristendom, svenska kyrkan, frikyrkor, ortodoxa och
katolska kyrkan. Även representanter från olika inriktningar av islam är representerade, sunni
och shia.
Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i rådet. Övriga kommunföreträdare är
kommunfullmäktiges två vice ordförande, en politisk sekreterare och en handläggande
tjänsteperson. Utöver det kan kommunens tjänstepersoner och förtroendevalda samt även
andra sakkunniga bjudas in till rådet. Rådet syfte är uteslutande att vara just en mötesplats
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Datum- uppdaterad 2018-11-27

Sida

2018-08-13
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för diskussion, kunskap- och erfarenhetsutbyte. Det har inga befogenheter att bereda eller
fatta kommunala beslut.
Ordinarie möten äger rum två gånger om året, vår och höst. Vid behov kan ordförande kalla
till extra möten. Det är bara kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande som kan
kalla till möten med rådet.

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion från Alexander Andersson (C) och
Maj-Britt Eckerström (C) - Maten i kommunal
verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Bifalla motionen.

Datum

2019-03-06

Malin Carlsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-06

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00275 3.4.1.1
Handläggare: Pernilla Landström
Datum

2019-02-24

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Programområde 2

KU2

Sida

SVAR PÅ MOTION

Pernilla Landström
Handläggare
033 358308

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00161 1.1.1.1

1(1)

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Alexander Andersson (C) och MajBritt Eckerström (C): Maten i kommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Bifalla motionen.
Ärendet i sin helhet
Alexander Andersson och Maj-Britt Eckerström har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-02-20 lämnat in förslaget att i de verksamheter där det
serveras mat ska det införas matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska
medel för införandet.
Motionen har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. till
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och
vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Individ- och
familjeomsorgsnämnden.
Samtliga nämnder tycker som motionärerna att det är viktigt med delaktighet
för barn, elever och brukare vad gäller måltidsfrågor och den mat som serveras
i Borås stads verksamheter. Vidare beskriver de berörda nämnderna hur de på
olika sätt redan i dag arbetar med delaktighet vad gäller måltidsfrågorna och att
det ryms i befintlig budget. Nämnderna har för avsikt att fortsätta arbetet med
delaktigheten som är helt i linje med motionärernas förslag.
Beslutsunderlag
1. Motion (10)
2. Yttrande, GVUN (50)
3. Yttrande, Förskolenämnden (60)
4. Yttrande, SoN (70)
5. Yttrande, IFON (80)
6. Yttrande, Grundskolenämnden (90)
7. Yttrande, VÄN (100)
Malin Carlsson
Kommunalråd
Ingegerd Ericsson
Avdelningschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

MOTION
KOMMUNFULLMÄKTIGE

2018-02-22

Maten i kommunal verksamhet
Trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir allt mer medvetna om värdet av att äta bra och
näringsriktig mat. Centerpartiet vill att den mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket för oss innefattar att den
ska vara producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Den svenska
matproduktionen skapar större värden än bara god och bra mat. Den håller landskapet öppet, skapar kulturvärden
och jobb. Dessutom, vilket är en faktor som ofta negligeras, säkrar den delar av vår självförsörjning.
Centerpartiets vision är att en större andel av de livsmedel som används i Borås stads verksamheter ska vara
närproducerade, det vill säga ha sitt ursprung, vara förädlade och transporterade i närregionen. Givetvis ser vi gärna
att produkterna även är ekologiska, men i en valsituation mellan importerade ekologiska livsmedel och konventionellt
närproducerade varor väljer vi de närproducerade.
Att göra matsmarta val är bra. Vi skall dock komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med allt. Därför
behöver vi väga samman allt och se till helheten. De som äter maten som kommunen serverar ska ha
påverkansmöjligheter på det som serveras.
Matråd är ett utmärkt sätt för barn/unga, att framföra sina synpunkter avseende mat och miljön vid matsituationen i
skolan. Matrådet bör förutom barnen bestå av kompetent expertis, från t.ex. kostenheten och de som beställer och
upphandlar maten. Vi ska påtala vikten av näringsvärde och miljö samt sprida kunskap om hållbar
livsmedelskonsumtion för våra elever. Vi skall förse elever med korrekt fakta så att de kan utvärdera för- och
nackdelar och kunna förhålla sig till ett kritiskt tänkande.
Vi har sett i media och i budgetsammanhang att politiken nu blandar sig i vilken mat som serveras i våra skolor. Att
politiker sätter matsedeln som speglar egna politiska uppfattningar är fel väg att gå. Att ställa exempelvis svenskt
nötkött mot mer vegetariskt, till att snart servera veganbuffé tycker vi ger en vinklad bild. Det vi politiker däremot
ska göra är att sätta mål och upprätta riktlinjer.
Livsmedel är inte alltid utbytbara med tanke på näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till
klimatutsläppet. Enligt Livsmedelsverket (2013) säger de att "Det finns inga stora skillnader mellan näringsriktig mat
för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas."
Förutsättningen enligt oss måste vara att maten skall vara näringsriktig, god och att eleverna blir mätta.
Det är vår skyldighet att lyssna på eleverna när de vill förbättra saker och ting. Det är trots allt våra barn/unga som
tillbringar mycket tid i skolan. De behöver god näringsriktig mat som hamnar i magen och matsvinnet måste
minimeras.
Givetvis är det lika viktigt att det finns matråd inom andra förvaltningar som också serverar mat, t.ex. inom Socialoch Vård- och äldrenämndens verksamheter.
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta:
-

Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetent expertis. De
som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och förståelse för det som serveras.

-

Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom respektive nämnd för att möjliggöra
matråd där mat serveras.

För Centerpartiet
Alexander Andersson
Maj-Britt Eckerström

Sida

SKRIVELSE

Marianne Trulsson
Handläggare
033 358666
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Datum

Instans

2018-11-19

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2018-00118 1.1.3.1

Remiss - Motion: Maten i kommunal verksamhet
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till
Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Sociala omsorgsförvaltningen har ett uppdrag i verksamhetsplanen som bland
annat rör frågan att det ska finnas påverkansmöjligheter för brukarna kring sina
måltider och det här uppdraget ska genomsyra vårt arbete kring måltider i
förvaltningen. Uppdraget lyder:
”Sociala omsorgsförvaltningen ska uppmuntra och stötta den enskilde till
hälsosamma matvanor enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Syftet med
uppdraget är att minska risken för kostrelaterade sjukdomar samtidigt som
Sociala omsorgsförvaltningen arbetar mot större delaktighet, självbestämmande
och självständighet för den enskilde i samband med sina måltider.”
Sociala omsorgsförvaltningen har redan idag forum för brukarna att påverka
sina måltider. Verksamheterna benämner det inte som matråd, då man även tar
upp annat än måltider under dessa träffar. Det benämns lite olika beroende på
vilken verksamhet det är, t ex söndagsmöten, brukarmöten, Dapt – deltagarAPT inom daglig verksamhet och frågan finns med i det dagliga mötet med
brukarna som är ständigt aktuell och levande. Sociala omsorgsförvaltningen
arbetar aktivt med den här frågan för att öka delaktigheten och
självbestämmandet för brukarna kring sin måltidssituation, både vad gäller
innehåll och det praktiska arbetet kring måltiden. Enheterna inom
gruppboende, serviceboende, boendestöd och boendena inom socialpsykiatrin
har varsitt kostombud som går på regelbundna kostombudsträffar där det bland
annat tas upp frågor som rör påverkansmöjligheter kring måltiderna för våra
brukare. Kostombuden är bärare av kunskap och sprider kunskapen till sin
arbetsplats för att utveckla och upprätthålla goda måltidsrutiner för våra
brukare tillsammans med övrig personal.
Sociala omsorgsnämnden tycker att förslagen om matråd är bra och väldigt
viktigt och något som Sociala omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta att
arbeta med. Sociala omsorgsnämnden har inom den befintliga ramen resurser
och behöver inte avsätta extra ekonomiska medel för att bedriva den här frågan.

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Bryggaregatan 15

boras.se

socialomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Beslutsunderlag
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Yvonne Persson
Ordförande
Monica Svensson
Förvaltningschef

Sida
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Datum

Instans

2018-10-30

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GVUN 2018-00196 1.1.3.1

Sirpa Heikkilä
Handläggare
033 357775

Remiss; Motion- Maten i kommunal verksamhet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen ”Maten i
kommunal verksamhet” avseende matråd i nämndens verksamheter. Nämnden
avstår från yttrande avseende matråd i andra verksamheter.

Ärendet i sin helhet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av motionen ”Maten i
kommunal verksamhet”. I denna föreslås att kommunfullmäktige beslutar om
att matråd ska finnas där mat serveras. Vidare föreslås att ekonomiska medel
ska avsättas vid behov för att möjliggöra dessa matråd.
Nämnden konstaterar att fungerande matråd finns i den egna verksamheten, på
gymnasieskolorna. Matråden, som består av elevrepresentanter,
professionsrepresentanter och skolledning möts kontinuerligt under läsåret för
att ha dialog kring matrelaterade frågor gällande såväl utbudet som miljön i
matsalen. Matrådsmötena hålls inom ordinarie verksamhetstid.
Nämnden tillstyrker motionen avseende matråd i nämndens verksamheter.
Nämnden avstår från yttrande avseende matråd i andra verksamheter.
Beslutsunderlag
1. Motion – Maten i kommunal verksamhet
Samverkan
FSG 2018-10-24
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsens diarium

Helene Sandberg
Ordförande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

utbildning@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Christer Samuelsson
Förvaltningschef

Sida
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Datum

Instans

2018-11-27

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2018-00222 1.1.3.1

Pernilla Landström
Handläggare
033 358308

Svar på motion: Maten i kommunal verksamhet
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård och äldrenämnden beslutar att motionen ”Maten i kommunal
verksamhet” är besvarad och översänder svaret till Kommunstyrelsen
Ärendet i sin helhet
I en motion till fullmäktige föreslås att där det serveras mat ska det införas
matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska medel för införandet.
Vård och äldrenämnden tycker som motionären att det är viktigt med
delaktighet för barn, elever och brukare gällande måltidsfrågor och den mat
som serveras i Borås stads verksamheter.
Vård och äldreförvaltningen har under 2017 tagit fram en handlingsplan för att
ute i verksamheterna säkerställa alla delar i Borås Stads kostpolicy. I
handlingsplanen är det beslutat att matgästen ska ges möjlighet till delaktighet i
måltidsverksamheten och att samtliga verksamheter ska ha
brukarråd/anhörigråd där måltidsfrågorna diskuteras och där all personal är
lyhörd för brukarnas önskemål. Arbetet med brukarråd är implementerat inom
vård och äldreförvaltningen och ryms inom tilldelad budget.
Beslutsunderlag
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet.
Samverkan
Samverkas på FSG 2018-11-21.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Ida Legnemark
Ordförande
Maria Jonsson
Förvaltningschef

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-10-30

Förskolenämnden
Dnr FN 2018-00117 3.5.2.0

Remiss - Motion: Maten i kommunal verksamhet
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden tillstyrker motion ”Maten i kommunal verksamhet” och
översänder svaret till Kommunstyrelsen.
Reservationer
Marie Fridén (M), Mattias Karlsson (M), Stefan Medin (M) och Niklas
Arvidsson (KD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag
Ärendet i sin helhet
Innehållet i förskolan styrs av läroplan för förskolan (Lpfö 98). I den beskrivs
bland annat barns inflytande och hur man ska arbeta med den. Det innebär att
barnen arbetar med inflytande inom flera olika områden till exempel arbetssätt,
innehåll och lärmiljö. Det innebär även att man arbetar med inflytande över den
mat som man intar på förskolan på olika sätt. På vissa förskolor har man ett
barnråd och på andra förskolor har man något annat forum. Hur man arbetar
med barns inflytande står också beskrivet i läroplanen och att ansvariga för det
är förskollärarna, arbetslaget och förskolechefen.
I Läroplan för förskolan står vidare att i förskolan läggs grunden för att barnen
ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de
alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i
förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck
för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av
verksamheten.
Förskolan ska sträva efter att varje barn


utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin situation,



utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för
förskolans miljö, och



utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska
principer genom att få delta i olika former av samarbete och
beslutsfattande.”

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Med bakgrund av ovanstående vill Förskolenämnden tillstyrka motionen men
lämna beslut för varje förskola att besluta om på vilket sätt ett matråd kan
upprättas.
Beslutsunderlag
1. Läroplan för förskolan (Lpfö 98)
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef

Sida
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Datum

Instans

2018-11-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00110 3.5.1.25

Magnus Bagge
Handläggare

Yttrande över motion: Maten i kommunal verksamhet
Grundskolenämndens beslut
Motionen är besvarad. Svaret översänds till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har fått möjlighet att svara på remissen: Maten i
kommunal verksamhet. Motionärerna Alexander Andersson, C och Maj-Britt
Eckerström, C föreslår att:
- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten
och kompetent expertis. De som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter
och förståelse för det som serveras.
- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras.
Flera skolor har ett formellt matråd, vid sidan om elevrådet. Däremot behandlas
”skollunchfrågor” inom ramen för elev- eller klassråd på samtliga skolor med
undantag för grundsärskolan. Eleverna har påverkansmöjligheter att lämna
synpunkter på skolmaten. Kostfrågor, hälsan och stadens miljömål diskuteras
med elever och kompetent kostpersonal på alla våra skolor. Verksamheten har
inte sett att ett matråd på grundsärskolan är den framkomliga vägen för
elevinflytande över kostfrågor då nästan alla elever på grundsärskolor har
specialkost.
Grundskolenämnden menar att förvaltningen redan arbetar utifrån motionens
intentioner. Detta arbete bedrivs inom ordinarie budgetram. Med hänvisning till
ovanstående förklaring anses motionen besvarad.

Beslutsunderlag
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet.

Samverkan
Information i FSG.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Sida
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Datum

Instans

2018-11-20

Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2018-00188 1.2.3.25

Vanja Myrén Grönlund
Handläggare

Motion: Maten i kommunal verksamhet
Individ och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ och familjeomsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Sammanfattning
Individ och familjeomsorgsnämnden delar motionärernas syn på värdet av att den
mat som serveras i Borås Stad ska vara bra och näringsriktigt. Inom nämndens
ansvarsområde finns endast mindre enheter som serverar mat som köps ifrån Borås
Stad. De som äter maten har påverkansmöjligheter genom regelbundna husmöten
där de kan lämna synpunkter på det som serveras.
Ärendet i sin helhet
Motionärerna skriver att trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir
allt mer medvetna om värdet av att äta bra och näringsriktig mat och de vill att den
mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket innefattar att den ska vara
producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön.
De som äter maten som kommunen serverar ska även ha påverkans-möjligheter på
det som serveras. Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att det där
mat serveras ska finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetens
expertis. Samt att det vid behov ska avsättas ekonomiska medel i budgetarbetet inom
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras.
Beslutsunderlag
1. Motion: Maten i kommunal verksamhet
Samverkan
Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

ifo@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna
synpunkter januari - december 2018.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna

Datum

2019-03-19

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-19

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00204 1.4.2.1
Handläggare: Johan Olovson
Datum

2019-03-11

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Programområde 01

KU3
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Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00204 1.4.2.1

Johan Olovson
Handläggare
033 355017

Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna
synpunkter januari - december 2018.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet läggs till handlingarna
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra
medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2018, samt
fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som
synpunkterna resulterat i.
Under perioden januari-december 2018 fick Stadskansliet in totalt 20
synpunkter, fördelat på 8 klagomål, 7 frågor och 5 förslag. Flest synpunkter fick
avdelningen Samhällsplanering.

Ärendet i sin helhet
Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra
medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2018, samt
fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
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Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som
synpunkterna resulterat i.
Under perioden januari-december 2018 fick Stadskansliet in totalt 20
synpunkter, fördelat på 8 klagomål, 7 frågor och 5 förslag. Flest synpunkter fick
avdelningen Samhällsplanering.
Antal inkomna synpunkter januari – december 2018
Vanligaste verksamhetsspecifika
synpunkten

Verksamhetsområde

Antal

Centrum för kunskap och
säkerhet

1

Ekonomistyrning

2

Fråga IT/Bredband

Information

2

Digitala kanaler

Kommunikation

0

Kvalitet och utveckling

2

Koncerninköp

0

Mark och exploatering

3

Näringsliv

0

Personal och förhandling

0

Samhällsplanering

6

Fråga kollektivtrafik

Sekretariatet

4

Klagomål/fråg verksamhetsfrågor

Totalt för förvaltningen

20

E-tjänster

Klagomål fysiskmiljö

Fördelning kommungemensamma kriterier
Fördelning kommungemensamma kriterier
Verksamhetsmått

Beröm
2018

Fråga
2018

Förslag
2018

Klagomål Totalt
2018
2018

Bemötande

0

0

0

0

0

Fysisk miljö

0

0

1

5

6

Information

0

3

2

0

5

Tjänster

0

4

2

3

9

Totalt

0

7

5

8

20

Sida

Borås Stad
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Ständiga förbättringar
Majoriteten av synpunkter har frågor eller klagomål av olika slag. Frågor och
klagomål har besvarats och vid behov har efter önskemål information
förtydligats på webben.
Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade
ärenden

Totalt antal ej
avslutade ärenden

Totalt antal synpunkter
som inkom under
perioden januari –
december 2018

20

0

20

Synpunktsrutinen

Förvaltningen har
under året följt
synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större
delen

Till större delen har samtliga ärenden
hanterats enligt rutin. Fåtal ärenden
avslutades för sent dock hade
återkoppling sköts i tid.

Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa
organisationer, föreningar eller bolag.

0

Beslutsunderlag
1. Skrivelse Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter januari
– december 2018.

Beslutet expedieras till
Ingen expediering

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på Initiativärende: Att rädda världen är en bisak

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet är besvarat.

Datum

2019-03-06

Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00107 3.1.2.4
Handläggare: Jenny Pagmén
Datum

2019-03-01

Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef

Programområde 04

M1

Sida
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Jenny Pagmén, 033-357292
Matilda Chocron, 033-353013
Handläggare
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Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00107 3.1.2.4

Svar på Initiativärende: Att rädda världen är en bisak
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet är besvarat.
Sammanfattning
Initiativärendet beskriver en allvarlig bild över hur mycket insekter som
försvunnit de senaste 50 åren. Försvinner insekterna så kollapsar ekosystemen.
Tama bin i bikupor är inte en inhemsk art och kan inte ersätta alla de vilda
pollinerarna eller andra funktioner som insekter har. De tama bina gör
naturligtvis ändå naturvårdsnytta genom sin pollinering och bidrar till bättre
skördar.
Kommunen upplåter mark genom jordbruks- och lägenhetsarrenden. Detta
regleras i jordabalken. Bikupor faller under arrendeformen lägenhetsarrende.
Arrendeavgiften ska vara skälig och ge markägaren en rimlig avkastning på
markens värde.
Kommunen främsta mål bör dock alltid vara att bibehålla åker- och betesmark
öppna, genom arrenden eller i egen förvaltning.
Informationen gällande de olika arrendeformerna och dess ändamål kommer
läggas till på Borås stads hemsida.
Ärendet i sin helhet
Precis som texten i initiativärendet beskriver är det allvarligt att så mycket
insekter försvunnit de senaste 50 åren. Insekter har en viktig roll i ekosystemet.
De är nedbrytare, pollinatörer och föda till bland annat fåglar, fladdermöss och
smådjur. Försvinner insekterna så kollapsar ekosystemen.
De tama bin som används i biodling är alla av en och samma art som inte hör
hemma i Sverige. I Sverige finns närmare 300 vilda biarter som inte kan odlas
för honung och många av dessa är idag utrotningshotade i olika grad. Utöver
bin finns det många blomflugor och andra steklar såsom getingar som bidrar till
pollineringen av blommor och grödor, dessa insekter har också minskat i antal
och mångfald.
De tama bin som vi odlar kan inte på något sätt ersätta alla de vilda pollinerarna
eller andra funktioner som insekter har. De tama bina gör naturligtvis ändå
naturvårdsnytta genom sin pollinering och bidrar till bättre skördar. Det kan
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dock finnas risk för visst konkurrensförhållande mellan vilda och tama bin på
vissa platser. Därför är uppställningsplats för bikupor inte alltid lämpligt i
närheten av platser där det lever många vilda bin eller är gott om vilda
blommor.
Borås Stad upplåter mark genom olika former av arrenden. En form är
jordbruksarrenden där ändamålen är åkermark och bete. Dessa ändamål är lika
viktiga i frågan när det gäller bin, både vilda och tama. I kommunens
jordbruksarrenden skulle följande åtgärder bidra, förbättra och gynna miljöer
för bin. Åtgärderna kan även användas på kommunal mark som ej arrenderas
ut. Det är till exempel:


att ogräsmedel eller insektsbekämpningsmedel ej får användas.



att ängsytor eller liknande inte får slås före 15 juli eller senare så det
gynnar de blommande växterna.



att åkermark ska ha kantzoner som odlas med blommor för bin och
fjärilar.



att mer blommande växter odlas och då främst inhemska arter som är
anpassade för de insekter som lever här.

Kommunen främsta mål bör dock alltid vara att bibehålla åker- och betesmark
öppna, genom arrenden eller i egen förvaltning.
Kommunen arrenderar även ut mark för andra ändamål än jordbruk. Bikupor,
odlingslotter, parkeringsplatser mm faller under arrendeformen lägenhetsarrende. Både jordbruks- och lägenhetsarrende regleras i jordabalken. Generellt
för dessa är att arrendeavgiften ska vara skälig och ska ge markägaren en rimlig
avkastning på markens värde.
Informationen gällande arrende saknas på Borås Stads hemsida. Sidan tomter och
mark kommer att uppdateras till att innehålla information om de olika
arrendeformerna och dess ändamål.
Beslutsunderlag
1. Initiativärende, Att rädda världen är en bisak
Beslutet expedieras till
Ingen expediering.
Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef

INITIATIVÄRENDE

2019-01-21

Att rädda världen är en bisak
Det utmålas ibland en skrämmande framtidsbild i vilken insekter, bin och humlor riskerar att helt
försvinna i en nära framtid. Det är nog många fler än vi som reflekterat över att man som
bilförare allt mer sällan behöver tvätta rent vindrutan från insekter. Runt 80 procent av alla
flygande insekter tros ha försvunnit från centrala Europa de senaste trettio åren.
Bin och humlor pollinerar fruktträd, bär, buskar och olika grödor i jordbruket. Jordbruksverket
uppskattade 2009 att det ekonomiska värdet av pollinering av odlade grödor i Sverige är mellan
189 och 325 miljoner kronor. Globalt är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt beroende av
pollinerande insekter och till största delen görs pollineringen av honungsbin.
Biodling är, utöver biskötsel, pollination och honungsproduktion, också en viktig politisk fråga.
Utan bin skulle det bli väldigt svårt att odla i frukt och grönsaker då cirka en tredjedel av maten vi
äter har pollinerats av bin och humlor. För att trygga en framtida livsmedelsförsörjning behövs
bin.
Kommunen ska vara ett föredöme i klimat- och miljöarbetet och Borås Stad upplåter idag, mot
arrende, plats för bikupor till ett antal biodlare. Dock saknas information på Borås Stads hemsida
om förutsättningar och villkor för att ställa bikupor på kommunal mark.
Vi föreslår därför att Kommunstyrelsen fastställer vilka villkor som ska gälla för upplåtelse av
mark för bikupor.

Allianspartierna i Borås
För Moderaterna

För Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Koncernbidrag år 2018 inom koncernen Borås
Stadshus AB

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.

Datum

2019-03-01

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-06

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-14

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00914 1.2.2.3
Handläggare: Evelina Pirs
Datum

2019-02-26

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

E1

Sida

SKRIVELSE

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129
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Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00914 1.2.2.3

Koncernbidrag år 2018 inom koncernen Borås
Stadshus AB
Kommunstyrelsens beslut
Borås Stadshus AB:s förslag till slutliga koncernbidrag godkänns.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige beslutade den 21 februari 2019 att delegera besluten om
slutliga koncernbidrag inom koncernen Borås Stadshus AB. Borås Stadshus AB
kan nu konstatera att det jämfört med de preliminära koncernbidragen finns
anledning att:





öka koncernbidraget från Borås Elnät AB med 1 093 000 kronor
öka koncernbidraget till Borås Djurpark AB med 6 000 kronor
öka koncernbidraget till BoråsBorås TME AB med 84 000 kronor
öka koncernbidraget till Akademiplatsen AB med 1 003 000 kronor, då del
av investering har kostnadsförts direkt.

Med denna korrigering fastställs slutliga koncernbidrag enligt nedan:

Borås Stadshus AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Elnät AB
Borås Djurpark AB
Borås kommuns Parkering AB
Industribyggnader i Borås AB
BoråsBorås TME AB
Akademiplatsen AB
Inkubatorn i Borås AB
Summa koncernbidrag: +/- 0

Erhållet (+) / lämnat (-)
koncernbidrag, tkr
1 846
0
-34 694
20 236
-12 148
-8 000
14 939
15 621
2 200
54 842
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Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, 2019-03-25
2. Skrivelse, 2019-03-25
3. Bilaga Slutliga Koncernbidrag 2018

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Förslag till koncernbidrag 2018

belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus
Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark

RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER

-1 338

Inkubatorn

Totalt

300 372

986 514

56 951

Parkerings AB
39 198

61 911

IBAB BoråsBorås TME Akademiplatsen
4 561

3 434

10 799

1 463 740

-231 061

-904 874

-75 641

-26 219

-44 631

-19 329

-19 025

-12 625

-1 334 743

Goodwill

0

RÖRELSERESULTAT

-1 338

69 311

81 640

-18 690

12 979

17 280

-14 768

-15 591

-1 826

128 997

Summa finansiella poster
Extraordinära poster

-606

-7 804

-24 375

-1 147

-881

-2 504

-129

-30

-104

-37 580
0

-1 944

61 507

57 265

-19 837

12 098

14 776

-14 897

-15 621

-1 930

91 417

-2,1

53,4

62,8

-12,7

7,8

7,6

-19,3

-15,8

-2,4

79,3

14 939

15 621

2 200

-12 148

-8 000

50

-80
-4 671

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER
Budget 2018, mnkr
Koncernbidrag, erhållna
Koncerbidrag, lämnade
Bokslutsdispositioner
Förändring periodiseringsfond
Avskrivningar utöver plan
Övrigt
Summa
RESULTAT FÖRE SKATT

1 846

20 236

20 236

-12 098

-12 751

14 939

15 621

2 075

54 842
-54 842
0
-155
-92 568
3 627
-89 096

399

0

2 025

42

0

145

2 321

-34 694

-26 748
1 846

-61 442

-61 149
3 627
-57 522

-98

65

-257

-125

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Förlängd svarstid avseende förslag till ny
resursfördelningsmodell

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Förskolenämnden beviljas förlängd svarstid till 2019-04-30

Datum

2019-03-04

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-05

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00764 1.2.4.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-03-01

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E2

Sida

SKRIVELSE

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

1(1)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0

Förlängd svarstid avseende förslag till ny
resursfördelningsmodell
Kommunstyrelsens beslut
Förskolenämnden beviljas förlängd svarstid till 2019-04-30
Ärendet i sin helhet
Förskolenämnden har tillskrivit Kommunstyrelsen om förlängd svarstid till
2019-04-30 i stället för 2019-03-31.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Förlängd svarstid avseende förslag till ny
resursfördelningsmodell
2. Förskolenämndens protokoll § 28, 2019-02-28
3. Initiativärende Resursfördelningsmodell
4. Beslut 2018-00764, Kommunstyrelsen § 561

Beslutet expedieras till
1. Förskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Initiativärende
Förskolenämnden

Allianspartierna Borås
2019-02-27

Resursfördelningsmodell
Till Förskolenämndens sammanträde den 28 februari 2019 har ett flertal
anmälningsärenden inkommit mellan perioden 2019-01-17 - 2019-02-20.
Ett av dem är Kommunstyrelsens beslut om ny resursfördelningsmodell.
”Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen ta fram förslag till ny
resursfördelningsmodell senast 2019-03-31.”
En del i kommunens ansvar för att skapa goda förutsättningar för barns
lärande är att se över hur resurser fördelas till förskolor. Enligt skollagen ska
kommuner fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens
olika förutsättningar och behov.
Det betyder att kommuner har en skyldighet att ta reda på hur det ser ut i
kommunen och fördela medel därefter.
Vi Moderater och Kristdemokrater anser att arbetet med att ta fram förslag
till ny resursfördelningsmodell inte kan hastas fram utan behöver behandlas
noga i Förskolenämnden utifrån verksamhetens förutsättningar och behov.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Förskolenämnden besluta att:
- Förskolenämnden tillskriver Kommunstyrelsen om förlängd svarstid till
2019-04-30

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Gunilla Christoffersson (KD)
Stefan Medin (M)
Marcus Banér (M)
Caroline Hansson (KD)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-17
Instans

Kommunstyrelsen
§ 561

Dnr KS 2018-00764 1.2.4.0

Ny resursfördelningsmodell
Kommunstyrelsens beslut
Grundskolenämnden ska till Kommunstyrelsen ta fram ett förslag till ny
resursfördelningsmodell senast 2019-03-31.
Förskolenämnden ska till Kommunstyrelsen ta fram ett förslag till ny
resursfördelningsmodell senast 2019-03-31.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i Kommunfullmäktiges budget 2015 följande uppdrag:
”En översyn av ersättningen till friskolor med tillhörande fritidshem samt
ersättningen till de fristående förskolorna ska göras under 2015 i syfte att tillse
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den kommunala skola och de fristående
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en översyn av ersättningen till skolor där
ersättningen följer de enskilda eleverna.”
Regeringskansliet har lagt fram en lagrådsremiss 2018-08-30 som innebär
förändringar i skollagen (2010:800). Remissen innehåller bland annat att
ersättning till enskilda huvudmän för barn och elever som går i fristående
förskolor, skolor och fritidshem ska ges med grundbelopp, strukturbelopp och i
förekommande fall tilläggsbelopp.
Den föreslagna förändringen i skollagen innebär införande av strukturbelopp
och att grundbeloppet ska avse en basersättning. Strukturbeloppet ska avse
ersättning för sådan fördelning som ska göras enligt 2 kap. 8b § i skollagen
”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.”
Förslaget till ändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. Bestämmelserna om
strukturbelopp ska i sådana fall tillämpas första gången på bidrag för
kalenderåret 2020.
För att Borås stad ska kunna tillämpa denna eventuella förändring i skollagen
och för att Kommunstyrelsens ska genomföra sitt uppdrag ska Grundskoleoch Förskolenämnden ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell till
Kommunstyrelsen senast 2019-03-31
Beslutsunderlag
1. Bilaga 1, Lagrådsremiss Vissa skollagsfrågor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

En anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende. Som ett led i
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från kommunens Miljö- och
konsumentnämnd. Kommunstyrelsen beslutar att skicka Miljö- och
konsumentnämndens remissyttrande som sitt eget till Näringsdepartementet.

Datum

2019-03-06

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00876 1.1.2.1
Handläggare: Susanne Glans
Datum

2019-03-01

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

E3

Sida

REMISSYTTRANDE
Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00876 1.1.2.1

1(2)

Näringsdepartementet
Regeringskansliet

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

103 33 Stockholm

Borås Stads remissyttrande över En anpassning av
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s
nya kontrollförordning
N2018/05674
Beslut
Borås Stad har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat ärende. Som ett led i
beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från kommunens Miljö- och
konsumentnämnd. Kommunstyrelsen beslutar att skicka Miljö- och
konsumentnämndens remissyttrande som sitt eget till Näringsdepartementet.
Sammanfattning
EU:s nya kontrollförordning ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för
att säkerställa att unionslagstiftningen inom en rad olika sakområden följs,
oavsett om de närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på
unionsnivå eller i medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda
sakområdena är livsmedel och livsmedelssäkerhet. Kontrollförordningen
reglerar hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna ska organiseras,
finansieras och genomföras. Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas från
och med den 14 december 2019.
Borås Stad lämnar följande synpunkter på departementspromemorian:
-

Det behövs tydliga riktlinjer för när kontrollmyndigheten får och kan
använda sig av dold myndighetsutövning då myndighetsutövning i
vanliga fall ska ske med stöd av lag samt vara transparant för
medborgarna.

-

Anonymiteten för tillsynsmyndigheten i egenskap av beställare, när det
kommer till dold myndighetsutövning, måste säkerställas för att det i
praktiken ska fungera att köpa in produkterna anonymt via internet eller
annan distanskommunikation.

-

I förslaget ligger en bedömning att efterhandsdebitering bör införas och
att den bör vara obligatorisk för alla kontrollmyndigheter.
Miljöförvaltningen delar inte denna uppfattning.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon
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-

Finansieringen av foder och animaliska biprodukter bör vara
konstruerad på samma sätt som för livsmedelskontrollen.

Beslutsunderlag
1. Remissyttranden, 2019-03-25
2. Remissyttrande Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-11
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Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18
zygmunt.cieslak@boras.se

Kommunstyrelsen i Borås Stad

Remissvar angående Departementsmemorian En
anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (Ds
2018:41)
Remiss från kommunstyrelsen, KS 2018-00876
Näringsdepartementet dnr: N2018/05674
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Sammanfattning

EU:s nya kontrollförordning ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för att
säkerställa att unionslagstiftningen inom en rad olika sakområden följs, oavsett om de
närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i
medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och
livsmedelssäkerhet. Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i
medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i
huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019.
Miljöförvaltningen har följande synpunkter på förslaget:
- det behövs tydliga riktlinjer för när kontrollmyndigheten får och kan använda
sig av dold myndighetsutövning då myndighetsutövning i vanliga fall ska ske
med stöd av lag samt vara transparant för medborgarna.
- anonymiteten för tillsynsmyndigheten i egenskap av beställare, när det
kommer till dold myndighetsutövning, måste säkerställas för att det i
praktiken ska fungera att köpa in produkterna anonymt via internet eller
annan distanskommunikation.
- i förslaget ligger en bedömning att efterhandsdebitering bör införas och att
den bör vara obligatorisk för alla kontrollmyndigheter. Miljöförvaltningen
delar inte denna uppfattning.
- att finansieringen av foder och animaliska biprodukter bör vara konstruerad
på samma sätt som för livsmedelskontrollen.
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Ärendet
Borås Stad har fått möjligheten att yttra sig över Näringsdepartementets skrivelse ”
Departementsmemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s
nya kontrollförordning” (bilaga 1). Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Miljöoch konsumentnämnden där miljöförvaltningen skriver tjänsteutlåtandet.
EU:s nya kontrollförordning ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för att
säkerställa att unionslagstiftningen inom en rad olika sakområden följs, oavsett om de
närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i
medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och
livsmedelssäkerhet. Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i
medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i
huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019.
Nedan sammanfattas de nyheter som kommer att beröra Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden.
Ord och uttryck

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar som berörs av
den nya kontrollförordningen. När det gäller miljöbalken bör dessa uttryck användas parallellt med
uttrycket tillsyn.
Offentlig kontroll:
Enligt artikel 2.1 i den nu gällande kontrollförordningen utgör offentlig kontroll varje
form av kontroll som utförs i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen. Med kontroll avses kontroll av om specificerade krav har
uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag.
Annan verksamhet än den operativa kontrollen såsom exempelvis rådgivning och
allmän information omfattas inte av uttrycket offentlig kontroll.
Även den nya kontrollförordningen innehåller en definition av uttrycket offentlig
kontroll. Enligt artikel 2.1 i den nya kontrollförordningen avses med offentlig kontroll
verksamhet som utförs för att verifiera att aktörerna efterlever förordningen och
andra bestämmelser.
Till skillnad från den nu gällande kontrollförordningen innehåller den nya
kontrollförordningen inte någon definition av uttrycket kontroll, avsikten är dock inte
att uttrycket kontroll ska ha en annan innebörd i den nya kontrollförordningen än vad
det har i den nuvarande kontrollförordningen.
Annan offentlig verksamhet:
En grundläggande förändring i den nya kontrollförordningen är att det införs ett nytt
uttryck för myndigheternas verksamhet, uttrycket annan offentlig verksamhet. Annan
offentlig verksamhet definieras i artikel 2.2 som annan offentlig verksamhet än
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offentlig kontroll som utförs av de behöriga myndigheterna. Exempel på vad som
inryms inom uttrycket annan offentlig verksamhet är: prövning av eller åtgärder med
anledning av ansökan om godkännande eller anmälan av registrering,
tillståndsprövning samt bestämmelser om förelägganden och förbud och andra
åtgärder som kan vidtas av kontrollmyndigheterna vid bristande efterlevnad och extra
offentlig kontroll.
Tillsyn:
Tillsyn har en bredare innebörd än offentlig kontroll i den nya kontrollförordningens
mening och marknadskontroll i den mening som avses i EU:s förordning om
ackreditering och marknadskontroll. Miljöbalkens tillsynsbegrepp omfattar både de
uppgifter som ingår i offentlig kontroll och marknadskontroll och delar av de
uppgifter som ingår i annan offentlig verksamhet. Det som inte ingår i
tillsynsbegreppet men som ingår i annan offentlig verksamhet är bl.a.
tillståndsprövning.
I remissen framgår det att miljöbalkens tillsynsbegrepp är under övervägande, och då
är det inte lämpligt att nu föreslå ändringar i terminologin i 26 kap. Uttrycket tillsyn
bör därför fortsätta att användas i miljöbalken tills vidare. I de bestämmelser som
kompletterar kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll bör orden kontroll och annan offentlig verksamhet användas vid
sidan av ordet tillsyn.
Då både nya begrepp och ändrade arbetssätt ingår i förändringarna är det av största
vikt att vägledningar utarbetas i god tid för att få en så enhetlig tolkning av dessa som
möjligt.
Anonyma inköp
I den nya kontrollförordningen ges möjlighet för myndigheter att göra anonyma
inköp s.k. mystery shopping (dold myndighetsutövning). Det innebär att en
kontrollmyndighet får, om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa eller
djurs liv eller hälsa, under en annan identitet och utan att ange avsikten med inköpet
köpa in produkter i syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav. De behöriga
myndigheterna ska bl.a. kunna beställa varor via internet och annan
distanskommunikation utan att identifiera sig.
Rapportering av överträdelser
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga
myndigheter har verkningsfulla mekanismer för att möjliggöra rapportering av
faktiska eller potentiella överträdelser av förordningen, s.k. visselblåsning. Syftet med
ett visselblåsarsystem är att möjliggöra för personer att utan rädsla för repressalier
kunna rapportera om allvarliga händelser.
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Medlemsländerna ska inte enbart säkerställa att det finns ett rapporteringssystem utan
även att det finns ett skydd mot repressalier, diskriminering och andra former av
missgynnande behandling för den som väljer att rapportera om missförhållanden.
På de områden där kommuner utses som kontrollmyndigheter kan det införas
bestämmelse i lag om att en kontrollmyndighet ska ha ändamålsenliga
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya
kontrollförordningen. Kontrollförordningen ställer inte några specifika krav på hur ett
rapporteringssystem ska se ut. Förfarandena kan bestå av t.ex. system med en särskild
e-postadress, telefontjänst eller webbplats genom vilka uppgifter om överträdelser av
den nya kontrollförordningen samlas in och behandlas.
Finansiering
Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet att betala en avgift för offentlig kontroll kompletteras med en rätt för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift
för annan offentlig verksamhet.
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har
medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i stor utsträckning möjlighet att
välja om den offentliga kontrollen ska finansieras med avgifter eller med offentliga
medel. Vid bristande efterlevnad av regelverket ska den ansvariga aktören bära
samtliga kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas åtgärder (artikel
138.4). Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även säkerställa att
det finns tillräckliga finansiella resurser för att de behöriga myndigheterna ska kunna
utföra annan offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter
för att täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Det står dock
medlemsstaterna fritt att välja finansieringsform.

Livsmedel

Sedan många år tillbaka finansieras den ordinarie planerade livsmedelskontrollen på
livsmedelsanläggningarna med en fast årlig kontrollavgift. Avgiften betalas i början av
året och beräknas genom en riskklassning av varje livsmedelsanläggning. Grunden för
den avgift som en livsmedelsverksamhet ska betala i årlig kontrollavgift är de
hygieniska riskerna i verksamheten, verksamhetens storlek, om den riktas till känsliga
konsumenter samt i vilken omfattning verksamheten ansvarar för märkning och
presentation av de livsmedel som den säljer. Den årliga kontrollavgiften baseras på
det antal kontrolltimmar som riskklassningen ger multiplicerat med den kommunala
timavgiften. Antalet kontrolltimmar påverkas också av tidigare kontrollresultat.
En timavgift tas även ut för extra offentlig kontroll som kan utföras utöver den
fastlagda kontrolltiden. Detta görs exempelvis vid befogade klagomål. Vidare tas en
fast avgift ut för registrering av livsmedelsanläggningar. Denna avgift motsvarar en
kontrolltimma.
I och med förändringen av livsmedelslagen föreslås även en förändring av
finansieringen av livsmedelskontrollen. I förslaget ligger en bedömning att
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efterhandsdebitering bör införas och att den bör vara obligatorisk för alla
kontrollmyndigheter. Som skäl för förändringen anges bl.a. pedagogiska problem att
förklara dagens avgift som tas ut i början av året och kontrollen som för vissa kan
komma först i slutet av året eller ett eller flera år senare. Man anser då att legitimiteten
för både avgiften och kontrollen som sådan kan undergrävas. Nackdelar man anger
som det föreslagna systemet kan leda till är ökad administration, större press på
kontrollpersonalen att göra kortare inspektioner samt större risk för utebliven
betalning exempelvis från företag som kort tid efter kontrollen upphör med sin
verksamhet. Man anser ändå att fördelarna med efterhandsdebitering överväger
nackdelarna.

Foder och animaliska biprodukter
I dag finansieras kontrollmyndigheternas ordinarie offentliga kontroll genom en årlig
avgift som de foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter, vilkas verksamhet är föremål för kontroll, betalar. Avgifter tas även ut
för så kallad extra offentlig kontroll.
Bemyndigandet i 28 § lagen om foder och animaliska biprodukter innefattar även en
rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut avgift.
Kommunerna vägleds i sin avgiftssättning genom allmänna råd eller en vägledning
som tas fram av Jordbruksverket. De ärenden som omnämns i förarbetena, t.ex.
godkännande och registrering, utgör annan offentlig verksamhet enligt den nya
kontrollförordningen. Uttrycket annan offentlig verksamhet omfattar även andra
åtgärder, t.ex. kontrollmyndigheternas korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad.
I remissen framgår det att, mot bakgrund av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen, så bör det finnas en möjlighet att finansiera även övrig annan offentlig
verksamhet med avgifter. Det kan också finnas behov av detaljerade bestämmelser
när det gäller skyldighet att betala avgift för sådan verksamhet. Bemyndigandet i 28 §
lagen om foder och animaliska biprodukter bör därför ändras på så sätt att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter om
skyldighet att betala avgift för annan offentlig verksamhet.
I dagsläget tas årlig avgift ut för alla livsmedelsföretagare, och för tillsyn enligt
miljöbalken tas avgift ut antingen som årlig avgift (förskottsdebitering) eller som
timavgift (efterdebitering).
Förelägganden och förbud, vite och verkställighet
Bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken om förelägganden och förbud, vite, verkställighet och rättelse
på den felandes bekostnad samt omedelbart verkställbara beslut utvidgas till att gälla även vid
kontroll av unionslagstiftning inom miljöbalkens tillämpningsområde i enlighet med EU:s förordning
om ackreditering och marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen. Åtgärder får bara vidtas
med stöd av kapitlet om de inte kan vidtas enligt EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen och inte strider mot dem.
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Den nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll innehåller bl.a. bestämmelser om aktörernas skyldighet att ge
kontrollmyndigheterna tillgång till uppgifter, varor och platser som behövs för
kontrollen samt bestämmelser om förelägganden och förbud och andra åtgärder som
kan vidtas av kontrollmyndigheterna vid bristande efterlevnad.
Av remissen framgår att bestämmelsen i 26 kap. 9 § miljöbalken även bör utvidgas till
att gälla förelägganden och beslut som behövs för att EU:s förordning om
ackreditering och marknadskontroll ska följas.

Miljöförvaltningens synpunkter
Anonyma inköp
Miljöförvaltningen ser positivt på möjligheten att kunna göra anonyma inköp då det
ger tillsynsmyndigheten möjlighet att beställa varor från e-handelsföretag beläget i
kommunen för kontroll av produkterna och därmed få en produkt likvärdig den som
”vanliga” konsumenter skulle få. Förvaltningen anser dock att anonymiteten för
tillsynsmyndigheten i egenskap av beställare måste säkerställas för att det i praktiken
ska fungera att köpa in produkterna anonymt via internet eller annan
distanskommunikation. Annars riskerar syftet med anonyma inköp att gå förlorat,
dvs. att myndigheten inte får den produkt som har beställts.
Miljöförvaltningen anser vidare att det behövs tydliga riktlinjer för när myndigheten
får och kan använda sig av dold myndighetsutövning då myndighetsutövning i vanliga
fall ska ske med stöd av lag samt vara transparant för medborgarna.
Rapporteringssystem för överträdelser
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till ett särskilt rapporteringssystem så att
överträdelser av förordningen kan anmälas till tillsynsmyndigheten utan att anmälaren
riskerar att utsättas för repressalier. Det måste dock vara tydligt för anmälaren om
anmälan blir anonym via rapporteringssystemet eller om den omfattas av
offentlighetsprincipen och därmed blir offentlig. För även om det finns bestämmelser
i svensk rätt som skyddar en anmälare mot repressalier så kan det ändå finnas risk för
att en anmälare blir utsatt för missgynnade behandling av sin arbetsgivare som kan
vara svår att bevisa.
Finansiering

Livsmedel

Miljöförvaltningen instämmer inte helt med remissen. Förvaltningen har inte upplevt
att legitimiteten för vare sig avgiften eller kontrollen har undergrävts i någon större
omfattning med nuvarande system. De i remissen angivna nackdelarna på det
föreslagna systemet, såsom ökad administration, större press på kontrollpersonalen att
göra kortare inspektioner samt större risk för utebliven betalning exempelvis från

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

7(8)
Datum

Dnr

2019-02-26

2019-0040

företag som kort tid efter kontrollen upphör med sin verksamhet, ser förvaltningen
som ett större problem.
Små företag som inte får en årlig kontroll får en betydligt högre avgift det året de får
kontrollen och då de flesta kontroller vi utför är oanmälda kan företaget inte veta när
detta kommer att ske. Det kan bli en högst kännbar utgift för en småföretagare, en
avgift som i dagsläget naturligt fördelats på två till tre år.
Administrationen kring debiteringen kommer att öka avsevärt då förvaltningen
antagligen kommer att behöva fatta ett avgiftsbeslut inför varje enskild debitering där
den faktiska tiden för kontrollen ska redovisas, istället för att vid ett enskilt tillfälle
debitera den kontrolltid som sedan tidigare fastställts i ett beslut. Med avgiftsbeslut
följer även administration kring delgivning av beslutet något som förvaltningen vet
sedan tidigare är mycket tidskrävande. Väljer man ett system med besöksavgifter (en
fast avgift per besök enligt schablon) borde detta problem minimeras då troligtvis
behovet av avgiftsbeslut uteblir. Då får å andra sidan inte företagen betala för den
faktiska tiden vi lägger ner på varje kontroll.
Det ställer stora krav på kommunerna att göra behovsutredningar och respektera
dessa för att få en stabil grund för den livsmedelskontroll man är satt att utföra.
Förvaltningen tror inte att de kommuner som inte fullgör sitt kontrolluppdrag får ett
ökat incitament att satsa mera på livsmedelskontroll genom efterdebitering. Det gör
det bara lättare att strunta i uppdraget då man inte upplever kravet från företagen att
”ge valuta för pengarna”, och detta gör att bemanningen grundas på en högst osäker
intäkt.
I dagsläget är debiteringen i början av året en viktig avstämning för förvaltningen.
Årsdebiteringen är viktig för att få kännedom om vilka verksamheter som finns kvar
och vilka som upphört. Detta ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplan.

Foder och animaliska biprodukter
Mot bakgrund av diskussionerna om efterdebitering av livsmedelskontrollen så anser
förvaltningen att finansieringen av foder och animaliska biprodukter bör vara
konstruerad på samma sätt som för livsmedelskontrollen, vilket innebär att
förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter kan komma att behöva ändras.
Det bör även uppmärksammas att förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter samt förordning (2006:1165) om
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter också behöver
ändras/uppdateras då det finns flera hänvisningar i den till artiklar i den gamla
kontrollförordningen.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

8(8)

Agneta Sander
Förvaltningschef

Datum

Dnr

2019-02-26

2019-0040

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

Bilagor
Remiss - En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning (Ds 2018:41).
https://www.regeringen.se/48d13b/contentassets/2d90237bc528435890e86d6da9e9aa4
0/ds-41-2018-web.pdf

Skickas till
Kommunstyrelsen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem 2019, Internationella Engelska skolan i
Sverige AB.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning per elev/barn i:
Grundskola åk 1-6

7 017 kr/mån, fr om 2019-01-01

Grundskola åk 7-9

8 420 kr/mån, fr om 2019-01-01

Förskoleklass

3 347 kr/mån, fr om 2019-04-01

Fritidshem

2 671 kr/mån (11 mån), fr om 2019-04-01

Lovdagsersättning

34,50 kr/tim, fr om 2019-04-01

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00691 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-03-01

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E4

Sida

SKRIVELSE

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

1(3)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00691 3.5.1.0

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem 2019, Internationella Engelska skolan i
Sverige AB.
Kommunstyrelsens beslut
Ersättning per elev/barn i:
Grundskola åk 1-6

7 017 kr/mån, fr om 2019-01-01

Grundskola åk 7-9

8 420 kr/mån, fr om 2019-01-01

Förskoleklass

3 347 kr/mån, fr om 2019-04-01

Fritidshem

2 671 kr/mån (11 mån), fr om 2019-04-01

Lovdagsersättning

34,50 kr/tim, fr om 2019-04-01

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut
om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas från
och med kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas
storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års
ersättningar har beräknats utifrån antagna principer.
De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 17 december
2018 om preliminär ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem för år 2019. Beräkningen utgick från den budget som beslutades av
Grundskolenämnden den 28 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december vilket gav
förutsättningarna för Grundskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem är beräknad
utifrån Grundskolenämndens budget som beslutades den 29 januari 2019. I
underlaget ingår även de budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den
25 mars 2019.
I bilaga 2, 3 och 4 finns en specifikation av grundbeloppet samt hur
beräkningen skett.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.
Grundskola
Ersättningen per elev i åk 1-6 är 7 017 kr/mån.
Ersättningen för elev i åk 7-9 är 8 420 kr/mån.
Ersättningarna har ökat med 0,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
Bidraget per elev i åk 1-6 är 84 198 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 2 314 kr/år och 4 766 kr/år som
momskompensation.
Bidraget per elev i åk 7-9 är 101 038 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 2 776 kr/år och 5 719 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 155 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 januari 2019.
Förskoleklass
Ersättningen per elev är 3 347 kr/mån.
Ersättningen har minskat med 1,6 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019. I jämförelse med år 2018 är det en ökning med 1 %.
Bidraget per elev är 40 164 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 1 104 kr/år och 2 273 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 7 731 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.
Fritidshem
Ersättningen per elev är 2 671 kr/mån (11 mån).
Ersättningen har minskat med 0,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019. I jämförelse med år 2018 är det en ökning med 9,1 %.
Bidraget per elev är 29 376 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 807 kr/år och 1 663 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 4 625 kr/elev.

Sida

Borås Stad

3(3)

Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.
Lovdagsersättning
Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående
skola.
Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per
vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 671 kr/månad, vilket
motsvarar 34,50 kr/tim. I jämförelse med den preliminära ersättningen för år
2019 är det en minskning med 0,8 %. I jämförelse med år 2018 är det en ökning
med 9,1 %.
Lovdagsersättningen för faktisk närvarotid uppgår till 34,50 kr/tim.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag Internationella Engelska skolan i Sverige AB
2. Bilaga 1, Besvärshänvisning
3. Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2
4. Bilaga 3, Beräkning ersättning förskoleklass 2019:2
5. Bilaga 4, Beräkning ersättning fritidshem 2019:2

Beslutet expedieras till
1. Internationella Engelska skolan i Borås, info.boras@engelska.se
2. Internationella Engelska skolan i Sverige AB, Nytorpsvägen 5B, 178 31 Täby
3. Grundskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-20 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00691

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2, sida 1
GRUNDSKOLA
641 - Administration grundskola
642 - Skolmåltidsverksamhet grundskola
643 - Elevvård grundskola
644 - Skolskjutsar grundskola
645 - Lokaler och fysisk miljö grundskola
646 - Undervisning grundskola
647 - Elevassistenter grundskola
648 - Läromedel, utrustning o skolbibliotek
649 - Statsbidrag och skolersättningar grundskola
Totalt verksamhet Grundskola 64*
Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%
Kostnader för speciella verksamheter
- Sjukhusskolan
- Kommunikationsklass
- A-resurs, Boda
- A-resurs, Dalsjöfors
- Hörselskola
- CFL (Centrum för flerspråkigt lärande)

2019:2
40 999
65 929
42 313
47 320
161 330
520 963
91 051
49 640
147 124
1 166 669
0

Kommentar 2019
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Inkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger och 80% enhetschefer elevhälsa

Netto Köpta och Sålda platser

-3 273

-604
-10 811
-3 179
0
0
-38 197

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Ersättning små skolor på små orter
-Tilläggsbelopp
- Specialinstitutioner, grundskola
- Övriga köpta/sålda grundskoleplatser
- Skolskjuts
- Administration

-3 600
-20 000
-5 427
-138 660
-47 320
-40 999

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Summa korrigeringar

-312 070 tkr

9 st små skolor på små orter à 400 tkr

Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger och 80% enhetschefer elevhäsa

Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2, sida 2
Underlag för grundbidrag
Underlag för grundbidrag per elev och år

854 599 tkr
81 756 kr

Pålägg för administration, 3 %

2 453 kr

Pålägg för momskompensation, 6 %

5 053 kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år

89 262 kr

Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
varav i åk 1-6
varav i åk 7-9

10 453
7 310
3 143

Ersättning
Ersättning åk 1-6 kr/ år
Ersättning åk 7-9 kr/ år
Ersättning åk 1-6 kr/ månad
Ersättning åk 7-9 kr/ månad
Lokalkostnad per elev

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning år 1-6 kr/mån
Ersättning år 7-9 kr/mån
Diff ersättning år 1-6 kr/mån
Diff ersättning år 7-9 kr/mån
Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

84 198 kr
101 038 kr

varav moms
4 766
5 719

varav adm
2 314
2 776

7 017 kr
8 420 kr
11 155 kr

6 959 kr
8 350 kr
58 kr
70 kr
0,8%
1,7%

Exkl lokalvård, vaktmästeri mm

Bilaga 3, Beräkning ersättning förskoleklass 2019:2
FÖRSKOLEKLASS

2019:2

62300 - Förskoleklasser
62370 - Elevassistenter, enl särskild definition
62390 - Köpta/sålda platser, förskoleklasser
Totalt verksamhet Förskoleklass 623* enligt budget 2018

66 148
2 275
2 651
71 074

tkr
tkr
tkr
tkr

Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%

-207

tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Elevassistenter enl särskild def
- Köpta/ Sålda förskoleplatser, förskoleklasser

-2 275
-2 651

tkr
tkr

Summa korrigeringar

-5 133

Underlag för grundbidrag

65 941

tkr

Kommunens vistelsetid är 3,9 tim. Bidrag utgår för 3 tim

50 177

tkr

Grundbelopp per elev

36 787

kr

Pålägg för administration, 3 %

1 104

kr

Pålägg för momskompensation, 6 %

2 273

kr

40 164

kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
Ersättning
Ersättning elev i förskoleklass kr/ år

1 364

40 164

kr

Ersättning elev i förskoleklass kr/ månad

3 347

kr

Lokalkostnad per elev

7 731

kr

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning elev i förskoleklass kr/ månad
Diff ersättning elev i förskoleklass kr/ månad

3 402
-55

kr
kr

Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

-1,6%
1,0%

Bilaga 4, Beräkning ersättning fritidshem 2019:2
FRITIDSHEM

2019

Kommentar

61350 - Fritidshem (6-12 år)
61351 - Resurspersonal, enl särskild definition
61353 - Särskolans fritidshem
61359 - Köpta/sålda fritidshemsplatser
Totalt verksamhet Fritidshem 613*

118 296
1 610
6 533
13 016
139 455

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%

-482

tkr

5 318

tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Elevassistenter enl särskild def
- Köpta/ sålda fritidshemsplatser
- Särskolans fritidshem
- Avdrag placeringssamordnare

-1 250
-13 016
-6 533
-800

tkr
tkr
tkr
tkr

Summa korrigeringar

-16 763

tkr

Underlag för grundbidrag

122 692

tkr

26 906

kr

807

kr

1 663

kr

29 376

kr

Poster som ska ingå i grundbidraget
Statsbidrag för kvalitetsäkrande åtgärder och maxtaxa

Grundbelopp per elev
Pålägg för administration
3%
Pålägg för momskompensation
6%
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
Ersättning
Ersättning elev i fritidshem kr/ år

4 560

29 376

kr

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader)
Lovdagsersättning per timme

2 671
34,50

kr
kr

Lokalkostnad per elev

4 625

kr

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning elev i fritidshem kr/ månad
Diff ersättning elev i fritidshem kr/ månad

2 692
-21

kr
kr

Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

-0,8%
9,1%

Tilläggsbelopp

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem 2019, Montessoriskolan Malmen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning per elev/barn i:
Grundskola åk 1-6

7 017 kr/mån, fr om 2019-01-01

Grundskola åk 7-9

8 420 kr/mån, fr om 2019-01-01

Förskoleklass

3 347 kr/mån, fr om 2019-04-01

Fritidshem

2 671 kr/mån (11 mån), fr om 2019-04-01

Lovdagsersättning

34,50 kr/tim, fr om 2019-04-01

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00850 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-03-01

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E5

Sida

SKRIVELSE

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

1(3)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00850 3.5.1.0

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem 2019, Montessoriskolan Malmen.
Kommunstyrelsens beslut
Ersättning per elev/barn i:
Grundskola åk 1-6

7 017 kr/mån, fr om 2019-01-01

Grundskola åk 7-9

8 420 kr/mån, fr om 2019-01-01

Förskoleklass

3 347 kr/mån, fr om 2019-04-01

Fritidshem

2 671 kr/mån (11 mån), fr om 2019-04-01

Lovdagsersättning

34,50 kr/tim, fr om 2019-04-01

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut
om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas från
och med kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas
storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års
ersättningar har beräknats utifrån antagna principer.
De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 17 december
2018 om preliminär ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem för år 2019. Beräkningen utgick från den budget som beslutades av
Grundskolenämnden den 28 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december vilket gav
förutsättningarna för Grundskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem är beräknad
utifrån Grundskolenämndens budget som beslutades den 29 januari 2019. I
underlaget ingår även de budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den
25 mars 2019.
I bilaga 2, 3 och 4 finns en specifikation av grundbeloppet samt hur
beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

Grundskola
Ersättningen per elev i åk 1-6 är 7 017 kr/mån.
Ersättningen för elev i åk 7-9 är 8 420 kr/mån.
Ersättningarna har ökat med 0,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
Bidraget per elev i åk 1-6 är 84 198 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 2 314 kr/år och 4 766 kr/år som
momskompensation.
Bidraget per elev i åk 7-9 är 101 038 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 2 776 kr/år och 5 719 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 155 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 januari 2019.
Förskoleklass
Ersättningen per elev är 3 347 kr/mån.
Ersättningen har minskat med 1,6 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019. I jämförelse med år 2018 är det en ökning med 1 %.
Bidraget per elev är 40 164 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 1 104 kr/år och 2 273 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 7 731 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.
Fritidshem
Ersättningen per elev är 2 671 kr/mån (11 mån).
Ersättningen har minskat med 0,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019. I jämförelse med år 2018 är det en ökning med 9,1 %.
Bidraget per elev är 29 376 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 807 kr/år och 1 663 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 4 625 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.

Sida

Borås Stad

3(3)

Lovdagsersättning
Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående
skola.
Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per
vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 671 kr/månad, vilket
motsvarar 34,50 kr/tim. I jämförelse med den preliminära ersättningen för år
2019 är det en minskning med 0,8 %. I jämförelse med år 2018 är det en ökning
med 9,1 %.
Lovdagsersättningen för faktisk närvarotid uppgår till 34,50 kr/tim.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag Montessoriskolan Malmen
2. Bilaga 1, Besvärshänvisning
3. Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2
4. Bilaga 3, Beräkning ersättning förskoleklass 2019:2
5. Bilaga 4, Beräkning ersättning fritidshem 2019:2

Beslutet expedieras till
1. Montessoriskolan Malmen, info@malmen.com
3. Grundskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-20 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00691

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2, sida 1
GRUNDSKOLA
641 - Administration grundskola
642 - Skolmåltidsverksamhet grundskola
643 - Elevvård grundskola
644 - Skolskjutsar grundskola
645 - Lokaler och fysisk miljö grundskola
646 - Undervisning grundskola
647 - Elevassistenter grundskola
648 - Läromedel, utrustning o skolbibliotek
649 - Statsbidrag och skolersättningar grundskola
Totalt verksamhet Grundskola 64*
Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%
Kostnader för speciella verksamheter
- Sjukhusskolan
- Kommunikationsklass
- A-resurs, Boda
- A-resurs, Dalsjöfors
- Hörselskola
- CFL (Centrum för flerspråkigt lärande)

2019:2
40 999
65 929
42 313
47 320
161 330
520 963
91 051
49 640
147 124
1 166 669
0

Kommentar 2019
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Inkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger och 80% enhetschefer elevhälsa

Netto Köpta och Sålda platser

-3 273

-604
-10 811
-3 179
0
0
-38 197

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Ersättning små skolor på små orter
-Tilläggsbelopp
- Specialinstitutioner, grundskola
- Övriga köpta/sålda grundskoleplatser
- Skolskjuts
- Administration

-3 600
-20 000
-5 427
-138 660
-47 320
-40 999

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Summa korrigeringar

-312 070 tkr

9 st små skolor på små orter à 400 tkr

Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger och 80% enhetschefer elevhäsa

Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2, sida 2
Underlag för grundbidrag
Underlag för grundbidrag per elev och år

854 599 tkr
81 756 kr

Pålägg för administration, 3 %

2 453 kr

Pålägg för momskompensation, 6 %

5 053 kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år

89 262 kr

Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
varav i åk 1-6
varav i åk 7-9

10 453
7 310
3 143

Ersättning
Ersättning åk 1-6 kr/ år
Ersättning åk 7-9 kr/ år
Ersättning åk 1-6 kr/ månad
Ersättning åk 7-9 kr/ månad
Lokalkostnad per elev

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning år 1-6 kr/mån
Ersättning år 7-9 kr/mån
Diff ersättning år 1-6 kr/mån
Diff ersättning år 7-9 kr/mån
Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

84 198 kr
101 038 kr

varav moms
4 766
5 719

varav adm
2 314
2 776

7 017 kr
8 420 kr
11 155 kr

6 959 kr
8 350 kr
58 kr
70 kr
0,8%
1,7%

Exkl lokalvård, vaktmästeri mm

Bilaga 3, Beräkning ersättning förskoleklass 2019:2
FÖRSKOLEKLASS

2019:2

62300 - Förskoleklasser
62370 - Elevassistenter, enl särskild definition
62390 - Köpta/sålda platser, förskoleklasser
Totalt verksamhet Förskoleklass 623* enligt budget 2018

66 148
2 275
2 651
71 074

tkr
tkr
tkr
tkr

Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%

-207

tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Elevassistenter enl särskild def
- Köpta/ Sålda förskoleplatser, förskoleklasser

-2 275
-2 651

tkr
tkr

Summa korrigeringar

-5 133

Underlag för grundbidrag

65 941

tkr

Kommunens vistelsetid är 3,9 tim. Bidrag utgår för 3 tim

50 177

tkr

Grundbelopp per elev

36 787

kr

Pålägg för administration, 3 %

1 104

kr

Pålägg för momskompensation, 6 %

2 273

kr

40 164

kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
Ersättning
Ersättning elev i förskoleklass kr/ år

1 364

40 164

kr

Ersättning elev i förskoleklass kr/ månad

3 347

kr

Lokalkostnad per elev

7 731

kr

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning elev i förskoleklass kr/ månad
Diff ersättning elev i förskoleklass kr/ månad

3 402
-55

kr
kr

Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

-1,6%
1,0%

Bilaga 4, Beräkning ersättning fritidshem 2019:2
FRITIDSHEM

2019

Kommentar

61350 - Fritidshem (6-12 år)
61351 - Resurspersonal, enl särskild definition
61353 - Särskolans fritidshem
61359 - Köpta/sålda fritidshemsplatser
Totalt verksamhet Fritidshem 613*

118 296
1 610
6 533
13 016
139 455

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%

-482

tkr

5 318

tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Elevassistenter enl särskild def
- Köpta/ sålda fritidshemsplatser
- Särskolans fritidshem
- Avdrag placeringssamordnare

-1 250
-13 016
-6 533
-800

tkr
tkr
tkr
tkr

Summa korrigeringar

-16 763

tkr

Underlag för grundbidrag

122 692

tkr

26 906

kr

807

kr

1 663

kr

29 376

kr

Poster som ska ingå i grundbidraget
Statsbidrag för kvalitetsäkrande åtgärder och maxtaxa

Grundbelopp per elev
Pålägg för administration
3%
Pålägg för momskompensation
6%
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
Ersättning
Ersättning elev i fritidshem kr/ år

4 560

29 376

kr

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader)
Lovdagsersättning per timme

2 671
34,50

kr
kr

Lokalkostnad per elev

4 625

kr

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning elev i fritidshem kr/ månad
Diff ersättning elev i fritidshem kr/ månad

2 692
-21

kr
kr

Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

-0,8%
9,1%

Tilläggsbelopp

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem 2019, Stiftelsen Anden och Ordet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning per elev/barn i:
Grundskola åk 1-6

7 017 kr/mån, fr om 2019-01-01

Grundskola åk 7-9

8 420 kr/mån, fr om 2019-01-01

Förskoleklass

3 347 kr/mån, fr om 2019-04-01

Fritidshem

2 671 kr/mån (11 mån), fr om 2019-04-01

Lovdagsersättning

34,50 kr/tim, fr om 2019-04-01

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00851 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-03-01

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E6

Sida

SKRIVELSE

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

1(3)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00851 3.5.1.0

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem 2019, Stiftelsen Anden och Ordet
Kommunstyrelsens beslut
Ersättning per elev/barn i:
Grundskola åk 1-6

7 017 kr/mån, fr om 2019-01-01

Grundskola åk 7-9

8 420 kr/mån, fr om 2019-01-01

Förskoleklass

3 347 kr/mån, fr om 2019-04-01

Fritidshem

2 671 kr/mån (11 mån), fr om 2019-04-01

Lovdagsersättning

34,50 kr/tim, fr om 2019-04-01

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut
om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas från
och med kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas
storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års
ersättningar har beräknats utifrån antagna principer.
De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 17 december
2018 om preliminär ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem för år 2019. Beräkningen utgick från den budget som beslutades av
Grundskolenämnden den 28 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december vilket gav
förutsättningarna för Grundskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem är beräknad
utifrån Grundskolenämndens budget som beslutades den 29 januari 2019. I
underlaget ingår även de budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den
25 mars 2019.
I bilaga 2, 3 och 4 finns en specifikation av grundbeloppet samt hur
beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

Grundskola
Ersättningen per elev i åk 1-6 är 7 017 kr/mån.
Ersättningen för elev i åk 7-9 är 8 420 kr/mån.
Ersättningarna har ökat med 0,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
Bidraget per elev i åk 1-6 är 84 198 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 2 314 kr/år och 4 766 kr/år som
momskompensation.
Bidraget per elev i åk 7-9 är 101 038 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 2 776 kr/år och 5 719 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 155 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 januari 2019.
Förskoleklass
Ersättningen per elev är 3 347 kr/mån.
Ersättningen har minskat med 1,6 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019. I jämförelse med år 2018 är det en ökning med 1 %.
Bidraget per elev är 40 164 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 1 104 kr/år och 2 273 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 7 731 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.
Fritidshem
Ersättningen per elev är 2 671 kr/mån (11 mån).
Ersättningen har minskat med 0,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019. I jämförelse med år 2018 är det en ökning med 9,1 %.
Bidraget per elev är 29 376 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 807 kr/år och 1 663 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 4 625 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.

Sida

Borås Stad

3(3)

Lovdagsersättning
Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående
skola.
Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per
vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 671 kr/månad, vilket
motsvarar 34,50 kr/tim. I jämförelse med den preliminära ersättningen för år
2019 är det en minskning med 0,8 %. I jämförelse med år 2018 är det en ökning
med 9,1 %.
Lovdagsersättningen för faktisk närvarotid uppgår till 34,50 kr/tim.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag Stiftelsen Anden och ordet
2. Bilaga 1, Besvärshänvisning
3. Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2
4. Bilaga 3, Beräkning ersättning förskoleklass 2019:2
5. Bilaga 4, Beräkning ersättning fritidshem 2019:2

Beslutet expedieras till
1. Stiftelsen Anden och Ordet/Borås Kristna skola, info@bkskola.org
2. Grundskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-20 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00691

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2, sida 1
GRUNDSKOLA
641 - Administration grundskola
642 - Skolmåltidsverksamhet grundskola
643 - Elevvård grundskola
644 - Skolskjutsar grundskola
645 - Lokaler och fysisk miljö grundskola
646 - Undervisning grundskola
647 - Elevassistenter grundskola
648 - Läromedel, utrustning o skolbibliotek
649 - Statsbidrag och skolersättningar grundskola
Totalt verksamhet Grundskola 64*
Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%
Kostnader för speciella verksamheter
- Sjukhusskolan
- Kommunikationsklass
- A-resurs, Boda
- A-resurs, Dalsjöfors
- Hörselskola
- CFL (Centrum för flerspråkigt lärande)

2019:2
40 999
65 929
42 313
47 320
161 330
520 963
91 051
49 640
147 124
1 166 669
0

Kommentar 2019
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Inkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger och 80% enhetschefer elevhälsa

Netto Köpta och Sålda platser

-3 273

-604
-10 811
-3 179
0
0
-38 197

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Ersättning små skolor på små orter
-Tilläggsbelopp
- Specialinstitutioner, grundskola
- Övriga köpta/sålda grundskoleplatser
- Skolskjuts
- Administration

-3 600
-20 000
-5 427
-138 660
-47 320
-40 999

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Summa korrigeringar

-312 070 tkr

9 st små skolor på små orter à 400 tkr

Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger och 80% enhetschefer elevhäsa

Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2, sida 2
Underlag för grundbidrag
Underlag för grundbidrag per elev och år

854 599 tkr
81 756 kr

Pålägg för administration, 3 %

2 453 kr

Pålägg för momskompensation, 6 %

5 053 kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år

89 262 kr

Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
varav i åk 1-6
varav i åk 7-9

10 453
7 310
3 143

Ersättning
Ersättning åk 1-6 kr/ år
Ersättning åk 7-9 kr/ år
Ersättning åk 1-6 kr/ månad
Ersättning åk 7-9 kr/ månad
Lokalkostnad per elev

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning år 1-6 kr/mån
Ersättning år 7-9 kr/mån
Diff ersättning år 1-6 kr/mån
Diff ersättning år 7-9 kr/mån
Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

84 198 kr
101 038 kr

varav moms
4 766
5 719

varav adm
2 314
2 776

7 017 kr
8 420 kr
11 155 kr

6 959 kr
8 350 kr
58 kr
70 kr
0,8%
1,7%

Exkl lokalvård, vaktmästeri mm

Bilaga 3, Beräkning ersättning förskoleklass 2019:2
FÖRSKOLEKLASS

2019:2

62300 - Förskoleklasser
62370 - Elevassistenter, enl särskild definition
62390 - Köpta/sålda platser, förskoleklasser
Totalt verksamhet Förskoleklass 623* enligt budget 2018

66 148
2 275
2 651
71 074

tkr
tkr
tkr
tkr

Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%

-207

tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Elevassistenter enl särskild def
- Köpta/ Sålda förskoleplatser, förskoleklasser

-2 275
-2 651

tkr
tkr

Summa korrigeringar

-5 133

Underlag för grundbidrag

65 941

tkr

Kommunens vistelsetid är 3,9 tim. Bidrag utgår för 3 tim

50 177

tkr

Grundbelopp per elev

36 787

kr

Pålägg för administration, 3 %

1 104

kr

Pålägg för momskompensation, 6 %

2 273

kr

40 164

kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
Ersättning
Ersättning elev i förskoleklass kr/ år

1 364

40 164

kr

Ersättning elev i förskoleklass kr/ månad

3 347

kr

Lokalkostnad per elev

7 731

kr

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning elev i förskoleklass kr/ månad
Diff ersättning elev i förskoleklass kr/ månad

3 402
-55

kr
kr

Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

-1,6%
1,0%

Bilaga 4, Beräkning ersättning fritidshem 2019:2
FRITIDSHEM

2019

Kommentar

61350 - Fritidshem (6-12 år)
61351 - Resurspersonal, enl särskild definition
61353 - Särskolans fritidshem
61359 - Köpta/sålda fritidshemsplatser
Totalt verksamhet Fritidshem 613*

118 296
1 610
6 533
13 016
139 455

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%

-482

tkr

5 318

tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Elevassistenter enl särskild def
- Köpta/ sålda fritidshemsplatser
- Särskolans fritidshem
- Avdrag placeringssamordnare

-1 250
-13 016
-6 533
-800

tkr
tkr
tkr
tkr

Summa korrigeringar

-16 763

tkr

Underlag för grundbidrag

122 692

tkr

26 906

kr

807

kr

1 663

kr

29 376

kr

Poster som ska ingå i grundbidraget
Statsbidrag för kvalitetsäkrande åtgärder och maxtaxa

Grundbelopp per elev
Pålägg för administration
3%
Pålägg för momskompensation
6%
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
Ersättning
Ersättning elev i fritidshem kr/ år

4 560

29 376

kr

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader)
Lovdagsersättning per timme

2 671
34,50

kr
kr

Lokalkostnad per elev

4 625

kr

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning elev i fritidshem kr/ månad
Diff ersättning elev i fritidshem kr/ månad

2 692
-21

kr
kr

Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

-0,8%
9,1%

Tilläggsbelopp

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem 2019, Kunskapsskolan i Sverige AB.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning per elev/barn i:
Grundskola åk 1-6

7 017 kr/mån, fr om 2019-01-01

Grundskola åk 7-9

8 420 kr/mån, fr om 2019-01-01

Förskoleklass

3 347 kr/mån, fr om 2019-04-01

Fritidshem

2 671 kr/mån (11 mån), fr om 2019-04-01

Lovdagsersättning

34,50 kr/tim, fr om 2019-04-01

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00852 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-03-01

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E7

Sida

SKRIVELSE

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

1(3)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00852 3.5.1.0

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem 2019, Kunskapsskolan i Sverige AB.
Kommunstyrelsens beslut
Ersättning per elev/barn i:
Grundskola åk 1-6

7 017 kr/mån, fr om 2019-01-01

Grundskola åk 7-9

8 420 kr/mån, fr om 2019-01-01

Förskoleklass

3 347 kr/mån, fr om 2019-04-01

Fritidshem

2 671 kr/mån (11 mån), fr om 2019-04-01

Lovdagsersättning

34,50 kr/tim, fr om 2019-04-01

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående skolor, förskoleklass och fritidshem. Kommunfullmäktige tog beslut
om principer för bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas från
och med kalenderåret 2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas
storlek under förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års
ersättningar har beräknats utifrån antagna principer.
De enskilda huvudmännen har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 17 december
2018 om preliminär ersättning till fristående skolor, förskoleklass och
fritidshem för år 2019. Beräkningen utgick från den budget som beslutades av
Grundskolenämnden den 28 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december vilket gav
förutsättningarna för Grundskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem är beräknad
utifrån Grundskolenämndens budget som beslutades den 29 januari 2019. I
underlaget ingår även de budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den
25 mars 2019.
I bilaga 2, 3 och 4 finns en specifikation av grundbeloppet samt hur
beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

Grundskola
Ersättningen per elev i åk 1-6 är 7 017 kr/mån.
Ersättningen för elev i åk 7-9 är 8 420 kr/mån.
Ersättningarna har ökat med 0,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
Bidraget per elev i åk 1-6 är 84 198 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 2 314 kr/år och 4 766 kr/år som
momskompensation.
Bidraget per elev i åk 7-9 är 101 038 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 2 776 kr/år och 5 719 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 11 155 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 januari 2019.
Förskoleklass
Ersättningen per elev är 3 347 kr/mån.
Ersättningen har minskat med 1,6 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019. I jämförelse med år 2018 är det en ökning med 1 %.
Bidraget per elev är 40 164 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 1 104 kr/år och 2 273 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 7 731 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.
Fritidshem
Ersättningen per elev är 2 671 kr/mån (11 mån).
Ersättningen har minskat med 0,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019. I jämförelse med år 2018 är det en ökning med 9,1 %.
Bidraget per elev är 29 376 kr/år.
I bidraget ingår pålägg för administration med 807 kr/år och 1 663 kr/år som
momskompensation.
Lokalkostnaden, exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 4 625 kr/elev.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.

Sida

Borås Stad

3(3)

Lovdagsersättning
Ersättning för lovdagar utgår till fristående fritidshem, anordnad av fristående
skola.
Ersättningen är beräknad på en genomsnittlig vistelsetid på 18 timmar per
vecka, ersättningen för fristående fritidshem uppgår till 2 671 kr/månad, vilket
motsvarar 34,50 kr/tim. I jämförelse med den preliminära ersättningen för år
2019 är det en minskning med 0,8 %. I jämförelse med år 2018 är det en ökning
med 9,1 %.
Lovdagsersättningen för faktisk närvarotid uppgår till 34,50 kr/tim.
Ersättningen gäller fr om 1 april 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag Kunskapsskolan i Sverige AB
2. Bilaga 1, Besvärshänvisning
3. Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2
4. Bilaga 3, Beräkning ersättning förskoleklass 2019:2
5. Bilaga 4, Beräkning ersättning fritidshem 2019:2

Beslutet expedieras till
1. Kunskapsskolan, info@kunskapsskolan.se
2. Grundskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-20 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00691

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2, sida 1
GRUNDSKOLA
641 - Administration grundskola
642 - Skolmåltidsverksamhet grundskola
643 - Elevvård grundskola
644 - Skolskjutsar grundskola
645 - Lokaler och fysisk miljö grundskola
646 - Undervisning grundskola
647 - Elevassistenter grundskola
648 - Läromedel, utrustning o skolbibliotek
649 - Statsbidrag och skolersättningar grundskola
Totalt verksamhet Grundskola 64*
Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%
Kostnader för speciella verksamheter
- Sjukhusskolan
- Kommunikationsklass
- A-resurs, Boda
- A-resurs, Dalsjöfors
- Hörselskola
- CFL (Centrum för flerspråkigt lärande)

2019:2
40 999
65 929
42 313
47 320
161 330
520 963
91 051
49 640
147 124
1 166 669
0

Kommentar 2019
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Inkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger och 80% enhetschefer elevhälsa

Netto Köpta och Sålda platser

-3 273

-604
-10 811
-3 179
0
0
-38 197

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Ersättning små skolor på små orter
-Tilläggsbelopp
- Specialinstitutioner, grundskola
- Övriga köpta/sålda grundskoleplatser
- Skolskjuts
- Administration

-3 600
-20 000
-5 427
-138 660
-47 320
-40 999

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Summa korrigeringar

-312 070 tkr

9 st små skolor på små orter à 400 tkr

Exkl rektorer, bitr rektorer, 80% utv.pedagoger och 80% enhetschefer elevhäsa

Bilaga 2, Beräkning ersättning grundskola 2019:2, sida 2
Underlag för grundbidrag
Underlag för grundbidrag per elev och år

854 599 tkr
81 756 kr

Pålägg för administration, 3 %

2 453 kr

Pålägg för momskompensation, 6 %

5 053 kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år

89 262 kr

Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
varav i åk 1-6
varav i åk 7-9

10 453
7 310
3 143

Ersättning
Ersättning åk 1-6 kr/ år
Ersättning åk 7-9 kr/ år
Ersättning åk 1-6 kr/ månad
Ersättning åk 7-9 kr/ månad
Lokalkostnad per elev

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning år 1-6 kr/mån
Ersättning år 7-9 kr/mån
Diff ersättning år 1-6 kr/mån
Diff ersättning år 7-9 kr/mån
Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

84 198 kr
101 038 kr

varav moms
4 766
5 719

varav adm
2 314
2 776

7 017 kr
8 420 kr
11 155 kr

6 959 kr
8 350 kr
58 kr
70 kr
0,8%
1,7%

Exkl lokalvård, vaktmästeri mm

Bilaga 3, Beräkning ersättning förskoleklass 2019:2
FÖRSKOLEKLASS

2019:2

62300 - Förskoleklasser
62370 - Elevassistenter, enl särskild definition
62390 - Köpta/sålda platser, förskoleklasser
Totalt verksamhet Förskoleklass 623* enligt budget 2018

66 148
2 275
2 651
71 074

tkr
tkr
tkr
tkr

Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%

-207

tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Elevassistenter enl särskild def
- Köpta/ Sålda förskoleplatser, förskoleklasser

-2 275
-2 651

tkr
tkr

Summa korrigeringar

-5 133

Underlag för grundbidrag

65 941

tkr

Kommunens vistelsetid är 3,9 tim. Bidrag utgår för 3 tim

50 177

tkr

Grundbelopp per elev

36 787

kr

Pålägg för administration, 3 %

1 104

kr

Pålägg för momskompensation, 6 %

2 273

kr

40 164

kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
Ersättning
Ersättning elev i förskoleklass kr/ år

1 364

40 164

kr

Ersättning elev i förskoleklass kr/ månad

3 347

kr

Lokalkostnad per elev

7 731

kr

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning elev i förskoleklass kr/ månad
Diff ersättning elev i förskoleklass kr/ månad

3 402
-55

kr
kr

Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

-1,6%
1,0%

Bilaga 4, Beräkning ersättning fritidshem 2019:2
FRITIDSHEM

2019

Kommentar

61350 - Fritidshem (6-12 år)
61351 - Resurspersonal, enl särskild definition
61353 - Särskolans fritidshem
61359 - Köpta/sålda fritidshemsplatser
Totalt verksamhet Fritidshem 613*

118 296
1 610
6 533
13 016
139 455

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Avräkning av poster som ingår i underlaget
- Adm i PO-pålägget 0,65%

-482

tkr

5 318

tkr

Poster som ej ska ingå i grundbidraget
- Elevassistenter enl särskild def
- Köpta/ sålda fritidshemsplatser
- Särskolans fritidshem
- Avdrag placeringssamordnare

-1 250
-13 016
-6 533
-800

tkr
tkr
tkr
tkr

Summa korrigeringar

-16 763

tkr

Underlag för grundbidrag

122 692

tkr

26 906

kr

807

kr

1 663

kr

29 376

kr

Poster som ska ingå i grundbidraget
Statsbidrag för kvalitetsäkrande åtgärder och maxtaxa

Grundbelopp per elev
Pålägg för administration
3%
Pålägg för momskompensation
6%
Totalbelopp för grundbidrag per elev och år
Antalsuppgifter
Antal budgeterade elever i kommunal regi exkl asylsökande
Ersättning
Ersättning elev i fritidshem kr/ år

4 560

29 376

kr

Ersättning elev i fritidshem kr/ månad (11 månader)
Lovdagsersättning per timme

2 671
34,50

kr
kr

Lokalkostnad per elev

4 625

kr

Jämförelse med tidigare beslut
Ersättning elev i fritidshem kr/ månad
Diff ersättning elev i fritidshem kr/ månad

2 692
-21

kr
kr

Jämförelse med föregående beslut i %
Jämförelse med 2018 års beslut i %

-0,8%
9,1%

Tilläggsbelopp

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående förskolor 2019,
Freinertförskolan Ejdern

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till barn i fristående förskola

1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00842 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-02-20

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E8

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00842 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Ersättning till fristående förskolor 2019,
Freinertförskolan Ejdern

Kommunstyrelsens beslut
Ersättning för barn i fristående förskola 1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för
bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret
2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års ersättningar
har beräknats utifrån antagna principer.
De fristående förskolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 3 december 2018
om preliminär ersättning till fristående förskolor för år 2019. Beräkningen
utgick från den budget som beslutades av Förskolenämnden 30 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december 2018 och som
gav förutsättningarna för Förskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån Förskolenämndens
budget som beslutades 24 januari 2019. I underlaget ingår även de
budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019.
I bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2, finns en specifikation av
grundbeloppet samt hur beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ersättningar till förskola 2019

Åldersgrupp 1-2 år
Ersättningen uppgår till 90,36 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 2,48 kr/tim och 5,11 kr/tim för momskompensation.
Åldersgrupp 3-5 år
Ersättningen uppgår till 64,55 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 1,77 kr/tim och 3,65 kr/tim för momskompensation.
Ersättningarna har ökat med 1,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
I timersättningarna ingår ersättning för lokalkostnader. Lokalkostnaden
exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 407 kr per barn och år.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Ersättning till fristående förskolor 2019, Freinertförsk Ejdern
2. Skrivelse, Ersättning till fristående förskolor 2019, Freinertförskolan Ejdern
3. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
4. Bilaga 2, Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
1. Frienertförskolan Ejdern, info@ejdern.nu
2. Förskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
Verksamhet Förskola 6134*
Belopp i tkr

Helår 2019
Budget

Totalt

690 638

Avgår
61341 Resurspersonal, enl särskild definition
61349 Köpta/sålda förskoleplatser

-21 905
-46 106

Resurser till förskola
61340 Förskola (1-5 år)

622 627

Resultaträkning, vht 61340
Belopp i tkr
Intäkter
INT
Personal
Material
Tjänster
60 Telefon, post, TV och datakommunikation
66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling
67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6871 Renhållning
6881 Fastighetsskötsel,vaktmästeri
6882 Städservice
68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)
69 Avgifter och övriga tjänster
Summa Tjänster
Bidrag/Transfereringar
KOSTN
Totalt
Korrigeringar
+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i verksamheten
Grundbelopp per barn
Administration, 3 %
Momskompensation, 6 %

Beräknat antal timmar per barn och år

Helår 2019
Budget
-130 528
-130 528
568 596
3 573
3 563
66 348
2 080
86 486
200
2 479
26 161
115 326
1 027
188 344
318
760 831
630 303

26 176
2 554
8 830

nettokostnad

645 095

6 003

genomsnitt vår och höst exkl nattisbarn

107 462
3 224
110 686
6 641
117 327

kr

1 567,0

genomsnittlig vistelsetid (april 2018, okt 2018)

Snittersättning per timme

74,87

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

64,55
90,36

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

14 407

Jämförelse
Prel ersättning 2019
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

63,41
88,77

40%

admin
1,77
2,48

kr

kr/tim
kr/tim

Förändring
1,8%
1,8%

moms
3,65
5,11

Sida

Bilaga 2
Datum

1(1)
Instans

2018-11-06 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00693 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan
Paletten

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till barn i fristående förskola

1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00841 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-02-20

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E9

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00841 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan
Paletten
Kommunstyrelsens beslut
Ersättning för barn i fristående förskola 1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för
bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret
2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års ersättningar
har beräknats utifrån antagna principer.
De fristående förskolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 3 december 2018
om preliminär ersättning till fristående förskolor för år 2019. Beräkningen
utgick från den budget som beslutades av Förskolenämnden 30 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december 2018 och som
gav förutsättningarna för Förskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån Förskolenämndens
budget som beslutades 24 januari 2019. I underlaget ingår även de
budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019.
I bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2, finns en specifikation av
grundbeloppet samt hur beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ersättningar till förskola 2019

Åldersgrupp 1-2 år
Ersättningen uppgår till 90,36 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 2,48 kr/tim och 5,11 kr/tim för momskompensation.
Åldersgrupp 3-5 år
Ersättningen uppgår till 64,55 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 1,77 kr/tim och 3,65 kr/tim för momskompensation.
Ersättningarna har ökat med 1,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
I timersättningarna ingår ersättning för lokalkostnader. Lokalkostnaden
exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 407 kr per barn och år.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan Paletten
2. Skrivelse, Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan Paletten
3. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
4. Bilaga 2, Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
1. Förskolan Paletten, info@forskolanpaletten.com
2. Förskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-06 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00693 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
Verksamhet Förskola 6134*
Belopp i tkr

Helår 2019
Budget

Totalt

690 638

Avgår
61341 Resurspersonal, enl särskild definition
61349 Köpta/sålda förskoleplatser

-21 905
-46 106

Resurser till förskola
61340 Förskola (1-5 år)

622 627

Resultaträkning, vht 61340
Belopp i tkr
Intäkter
INT
Personal
Material
Tjänster
60 Telefon, post, TV och datakommunikation
66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling
67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6871 Renhållning
6881 Fastighetsskötsel,vaktmästeri
6882 Städservice
68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)
69 Avgifter och övriga tjänster
Summa Tjänster
Bidrag/Transfereringar
KOSTN
Totalt
Korrigeringar
+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i verksamheten
Grundbelopp per barn
Administration, 3 %
Momskompensation, 6 %

Beräknat antal timmar per barn och år

Helår 2019
Budget
-130 528
-130 528
568 596
3 573
3 563
66 348
2 080
86 486
200
2 479
26 161
115 326
1 027
188 344
318
760 831
630 303

26 176
2 554
8 830

nettokostnad

645 095

6 003

genomsnitt vår och höst exkl nattisbarn

107 462
3 224
110 686
6 641
117 327

kr

1 567,0

genomsnittlig vistelsetid (april 2018, okt 2018)

Snittersättning per timme

74,87

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

64,55
90,36

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

14 407

Jämförelse
Prel ersättning 2019
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

63,41
88,77

40%

admin
1,77
2,48

kr

kr/tim
kr/tim

Förändring
1,8%
1,8%

moms
3,65
5,11

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående förskolor 2019,
Montessoriförskolan Globen

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till barn i fristående förskola

1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00840 3.5.10.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-02-20

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E10

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00840 3.5.10.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Ersättning till fristående förskolor 2019,
Montessoriförskolan Globen

Kommunstyrelsens beslut
Ersättning för barn i fristående förskola 1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för
bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret
2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års ersättningar
har beräknats utifrån antagna principer.
De fristående förskolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 3 december 2018
om preliminär ersättning till fristående förskolor för år 2019. Beräkningen
utgick från den budget som beslutades av Förskolenämnden 30 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december 2018 och som
gav förutsättningarna för Förskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån Förskolenämndens
budget som beslutades 24 januari 2019. I underlaget ingår även de
budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019.
I bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2, finns en specifikation av
grundbeloppet samt hur beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ersättningar till förskola 2019

Åldersgrupp 1-2 år
Ersättningen uppgår till 90,36 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 2,48 kr/tim och 5,11 kr/tim för momskompensation.
Åldersgrupp 3-5 år
Ersättningen uppgår till 64,55 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 1,77 kr/tim och 3,65 kr/tim för momskompensation.
Ersättningarna har ökat med 1,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
I timersättningarna ingår ersättning för lokalkostnader. Lokalkostnaden
exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 407 kr per barn och år.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessori Globen
2. Skrivelse, Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessori Globen
3. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
4. Bilaga 2, Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
1. Montessoriförskolan Globen, maria.samuelsson@bredaredsborr.se
2. Förskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
Verksamhet Förskola 6134*
Belopp i tkr

Helår 2019
Budget

Totalt

690 638

Avgår
61341 Resurspersonal, enl särskild definition
61349 Köpta/sålda förskoleplatser

-21 905
-46 106

Resurser till förskola
61340 Förskola (1-5 år)

622 627

Resultaträkning, vht 61340
Belopp i tkr
Intäkter
INT
Personal
Material
Tjänster
60 Telefon, post, TV och datakommunikation
66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling
67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6871 Renhållning
6881 Fastighetsskötsel,vaktmästeri
6882 Städservice
68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)
69 Avgifter och övriga tjänster
Summa Tjänster
Bidrag/Transfereringar
KOSTN
Totalt
Korrigeringar
+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i verksamheten
Grundbelopp per barn
Administration, 3 %
Momskompensation, 6 %

Beräknat antal timmar per barn och år

Helår 2019
Budget
-130 528
-130 528
568 596
3 573
3 563
66 348
2 080
86 486
200
2 479
26 161
115 326
1 027
188 344
318
760 831
630 303

26 176
2 554
8 830

nettokostnad

645 095

6 003

genomsnitt vår och höst exkl nattisbarn

107 462
3 224
110 686
6 641
117 327

kr

1 567,0

genomsnittlig vistelsetid (april 2018, okt 2018)

Snittersättning per timme

74,87

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

64,55
90,36

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

14 407

Jämförelse
Prel ersättning 2019
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

63,41
88,77

40%

admin
1,77
2,48

kr

kr/tim
kr/tim

Förändring
1,8%
1,8%

moms
3,65
5,11

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-06 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00693 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående förskolor 2019,
Montessoriförskolan Malmen

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till barn i fristående förskola

1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00839 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-02-20

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E11

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00839 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Ersättning till fristående förskolor 2019,
Montessoriförskolan Malmen

Kommunstyrelsens beslut
Ersättning för barn i fristående förskola 1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för
bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret
2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års ersättningar
har beräknats utifrån antagna principer.
De fristående förskolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 3 december 2018
om preliminär ersättning till fristående förskolor för år 2019. Beräkningen
utgick från den budget som beslutades av Förskolenämnden 30 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december 2018 och som
gav förutsättningarna för Förskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån Förskolenämndens
budget som beslutades 24 januari 2019. I underlaget ingår även de
budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019.
I bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2, finns en specifikation av
grundbeloppet samt hur beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ersättningar till förskola 2019

Åldersgrupp 1-2 år
Ersättningen uppgår till 90,36 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 2,48 kr/tim och 5,11 kr/tim för momskompensation.
Åldersgrupp 3-5 år
Ersättningen uppgår till 64,55 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 1,77 kr/tim och 3,65 kr/tim för momskompensation.
Ersättningarna har ökat med 1,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
I timersättningarna ingår ersättning för lokalkostnader. Lokalkostnaden
exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 407 kr per barn och år.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessori Malmen
2. Skrivelse, Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessori Malmen
3. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
4. Bilaga 2, Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
1. Montessoriförskolan Malmen, ulrika.hietala@malmen.com
2. Förskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
Verksamhet Förskola 6134*
Belopp i tkr

Helår 2019
Budget

Totalt

690 638

Avgår
61341 Resurspersonal, enl särskild definition
61349 Köpta/sålda förskoleplatser

-21 905
-46 106

Resurser till förskola
61340 Förskola (1-5 år)

622 627

Resultaträkning, vht 61340
Belopp i tkr
Intäkter
INT
Personal
Material
Tjänster
60 Telefon, post, TV och datakommunikation
66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling
67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6871 Renhållning
6881 Fastighetsskötsel,vaktmästeri
6882 Städservice
68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)
69 Avgifter och övriga tjänster
Summa Tjänster
Bidrag/Transfereringar
KOSTN
Totalt
Korrigeringar
+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i verksamheten
Grundbelopp per barn
Administration, 3 %
Momskompensation, 6 %

Beräknat antal timmar per barn och år

Helår 2019
Budget
-130 528
-130 528
568 596
3 573
3 563
66 348
2 080
86 486
200
2 479
26 161
115 326
1 027
188 344
318
760 831
630 303

26 176
2 554
8 830

nettokostnad

645 095

6 003

genomsnitt vår och höst exkl nattisbarn

107 462
3 224
110 686
6 641
117 327

kr

1 567,0

genomsnittlig vistelsetid (april 2018, okt 2018)

Snittersättning per timme

74,87

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

64,55
90,36

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

14 407

Jämförelse
Prel ersättning 2019
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

63,41
88,77

40%

admin
1,77
2,48

kr

kr/tim
kr/tim

Förändring
1,8%
1,8%

moms
3,65
5,11

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-06 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00693 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående förskolor 2019,
Montessoriförskolan Pyramiden

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till barn i fristående förskola

1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Datum

2019-03-06

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00838 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-02-20

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E12

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00838 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Ersättning till fristående förskolor 2019,
Montessoriförskolan Pyramiden

Kommunstyrelsens beslut
Ersättning för barn i fristående förskola 1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för
bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret
2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års ersättningar
har beräknats utifrån antagna principer.
De fristående förskolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 3 december 2018
om preliminär ersättning till fristående förskolor för år 2019. Beräkningen
utgick från den budget som beslutades av Förskolenämnden 30 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december 2018 och som
gav förutsättningarna för Förskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån Förskolenämndens
budget som beslutades 24 januari 2019. I underlaget ingår även de
budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019.
I bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2, finns en specifikation av
grundbeloppet samt hur beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ersättningar till förskola 2019

Åldersgrupp 1-2 år
Ersättningen uppgår till 90,36 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 2,48 kr/tim och 5,11 kr/tim för momskompensation.
Åldersgrupp 3-5 år
Ersättningen uppgår till 64,55 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 1,77 kr/tim och 3,65 kr/tim för momskompensation.
Ersättningarna har ökat med 1,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
I timersättningarna ingår ersättning för lokalkostnader. Lokalkostnaden
exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 407 kr per barn och år.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Ersättning till frist förskolor 2019, Montessori Pyramiden
2. Skrivelse, Ersättning till fristående förskolor 2019, Montessori Pyramiden
3. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
4. Bilaga 2, Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
1. Montessoriförskolan Pyramiden, info@montessoripyramiden.se
2. Förskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
Verksamhet Förskola 6134*
Belopp i tkr

Helår 2019
Budget

Totalt

690 638

Avgår
61341 Resurspersonal, enl särskild definition
61349 Köpta/sålda förskoleplatser

-21 905
-46 106

Resurser till förskola
61340 Förskola (1-5 år)

622 627

Resultaträkning, vht 61340
Belopp i tkr
Intäkter
INT
Personal
Material
Tjänster
60 Telefon, post, TV och datakommunikation
66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling
67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6871 Renhållning
6881 Fastighetsskötsel,vaktmästeri
6882 Städservice
68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)
69 Avgifter och övriga tjänster
Summa Tjänster
Bidrag/Transfereringar
KOSTN
Totalt
Korrigeringar
+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i verksamheten
Grundbelopp per barn
Administration, 3 %
Momskompensation, 6 %

Beräknat antal timmar per barn och år

Helår 2019
Budget
-130 528
-130 528
568 596
3 573
3 563
66 348
2 080
86 486
200
2 479
26 161
115 326
1 027
188 344
318
760 831
630 303

26 176
2 554
8 830

nettokostnad

645 095

6 003

genomsnitt vår och höst exkl nattisbarn

107 462
3 224
110 686
6 641
117 327

kr

1 567,0

genomsnittlig vistelsetid (april 2018, okt 2018)

Snittersättning per timme

74,87

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

64,55
90,36

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

14 407

Jämförelse
Prel ersättning 2019
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

63,41
88,77

40%

admin
1,77
2,48

kr

kr/tim
kr/tim

Förändring
1,8%
1,8%

moms
3,65
5,11

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-06 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00693 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående förskolor 2019, Svenska
Kyrkan i Borås Stad

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till barn i fristående förskola

1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Datum

2019-03-07

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00836 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-02-20

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E13

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00836 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Ersättning till fristående förskolor 2019, Svenska
Kyrkan i Borås

Kommunstyrelsens beslut
Ersättning för barn i fristående förskola 1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för
bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret
2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års ersättningar
har beräknats utifrån antagna principer.
De fristående förskolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 3 december 2018
om preliminär ersättning till fristående förskolor för år 2019. Beräkningen
utgick från den budget som beslutades av Förskolenämnden 30 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december 2018 och som
gav förutsättningarna för Förskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån Förskolenämndens
budget som beslutades 24 januari 2019. I underlaget ingår även de
budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019.
I bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2, finns en specifikation av
grundbeloppet samt hur beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ersättningar till förskola 2019

Åldersgrupp 1-2 år
Ersättningen uppgår till 90,36 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 2,48 kr/tim och 5,11 kr/tim för momskompensation.
Åldersgrupp 3-5 år
Ersättningen uppgår till 64,55 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 1,77 kr/tim och 3,65 kr/tim för momskompensation.
Ersättningarna har ökat med 1,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
I timersättningarna ingår ersättning för lokalkostnader. Lokalkostnaden
exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 407 kr per barn och år.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Ersättning till frist förskolor 2019, Svenska Kyrkan i Borås
2. Skrivelse, Ersättning till fristående förskolor 2019, Svenska Kyrkan i Borås
3. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
4. Bilaga 2, Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
1. Svenska Kyrkan i Borås, maria.cedenblad@svenskakyrkan.se
2. Förskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
Verksamhet Förskola 6134*
Belopp i tkr

Helår 2019
Budget

Totalt

690 638

Avgår
61341 Resurspersonal, enl särskild definition
61349 Köpta/sålda förskoleplatser

-21 905
-46 106

Resurser till förskola
61340 Förskola (1-5 år)

622 627

Resultaträkning, vht 61340
Belopp i tkr
Intäkter
INT
Personal
Material
Tjänster
60 Telefon, post, TV och datakommunikation
66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling
67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6871 Renhållning
6881 Fastighetsskötsel,vaktmästeri
6882 Städservice
68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)
69 Avgifter och övriga tjänster
Summa Tjänster
Bidrag/Transfereringar
KOSTN
Totalt
Korrigeringar
+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i verksamheten
Grundbelopp per barn
Administration, 3 %
Momskompensation, 6 %

Beräknat antal timmar per barn och år

Helår 2019
Budget
-130 528
-130 528
568 596
3 573
3 563
66 348
2 080
86 486
200
2 479
26 161
115 326
1 027
188 344
318
760 831
630 303

26 176
2 554
8 830

nettokostnad

645 095

6 003

genomsnitt vår och höst exkl nattisbarn

107 462
3 224
110 686
6 641
117 327

kr

1 567,0

genomsnittlig vistelsetid (april 2018, okt 2018)

Snittersättning per timme

74,87

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

64,55
90,36

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

14 407

Jämförelse
Prel ersättning 2019
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

63,41
88,77

40%

admin
1,77
2,48

kr

kr/tim
kr/tim

Förändring
1,8%
1,8%

moms
3,65
5,11

Sida

Bilaga 2
Datum

1(1)
Instans

2018-11-06 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00693 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående förskolor 2019, Borås Kristna
förskola

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till barn i fristående förskola

1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Datum

2019-03-07

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00837 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-02-20

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E14

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00837 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Ersättning till fristående förskolor 2019, Borås Kristna
förskola
Kommunstyrelsens beslut
Ersättning för barn i fristående förskola 1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för
bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret
2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års ersättningar
har beräknats utifrån antagna principer.
De fristående förskolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 3 december 2018
om preliminär ersättning till fristående förskolor för år 2019. Beräkningen
utgick från den budget som beslutades av Förskolenämnden 30 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december 2018 och som
gav förutsättningarna för Förskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån Förskolenämndens
budget som beslutades 24 januari 2019. I underlaget ingår även de
budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019.
I bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2, finns en specifikation av
grundbeloppet samt hur beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ersättningar till förskola 2019

Åldersgrupp 1-2 år
Ersättningen uppgår till 90,36 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 2,48 kr/tim och 5,11 kr/tim för momskompensation.
Åldersgrupp 3-5 år
Ersättningen uppgår till 64,55 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 1,77 kr/tim och 3,65 kr/tim för momskompensation.
Ersättningarna har ökat med 1,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
I timersättningarna ingår ersättning för lokalkostnader. Lokalkostnaden
exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 407 kr per barn och år.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Ersättning till frist förskolor 2019, Borås Kristna förskola
2. Skrivelse, Ersättning till fristående förskolor 2019, Borås Kristna förskola
3. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
4. Bilaga 2, Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
1. Borås Kristna förskola, angelica@bkskola.se
2. Förskolenämnden
Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
Verksamhet Förskola 6134*
Belopp i tkr

Helår 2019
Budget

Totalt

690 638

Avgår
61341 Resurspersonal, enl särskild definition
61349 Köpta/sålda förskoleplatser

-21 905
-46 106

Resurser till förskola
61340 Förskola (1-5 år)

622 627

Resultaträkning, vht 61340
Belopp i tkr
Intäkter
INT
Personal
Material
Tjänster
60 Telefon, post, TV och datakommunikation
66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling
67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6871 Renhållning
6881 Fastighetsskötsel,vaktmästeri
6882 Städservice
68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)
69 Avgifter och övriga tjänster
Summa Tjänster
Bidrag/Transfereringar
KOSTN
Totalt
Korrigeringar
+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i verksamheten
Grundbelopp per barn
Administration, 3 %
Momskompensation, 6 %

Beräknat antal timmar per barn och år

Helår 2019
Budget
-130 528
-130 528
568 596
3 573
3 563
66 348
2 080
86 486
200
2 479
26 161
115 326
1 027
188 344
318
760 831
630 303

26 176
2 554
8 830

nettokostnad

645 095

6 003

genomsnitt vår och höst exkl nattisbarn

107 462
3 224
110 686
6 641
117 327

kr

1 567,0

genomsnittlig vistelsetid (april 2018, okt 2018)

Snittersättning per timme

74,87

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

64,55
90,36

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

14 407

Jämförelse
Prel ersättning 2019
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

63,41
88,77

40%

admin
1,77
2,48

kr

kr/tim
kr/tim

Förändring
1,8%
1,8%

moms
3,65
5,11

Sida

Bilaga
Datum

1(1)
Instans

2018-11-06 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00693 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Instans

E15

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Nämndbudget 2019

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Nämndbudget 2019 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna
Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan, tkr:
Nämnd/budgetram
Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-stadsledningskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Individ-och familjeomsorgsnämnd
Vård- och äldrenämnd
Summa

Budget 2019
Beslut KF
15 100
5 850

Tillägg KF/KS
Förändring Ny KF-Budget
15 100
5 850

116 300
118 100
4 000
6 650
31 850

1 900

209 350
43 050
-7 000
23 850

60

75

118 200
118 100
4 000
6 725
31 850
209 410
43 050
-7 000
23 850

146 150
68 800
25 750
171 300
525 350
232 900
654 700
746 250
1 459 550
288 500
1 347 550

-3 800

146 150
68 800
25 850
171 350
525 620
232 900
656 800
753 050
1 461 650
288 500
1 343 750

6 233 900

9 655

6 243 555

100
50
270
2 100
6 800
2 100

Nämndernas Kommunbidrag förslås att ökas med totalt 9,7 mnkr som effekt av
särskilda lönesatsningar och IT-relaterade kostnader. Medlen finns avsatta i den
centrala bufferten vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan för
kommunen som helhet. Här ingår också omfördelning med 2,7 mnkr mellan
Vård- och omsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden med anledning av
förändrad gränsdragning mellan dessa nämnder.

Borås Stad

Datum

Sida

2018-10-23

2(2)

Datum

2019-03-07

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00037 1.2.4.1
Handläggare: Roger Kardell
Datum

2019-03-01

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

Nämndbudget 2019

1 (22)

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

2019-03-25

2018-00037

Nämndbudget 2019
Ekonomiskt styrdokument

Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten
successivt byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska
förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det preliminära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att få ianspråktaga ackumulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband med behandlingen
av årsredovisningen
För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som Kommunfullmäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag
som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en avstämning hur
nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av Kommunfullmäktige fastställda målvärdena och en plan/redovisning hur man kommer att genomföra uppdragen och om detta kan ske inom budgetåret eller om mer tid behövs.

Förutsättning för nämnderna 2019
Nämndernas resultat 2018

I Kommunfullmäktiges Budget för 2018 beräknades nämndernas nettokostnader
kunna öka med hela 5,1 % jämfört med budget 2017. Kommunen som helhet
kunde lägga ett resultat på 118 mnkr vilket nästan är i linje med det finansiella målet 2-3% av skatteintäkter- och generella statsbidrag.
Nämndernas preliminära resultat för 2018 innebär ett underskott på i storleksordningen -67 (+75) mnkr. Detta är en väsentlig försämring jämfört med förra året
även om man räknar bort att några nämnder då resultatförde tidigare avsatta medel
från migrationsverket på sammanlagt 35 mnkr. Det kan konstateras att nämnderna
kunnat öka sina nettokostnader med hela 6,8 % under 2018 jämfört med verkligt
utfall 2017. Det är en historiskt hög nivå som måste ned väsentligt de kommande
åren då skatteunderlaget kommer att ligga på en lägre nivå.
För 2019 har de ekonomiska grundförutsättningarna präglat en budgeterad resultatnivå som är lägre än de senaste åren. Ett resultat på 80 mnkr har fått accepterats
för att ge rimliga verksamhetsförutsättningar. Jämfört med Budget 2018 har nämnderna sammantaget fått ett utökat ekonomiskt utrymme med 4,0 (5,1)%. Marginalerna är således snävare under 2019 så det är av stor vikt att nämnderna klarar av
att bedriva sin verksamhet under givna ekonomiska ramar. Nämndernas Kommunbidrag förslås att ökas med totalt 16,6 mnkr som effekt av särskilda lönesatsningar och IT-relaterade kostnader. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten
vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet.

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
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2018-00037

När det gäller den delen av löneutfallet som innebär omfördelningar inom Kommunals avtalsområde görs en avstämning efter avslutade förhandlingar.
Den svenska konjunkturen har passerat toppen.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL beräknar att skatteunderlaget kommer
att växa med 2,9 % under 2019 att jämföras med 3,6 % under 2018 och 4,5% i utfall 2017. Orosmolnen är även fortsättningsvis hur vår omvärld utvecklas. Det
slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar att skatteunderlagets ökning 2017 blev
mindre än 2016 men ändå god. Prognosen pekar på fortsatt dämpning av skatteunderlagstillväxten. Detta beror på att den förestående konjunkturavmattningen leder
till mindre gynnsam utveckling av arbetade timmar än den som varit under uppgången. Detta motverkas endast till viss del av att lönehöjningarna väntas bli större
samt inkomsterna av pensioner och arbetsmarknadsersättningar tilltar. Kalkylen
för år 2020–2022 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i
konjunkturell balans, vilket innebär att skatteunderlagstillväxten dessa år blir i linje
med ett historiskt genomsnitt.
Arbetsmarknaden visar dock ännu på fortsatt styrka. SKL´s bedömning är att BNP
kommer att stiga under fjärde kvartalet. BNP-fallet under kvartal tre är därmed
inte början på en svensk recession. Att den svenska konjunkturen nu har passerat
toppen framstår emellertid som ett faktum.
SKL skriver också ned prognosen för global BNP-tillväxt, vilket indikerar en svagare ökning av svensk export kommande år. På längre sikt baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och
demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur.
För Borås Stads del är utmaning den demografiska utvecklingen som innebär ökat
tryck på våra verksamheter och en stigande investeringsnivå som måste inrymmas i
våra finansiella mål.
Det ekonomiska utrymmet där nämnderna fått utökade resurser med 4,0 (5,1) % är
lägre än föregående år men ändå på en fortsatt relativt bra nivå. Ingångsläget 2019
för en del nämnder är ansträngt med anledning av utfallet 2018. Åtgärdsplaner för
att komma tillrätta med obalanser måste sjösättas så fort som möjligt för att få ut
effekt så fort som möjligt under 2019. Buffertar och reserver ute på nämnderna
som sammantaget uppgår till 1,0 % av Kommunbidragen skall hållas intakta i början på året för att ha beredskap inför oförutsedda hädelser.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell

2019-03-25

2018-00037

Avstämning av den centrala ekonomin
Resultaträkning
Budget 2019;2
Nettokostnader
Avskrivningar

Bokslut KF-Budget
2017
2018
-5741,8
-5922,2

KF-Budget
2019
-6129,1

Budget Avvikelse
2019;2 KF-budget
-6129,1
0,0

-216,1

-224,0

-240,0

-240,0

0,0

-5957,9

-6146,2

-6369,1

-6369,1

0,0

Skatteintäkter

4804,3

4951,7

5156,3

5131,5

-24,8

Generella statsbidrag mm

1251,9

1279,0

1262,8

1296,9

34,1

44,8

34,0

30,0

30,0

0,0

143,2

118,5

80,0

89,4

9,4

54,7

0,0

0,0

0,0

0,0

KOMMUNENS RESULTAT

197,9

118,5

80,0

89,4

9,4

Ökning verksamhetens nettokostnader
därav nämnderna

4,0%
3,6%

4,0%
5,1%

3,6%
4,0%

3,6%
2,7%

Ökning skatte- och bidragsintäkter

4,7%

3,8%

3,0%

3,2%

3,3

1,9

1,2

1,4

495
84%

600
57%

600
53%

600
55%

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Finansnetto
RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO
Realisationsvinster från markförsäljning

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, %
Nettoinvesteringar
Självfinansiering av investeringarna

Nettokostnader

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2019 beräknas nettokostnaderna i det här läget vara oförändrade vilket bl.a. beror på att inga nämnder begär
att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2019. Då nämndernas årsredovisningar för 2018 ännu inte är klara är det sannolikt att några
nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av
nämndernas årsredovisningar.
Inom nämndernas nettokostnader har Buffertar på 65 mnkr avsatts motsvarande
1,0 % av nämndernas totala Kommunbidrag. Detta kan ses som en bra förutsättning till budgetföljsamhet under 2019. Uppföljningen per februari får bli en första
indikation.
Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 240 mnkr under 2018 mnkr vilket
är oförändrat jämfört med Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2018 års
investeringar är 770 mnkr och är högre än vad som tidigare beräknades bl.a. beroende på inköp av Hestra Midgårdfastigheten från AB Bostäder. Slutligt utfall för
investeringarna 2018 och avskrivningsnivån 2019 fastställs i samband med årsredovisning 2019.
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Skatteunderlaget

Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2019 beräknas skatter- och
generella statsbidrag mm sammantaget bli ca 9 mnkr bättre främst beroende på ett
högre utfall för befolkningstillväxten under 2018 är än tidigare beräknats. Årstakten ligger nu på ca 1 300 personer per okt 2018. Slutligt utfall för kalenderåret
2018 är ännu inte publicerat. Kostnadsutjämningen beräknas i den senaste revideringen bli ca -7,5 mnkr lägre främst beroende på ett lägre utfall i IFO-modellen
som vi kunnat notera även tidigare. Övriga delar inom rubriken generella statsbidrag mm såsom LSS-utjämningen och Fastighetsavgiften förväntas avvika endast
marginellt.
De senaste åren har kommunerna kunnat räkna med det speciella statsbidraget för
ökat bostadsbyggande ”Byggbonus”. Borås Stad fick för 2018 15 (19) mnkr i Byggbonus. För 2019 finns inga uppgifter om att detta statsbidrag kommer att utbetalas.
Finansnettot

Finansnettot har haft en positiv utveckling under än längre tid. Från att tidigare varit en negativ belastning under många år har de senaste årens goda resultat medfört
att finansnettot nu bidrar till att ge verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme
dock på en lägre nivå de senaste åren p.g.a. en låg räntenivå. För 2019 beräknas finansnettot till 30 mnkr. Den under fyra års tid tidigare beslutade aktieutdelningen
på 15 mnkr från Borås Lokaltrafik AB avslutades under 2018. Finansnettot kan
ändå hållas på en relativt hög nivå bl.a. på en högre utlåningsnivå inom koncernen
vilket ger en högre internbanksmarginal.
Realisationsvinster från markförsäljningar och tomträtter lyfts inte in i resultaträkningen i detta skede. Av erfarenhet kommer det att inbringa en del även under
2019. Detta lyfts fram i kommande delårsrapporter.
Resultatet

Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad på
ca 90 mnkr. Balanskravsresultatet beräknas i dagsläget till 100 mnkr då ett mindre
uttag från RUR (Resultatutjämningsreserven) kan göras budgetmässigt då skatteunderlagsprognosen för 2019 beräknas ligga 0,2 % under ett 10-årigt snitt för skatteunderlaget. Resultatet för 2019 beräknas då uppgå till 1,6 % av skatteintäkter- och
generella statsbidrag och är under Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål
för god ekonomisk hushållning.
Investeringar

Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca 75 mnkr förs över till 2019 års
investeringsbudget från 2018. Läggs detta till den av KF beslutade investeringsbudgeten på brutto 667 mnkr innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 740
mnkr. En rimlig bedömning är att ca 600 mnkr kommer att förbrukas under år
2019 vilket då innebär att 55 % av investeringarna kan självfinansieras enligt de
förutsättningarna som anges i nämndbudgeten. Vårt långsiktiga mål är att 80 % av
investeringarna ska vara självfinansierade.
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Nämndbudgetförslagen
Driftredovisning 2019, tkr

Budget 2019;2
Nämnd/budgetram

Kommunfullmäktige
Stadsrevisionen
Kommunstyrelsen
-stadsledningskansliet
-kommungemensamt
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid- och folkhälsa
-föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
-väghållning, parker mm
-persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Individ-och familjeomsorgsnämnd
Vård- och äldrenämnd
Summa

Ingående
ack resultat
0
146

Budget 2019
Beslut KF
15 100
5 850

15 881
0
0
0
-30 563

116 300
118 100
4 000
6 650
31 850

2 075

1 864
0
36 018
20 672

209 350
43 050
-7 000
23 850

360

26 178
0
-1 348
1 189
39 885
0
2 462
1 492
6 386
17 432
37 775

146 150
68 800
25 750
171 300
525 350
232 900
654 700
746 250
1 459 550
288 500
1 347 550

75
125
275
1 570
300
2 575
7 675
3 775
350
-2 850

146 225
68 800
25 875
171 575
526 920
233 200
657 275
753 925
1 463 325
288 850
1 344 700

175 469

6 233 900

16 580

6 250 480

Tillägg KF/KS
Förändring Ny KF-Budget
15 100
25
5 875

25
75
50

100

118 375
118 100
4 025
6 725
31 900
209 710
43 050
-7 000
23 950

Kommentarer till nämndbudgetförslagen

Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudgeterna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från Kommunfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl.
Stadsrevisionen

Stadsrevisionen erhöll redan i Budget 2018 ett utökat Kommunbidrag med 1 300
tkr som ersättning för att tidigare utnyttjat ackumulerade resultat för att kunna finansiera hela sitt uppdrag.
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget delas in i två olika ramar; Stadsledningskansliet och
Kommungemensamt. Stadsledningskansliet får en budgetram om 118,2 mnkr efter
att justeringar har gjorts gällande bl.a. decentralisering av delar av Bemanningspoolen, kompensation för utökning av antal kommunalråd och politiska sekreterare
samt en utökning för Strategisk IT. Den kommungemensamma ramen uppgår
2019 till 118,1 mnkr och inkluderar bl.a. kostnader till SÄRF, Västtrafik och SKL.
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Lokalförsörjningsnämnden

Nämnden redovisar för 2018 ett underskott på -18,8 mnkr jämfört med tilldelat
kommunbidrag. Det negativa resultatet beror främst på ökade driftskostnader, underhållskostnader, konsumtionsavgifter och hyreskostnader. Med anledning av underskottet finns ett identifierat behov av att analysera internhyressystemet utifrån
att det är för låga ingångsvärden på schablonpriserna. Kommunstyrelsen noterar
att det finns en resultatutjämningspost för att uppnå en budget i balans och Kommunstyrelsen befarar ett prognostiserat underskott i årets kommande budgetuppföljningar.
Enligt praxis utgår nämndens budget från att lägenheterna i äldreboenden, LSS-boenden och övriga sociala boenden är uthyrda. Inom framförallt äldreboendena
finns många vakanser varför ett underskott kan förutses för 2019, vakanserna beräknas i budgetunderlaget uppgå till cirka 7,5 mnkr. Centrala medel finns för att
möta eventuella budgetavvikelser inom de sociala boendena.
Kommunstyrelsen noterar att nämnden vill justera målvärdet för indikatorn Andel
anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag till 25 %. Målvärdet för denna
indikator i Kommunfullmäktiges budget är 40 % och Kommunfullmäktiges beslut
gäller således.
Servicenämnden

Servicenämnden erhöll, liksom föregående år, ett resultatkrav på 7,0 mnkr i Kommunfullmäktiges budget för 2019. Nämndens resultat för 2018 uppgår till 6,0
mnkr, en negativ budgetavvikelse om -1,0 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att
nämnden har möjligheter att uppnå resultatkravet bland annat genom ökade uppdragsvolymerna inom framförallt entreprenadverksamheten. Resultatkravet ska
inte finansieras genom att Servicekontorets tjänster blir dyrare för Borås Stads övriga förvaltningar eller bolag utan istället som resultat av effektiviseringar av nuvarande arbetssätt och former.
Kommunstyrelsen noterar att nämnden vill justera målvärdet för indikatorn Andel
ekologiska livsmedel till 40 %. Målvärdet för denna indikator i Kommunfullmäktiges budget är 50 % och Kommunfullmäktiges beslut gäller således.
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden kommer under 2019 att göra reinvesteringar i
Borås Simarena. Projektet avser att starta omgående med en preliminär byggtid
mellan april-september 2019. Nämnden anger att konsekvensen av stängningen
blir en intäktsförlust på närmare 1,6 mnkr kr under byggtiden, vilket inte inryms
inom befintlig budgetram. Underskottet kommer att prognostiseras som en avvikelse under 2019. Kommunstyrelsen är medveten att detta i sådana fall kommer att
påverka 2019 års resultat negativt och en första rapportering sker i samband med
tertialrapport 1.
Kommunstyrelsen noterar i sammanhanget att Fritids- och folkhälsonämnden inte
avsatt någon buffert inom sitt Kommunbidrag. Att ha en oförbrukad del av sitt
Kommunbidrag intakt när ett nytt år börjar är en förutsättning för att kunna möta
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oförutsedda händelser i verksamheten utan att redovisa ekonomiska underskott eller behöva vidta åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen uppmanar
därför Fritids- och folkhälsonämnden att se över sin budget och om möjligt tillskapa ett buffertutrymme för oförutsedda händelser.
Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att markförsäljningar och etableringar på
Viareds industriområde kommer att generera betydande intäkter i samband med
kommande bygglov. Redan vid årets början kommer kända bygglov att faktureras
motsvarande 3,0 mnkr. Ytterligare tre bygglov beräknas i ett senare skede generera
4,0 mnkr i intäkter. Sammantaget handlar det då om ca 7,0 mnkr i kända intäkter
utöver de intäkter och kostnader som är budgeterade. Dessa intäkter redovisar
nämnden som en extra buffert utöver den ordinarie bufferten på 1%. Kommunstyrelsen förutsätter att denna tillkommande buffert kan hållas intakt under året
om inget oförutsett inträffar och därigenom skapas en kompletterande buffert för
kommunen som helhet.
Tekniska nämnden

Utfallet för Persontransporter 2018 blev 72,0 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr. Sannolikt kommer det att
uppstå ett underskott i verksamheten även under 2019 trots att budgeten förstärktes med 1,0 mnkr utöver den ordinarie ramuppräkningen 2019. Helårskostnaden
för 2018 ökade med hela 5,8 (4,2 )% jämfört med 2017 främst beroende på en stor
ökning av antalet resor, 5,3%. Avvikelser på detta konto ”skrivs av” i bokslutet så
Kommunstyrelsen föreslår inte något utökat kommunbidrag men noterar att ett
befarat underskott måste räknas in i årsprognosen i kommande budgetuppföljningar. Inom Väghållningsramen kan kommunstyrelsen konstatera att vinterväghållningens kostnader blev 33,0 mnkr jämfört med budgeterade 25,8 mnkr. Året
innan höll sig verksamheten inom budget. Samma budget gäller för 2019.
Kommunfullmäktiges uppdrag ”Elevresor för gymnasieelever som har begränsad
tillgång till kollektivtrafik ska utredas” föreslås att flyttas till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eftersom Tekniska nämnden inte hanterar elevresor för gymnasieskolan.
Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämndens budget förstärktes med 2,5 mnkr utöver ram inför 2019 för medverkan i kommunens planarbete och för att förstärka förvaltningens stödresurser inom ekonomi och personal. Nämnden redovisar i sitt nämndbudgetförslag att de hade äskat 4,9 mnkr och differensen medför enligt nämnden
att det kommer ske bortprioriteringar av viss tillsyn och kontroll inom tobakstillsyn och livsmedelskontroll. Kommunstyrelsen bedömer att nämnden är i ett förbättrat läge inför 2019 genom det sammantaget utökade Kommunbidraget på 3,0
mnkr och förutsätter att Miljö- och konsumentnämnden inom givna resurser gör
en fortsatt korrekt bedömning och prioritering mellan lagstadgad och frivillig verksamhet. Under året och inför budget 2020 får en förnyad bedömning över nämndens förutsättningar göras i samband med den ordinarie budgetprocessen.
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Kulturnämnden

Kulturnämnden anger i sin nämndbudget att tillskottet på 1,0 mnkr till folkbibliotekens budgetram tillsammans med en viss anpassning av verksamheten gör det
möjligt att även 2019 bedriva biblioteksverksamhet på 12 platser i Borås.
Förskolenämnden

Förskolenämnden ser en risk att barngruppernas storlek kan komma att ökas. Det
beror enligt nämnden på ökade lokalkostnader, en större andel barn som går i förskolan samt att vistelsetiden per barn ökar. Som effektiviseringsåtgärd i budget
2019 vakanshålls tjänster inom central administration. Att även göra en översyn av
antal administrativ personal i verksamheten kan vara ett sätt att minska risken för
att barngruppernas storlek ökar.
Förskolenämnden har brist på utbildad personal men även på timvikarier. Sjukfrånvaron för nämnden har ökat. Det innebär ett ökat behov av vikarier, en förmodad minskad kvalitet men också en ökad belastning på befintlig personal. Brist
på personal innebär att barngruppernas storlek påverkas i realiteten. Borås stad ska
vara en attraktiv arbetsgivare. För att förbättra förutsättningarna avseende den
framtida kompetensörjningen tillförs nämnden medel för extra lönesatsning med
4,6 mnkr.
Förskolenämnden kan inte sänka en indikators målvärde som fastställts av Kommunfullmäktige. Det innebär att nämndens beslut att sänka målvärdet 2019 för andelen ekologiska livsmedel till 45 % återgår till 50 % enligt KFs beslut. Nämndens
bedöms ha förutsättningar för att uppnå en budget i balans år 2019.
Grundskolenämnden

Grundskolenämnden redovisar ett överskott 2018 och en personaltäthet som är
högre än genomsnittet i riket, både i utfall 2018 samt i budget 2019.
Nämnden bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå en budget i balans år
2019.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden redovisar ett negativt resultat på 21,4 mnkr i bokslut 2018. Underskottet
har uppstått inom gymnasieverksamheten (-26 mnkr)och beror på att flera av gymnasieskolorna under 2018 haft ett för högt kostnadsläge. Skolorna behöver vidta
åtgärder för att få en ekonomi i balans. Exempelvis står Introduktionsprogrammet
språkintroduktion inför en omfattande omorganisation av verksamheten som beror på ett vikande elevantal vilket även medfört minskade statliga ersättningar.
Nämnden har i samband med beslut om budgeten gett förvaltningen i uppdrag att
presentera en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Arbetet med detta pågår.
Kommunstyrelsen förväntar sig att åtgärdsplanen antas av nämnden snarast.
Förutsättningarna för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uppnå en
budget i balans 2019 beror på vilka åtgärder som beslutas och när de träder i kraft,
dvs om de hinner ge full effekt under 2019. Nämnden anger i budget 2019 att de
planerar att göra en särskild framställan till Kommunstyrelsen under våren att få
använda del av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ackumulerade resultat.
Detta indikerar att nämnden ej kommer att uppnå en budget i balans 2019.
Tekniska nämnden fick i Kommunfullmäktiges budget 2019 i uppdrag att utreda
elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik. Tekniska förvaltningen hanterar inga elevresor för gymnasieskolan. Uppdraget flyttas
därför från Tekniska nämnden till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Arbetslivsnämnden

Nämnden arbetar för att den enskilde ska nå egenförsörjning. Även under 2018
minskade kostnaderna för försörjningsstödet. Nettokostnaderna för 2018 uppgick
till 55,8 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än 2017. Räknas kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser med är det i stort sett samma totala kostnadsnivå som för 2017,
ca 115 mnkr. För 2019 har nämnden budgeterat försörjningsstödet till 54,0 mnkr
dvs en fortsatt minskning. Det är troligtvis så att det inte går att räkna med några
ytterligare större minskningar framöver med tanke på den relativt låga nivå som
Borås redan befinner sig på och en förmodat lägre konjunkturnivå. Nämndens
Kommunbidrag minskades med 3,0 mnkr utöver effektivitetskravet med anledning
av den goda utvecklingen av försörjningsstödet under en längre period. Samtidigt
förstärktes kommunens centrala Sociala buffert något.
Kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2019 ”Borås Stad skall utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution” flyttas från
Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden.
Sociala omsorgsnämnden

I Budget 2018 fattades beslut om att förändra gränsdragningen mellan Sociala omsorgsnämnden (SON) och Vård- och äldrenämnden (VÄN). En justering av kommunbidraget har gjorts med 2,2 mnkr då VÄN återlämnar cirka 50 ärenden till
SON där det finns pågående LSS-insatser eller insatser från socialpsykiatrin. En
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engångsförflyttning av pengar från VÄN till SON med ytterligare 2,7 mkr kommer
att göras i samband med att Kommunstyrelsen godkänner nämndbudgeten.
Med ett negativt resultat på -16,9 mnkr 2018 så har nämnden ett svårt ingångsläge
2019. Handlingsplaner för en ekonomi i balans krävs. Sociala omsorgsnämnden
fick i budget 2019 ett extra tillskott på 12,5 mnkr varav 5,1 mnkr avsåg allmänt
ökat vård- och omsorgsbehov. Nämnden kommer att upprätta en reviderad åtgärdsplan för 2019 för att komma i ekonomisk balans. Kommunstyrelsen förutsätter att en sådan antas i samband med fastställande av årsredovisningen för 2018.
Inom verksamheten personlig assistans så är kommunen ansvarig för hela kostnaden när de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Försäkringskassan gör sedan 2016 en ny bedömning av vad som ingår i grundläggande behoven. Denna nya tolkning innebär att fler ärenden gällande personlig assistans förs
över från Försäkringskassan till kommunen. För nämndens del har detta inneburit
en kostnadsökning på ca 25 mnkr under en tvåårsperiod. Nämnden har en fortlöpande dialog med Kommunstyrelsen för att hantera frågan.
Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom överförmyndarverksamheten enligt gällande lagstiftning. 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft
vilket för överförmyndarnämnden innebar ökade krav på handläggningstider.
Trenden med ökat antal ärenden inom gruppen godman- och förvaltarskap med
vuxna huvudmän fortsätter och ökade under 2018 med ca 7 %. Överförmyndarnämnden redovisar prel. ett underskott på -2,1 mnkr för 2018 främst beroende på
ökade arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Nämnden aviserar att även under 2019 blir det svårt att hålla verksamheten inom tilldelat Kommunbidrag. Kommunstyrelsen notera detta och kommer att följa utvecklingen noggrant.
Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för delområdena barn och familj, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har också ett kommunövergripande samordningsansvar för boendesituationen för människor som är socialt utsatta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden. Dessutom har nämnden två
av kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag ett för barn och unga och ett för boendeprocessen ”mjuka frågor”. Problemområden inom nämnden är främst svårigheten med att rekrytera personal som kan leda till en hög kostnadsnivå inom
verksamheterna och kostnaderna för köpta institutionsplatser, främst inom barnoch ungdomsvården. Nämnden redovisar prel. ett underskott på -17 mnkr för
2018, främst inom barn- och ungdomsvården. I KF budget fick nämnden ett extra
tillskott på 8,5 mnkr bl.a. för ökad volym. Åtgärder pågår för att minska underskott genom rätt matchat stöd, samarbetsmodeller mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra interna alternativ.
Kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2019 ”Borås Stad skall utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution” flyttas från
Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden.
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Vård- och äldrenämnden

Inför 2019 har Vård och äldrenämndens ram minskat med 5,0 mnkr samt effektiviseringskrav på 6,8 mnkr. I beslut om nämndbudget kommer ytterligare 2,7 mnkr
att omfördelas från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden med anledning av förändrad gränsdragning mellan dessa nämnder.
I nuvarande statsbudget som beslutade av Riksdagen i dec 2018 har satsningen på
ökad bemanning inom äldreomsorgen avslutats, vilket innebär minskade statsbidragsintäkter på ca 21 mnkr för Borås stad. Det medför att verksamheten behöver
anpassa bemanningen till en fortsatt drift utan statsbidragsintäkter.
Vård- och äldrenämndens resultat för 2018 blev +23,8 mnkr. Det innebär att
nämnden har ett ingångsläge inför 2019 som delvis väger upp för den beslutade resursminskningen. Nämnden bedömer att verksamheten ska kunna bedrivas på
samma nivå som under 2018, men med minskade möjligheter till satsningar på
övergripande nivå.
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Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag
Nämnderna har i sina budgetar för 2019 fattat beslut om målvärde för Kommunfullmäktiges indikatorer samt fattat beslut om hur nämnden ska genomföra Kommunfullmäktiges uppdrag. I detta avsnitt redovisas nämndernas beslut uppdelat på
Borås Stads visions strategiska målområden.
De uppgifter som redovisas i tabellerna med Kommunfullmäktiges indikatorer är
Utfall 2017, Utfall 2018, Kommunfullmäktiges budget 2019 samt Nämndbudget
2019. Med utfall 2018 avses senaste mät-tillfälle under 2018. Uppgifterna i dessa
tabeller avser kommunen i sin helhet. Under varje målområde redovisas också
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt hur nämnden ska genomföra
uppdraget.

Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.
Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

17

17

13

13

221

221

240

240

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna
åsikter och önskemål, %.

86

83

92

92

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt
att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.

82

81

90

90

215 448

215 508

220 000

220 000

Kommunfullmäktiges indikatorer
Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)
Antal lägenheter som är trygghetsbostäder

Antal gästnätter i Borås

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

LOV-företagens ersättning och vilka regler
som kan förenklas ska utredas.

LOV-ersättningen ses över varje år. Under
2019 kommer ersättning och vilka regler som
kan förenklas att utredas.
KS (genom Mark- och exploatering) ska tillsammans med berörda nämnder (bla FFN),
föreningslivet, bolagsstyrelser (bla TME) definiera innebörden och behovet av ett evenemangsfält samt om det finns alternativa lösningar.
KS (genom Mark- och exploatering) ska utifrån resultatet av definierat behov av ett
evenemangsfält söka förslag på lämpligt område eller lösning för detta. Arbetet utförs i
samråd med berörda nämnder (ex FFN, TN,
MN).
KS (genom CKS) ska utreda möjligheten till
att använda trygghetsvakter i Borås, dels genom att identifiera begreppet trygghetsvakter,
dels klargöra gränsdragningar mellan polis,
ordningsvakter och väktare samt utreda kostnader för användandet av trygghetsvakter.
En utredning är genomförd och kommer att
redovisa till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Ny isyta är prioriterad i nämndens lokalresursplan sedan ett par år tillbaka. Samtidigt
pågår diskussioner med Borås basket om en
evenemangshall på någon lämplig plats, vilket har utretts inom ramen för Knallelandsuppdraget. Huruvida det går att samordna en
evenemangshall och en isyta återstår att utreda under året.

Fritids- och folkhälsonämnden

Utreda ny yta för evenemangsområde

Söka ny yta för evenemangsområde.

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska
utredas.

Kommunstyrelsen för i uppdrag att inrätta ett
interreligiöst råd. Ett interreligiöst råd initierat
av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en mötesplats för dialog mellan kommunen och
trossamfunden. Syftet med ett råd kan vara
att lära känna varandra, att skapa förståelse
för och kunskap om varandra samt att ta vara
på varandras kunskaper och möjligheter i
olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd,
ska hänsyn tas till vad den utredning som
startade 2018 visar.
Ny isyta och samlokalisering med eventuell
evenemangshall ska utredas.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna
dela på utrymme ska utredas.

Fritids- och folkhälsonämnden har i budgeten
för 2019 fått uppdraget att utreda ”Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela på
utrymme”. Samtidigt har det framförts önskemål från civilsamhället, genom arbetet med
överenskommelsen, att ett kompetenscentrum skapas för framförallt de mindre föreningarna i Borås. Vi föreslår att de båda uppdragen vävs ihop och att en representant från
civilsamhället ingår i den arbetsgrupp som
Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapar.

Fritids- och folkhälsonämnden

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för
att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i
prostitution.
Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid- och folkhälsonämnden utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att
stötta föreningslivet.

Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är på sin dagliga
verksamhet eller har slutat på denna. Nämnden får i uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och stillasittande.

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som
vidtas för att nå målvärdet på indikatorn ”Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde)”.

Ett förslag om ett kompetenscentrum skulle
kunna tas fram och presenteras för idéburna i
de befintliga forum där vi på olika sätt möts.
Här kan föreningar och organisationer tycka
till och forma ett eventuellt framtida resurscentrum.
Nämnden avser att genomföra nödvändig genomgång och utredning för att beskriva målgruppen, behov och förutsättningar för stöd till
denna grupp.
Arbetslivsnämnden ser över hur det statliga
regelverket och nu gällande arbetsmarknadspolitiska insatser ger oss möjlighet att samverka med föreningslivet, hänsyn tas även till
vad kommunallagen tillåter nämnden att
göra. Dialog tas med Fritid och folkhälsonämnden kring vad nämnderna kan göra tillsammans. När det gäller Feriarbeten i föreningslivet fortsätter samarbetet som tidigare.
Nämnden riktar uppdraget till att gälla personer med psykisk ohälsa och deras situation
då det gäller att motverka isolering och passivisering. Nämnden kommer att i dialog med
andra aktuella nämnder och brukarorganisationer och med ett medskapande förhållningssätt utreda möjligheter, förutsättningar, samarbete, lämplighet för ett aktivitetshus som
motverkar isolering, passivitet och utanförskap, och som stödjer ett mer aktivt liv och
umgänge.
Ett arbete med att minska de korta besöken
har påbörjats. Arbetet utveckas i samverkan
med myndighet och planeringsenheten. Vid
schemaläggning delas personalen in i mindre
grupper knutna till vissa brukare för att
uppnå måluppfyllelse. Utbildning och utveckling av den sociala dokumentationen sker under året och metodhandledarn används som
stöd i implementeringen.

Uppdraget flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Vård- och äldrenämnden
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för
äldre ska utvecklas. Gärna i samverkan med
civilsamhället.

Nämnden har under hösten 2018 anställt två
seniorhälsokonsulenter som skall arbeta med
uppsökande verksamhet. Bland annat skall
de informera om de möjligheter som seniorerna har att bryta ofrivillig ensamhet genom
att exempelvis uppsöka öppna mötesplatser.
Nämnden kommer under 2019 fortsätta sitt
samarbete med civilsamhället genom att, när
det är lämpligt, teckna IOP (idéburet offentligt
partnerskap) -avtal med föreningar och organisationer. Nämnden uppmuntrar även till frivilligarbete på de öppna mötesplatserna.

Vård- och äldrenämnden

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla
vuxna.
Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

95,8

95,8

100

100

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel
barn (%)

96

74

97

97

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %.

79

80

90

90

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

213

222

222

222

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk
4-9, %.

91,8

87,3

100

100

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan,
%.

96,3

95,2

100

100

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen, %.

93,2

93,0

93

93

98

98

98

98

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar
sitt barn på förskolan, %.

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd; %.

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
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Enhet

Elevresor för gymnasieelever som har begrän- Tekniska förvaltningen hanterar inga elevresor Uppdraget flyttas från Teksad tillgång till kollektivtrafik ska utredas.
för gymnasieskolan. Uppdraget föreslås därför niska nämnden till Gymnaöverföras till annan lämplig förvaltning.
sie- och vuxenutbildningsnämnden
Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för
Fritids- och folkhälsonämnden har redan idag Fritids- och folkhälsoföreningar med verksamhet i socioekonomiska ett bidrag som heter ”Socialt riktat bidrag”. Av- nämnden
områden, som underlättar för fler att få åka
sikten med bidraget är att stödja föreningar
med på läger, tävlingar och cuper, ska utresom verkar i våra socialt utsatta områden och
das.
de merkostnader som föreningarna har till följd
av det. Bland annat kan man söka för att
kunna hålla nere tränings- och tävlingsavgifter,
resor till och från matcher eller ledarutbildning.
Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser SISU Idrottsutbildarna arbetar sedan tre år till- Fritids- och folkhälso(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så baka med målgruppen, dels från Parasportnämnden
att deras möjlighet att delta i föreningslivet
center i Sjuhäradshallen och dels med andra
ökar ska utredas.
föreningar som har en inriktning för målgruppen. SISU Idrottsutbildarna utvecklar arbeter
kontinuerligt och planerar för utbildningsinsatser till föreningslivet för att fler föreningar ska
kunna ta emot unga med NPF-diagnoser på
ett bra sätt.
Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna
Sommarlovsaktiviteter har sedan 2016 varit
Fritids- och folkhälsosommartid ska utredas.
tillgängliga under hela sommarlovet på fem
nämnden
områden i staden Hässleholmen, Hulta,
Norrby, Sjöbo och Kristineberg. Verksamhet
har också i mindre omfattning bedrivits i de
fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Viskafors och Sandared. Detta har möjliggjorts med
stöd av statsbidrag (2018, 1 851 tkr ). I dagsläget finns inget beslut om statsbidrag för 2019.
Under våren planeras sommarverksamheten
utifrån tillgängliga resurser vilket ger ett underlag för beslut om omfattning.
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur För närvarande finns det 12 kommunalt drivna Fritids- och folkhälsofler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta.
öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar:
nämnden
Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg,
Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared,
Brämhult, Trandö och Alideberg. Dessutom
lämnar nämnden bidrag till tre verksamheter
som drivs av civilsamhället, genom Mariedals
IK, Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling. Från och med 1
januari 2019 har den kommunala fritidsgårdsverksamheten på Hestra, med benämningen
Öppen ungdomsverksamhet Hestra som varit
förlagd till Hestra Midgård, upphört och verksamheten har övergått till civilsamhället genom Byttorps IF och Hestra IF, där de bedriver
öppen verksamhet för målgruppen i deras befintliga föreningslokaler.
Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för Uppdraget kommer att utredas av förvaltFörskolenämnden
barn till föräldrar som är föräldralediga eller ar- ningen under 2019.
betslösa ska utredas.
Förskolenämnden ska redovisa hur SkolverFörskoleförvaltningen kommer under 2019 att Förskolenämnden
kets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska
redogöra för vilka förutsättningar som krävs för
nås.
att nå Skolverkets riktlinjer avseende barngruppers storlek.
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler
som Kulturskolan Simonsland ska utredas av
Grundskolenämnden i samverkan med övriga
berörda nämnden.

Grundskoleförvaltningen kommer tillsammans
med förskoleförvaltningen och fritid- och folkhälsoförvaltningen att utreda möjligheten att
starta en öppen verksamhet på Simonsland
för förskolebarn, 1-5 år och fritidshemsbarn, 612 år där barn och föräldrar kan mötas under
pedagogiska former. Utredningen görs under
det första kvartalet 2019.
Skolvalet inför läsåret 19/20 utvärderas under
våren 2019, särskilt avseende svarsfrekvens,
tillgodosedda val och effekter av digitaliseringen. Slutsatser ifrån utvärderingen ska
tas tillvara inför planering och genomförande
av skolvalet inför läsåret 20/21.
Inventering av ordningsregler kommer att genomföras för att säkerställa att frågan om mobiltelefoner lyfts och diskuteras på varje skolenhet.
Grundskolenämnden har i budget 2019:2 utökat kommunbidragsramen för CFL med 3 mkr
utifrån den bedömning om resurser till språkstöd som nämnden framförde i budget 2019:1.
Nämnd och förvaltning kommer under våren
2019, i samverkan med berörda parter, utarbeta strategier för hur vi tar oss an uppdraget.
Nämnd och förvaltning kommer under våren
2019 utarbeta strategier för hur vi tar oss an
uppdraget.

Grundskolenämnden

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019.

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner
hanteras, ska finnas på varje skola.
Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i
svenska.
Samverkan mellan näringsliv, högskola och
gymnasieskola ska utvecklas under 2019.
Behovet av en resursfördelningsmodell för
gymnasieskolan ska utredas.

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som
skapar arbetstillfällen.
Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

*) Borås Stad ska vara bäst av landets femton största
kommuner när näringslivet betygssätter hur det är att
driva företag i sin kommun.

3

2

1

1

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt,
Nöjd Kund Index

66

74

71

71

Kommunfullmäktiges indikatorer

*) Ny indikator i budget 2019
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska
revideras så att servering som längst medges
till klockan 02:30.

Nämnden avser revidera riktlinjerna under
första delen av 2019.

Miljö- och konsumentnämnden
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Livskraftig stadskärna
Målbild
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar
med en blandning av boende, handel och upplevelser.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %.
Antal nyproducerade lägenheter av AB bostäder
Uppdrag
Ett förslag för utveckling av Stora torget ska
tas fram.

Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

81

98

100

100

0

0

37

101

Så genomförs uppdraget

Enhet

I ett första steg ska inblandade nämnder/för- Kommunstyrelsen
valtningar och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring utvecklingen av Stora Torget. När
ramarna kring arbetet är satta kan ett gemensamt förslag arbetas fram.
Tekniska nämnden ska i samarbete med Kul- Tekniska förvaltningen utvecklar kontinuerligt Tekniska nämnden
turnämnden utreda hur en allmän upprustBorås Stads parker. Uppdraget att utveckla
ning/utveckling av Annelundsparken kan ske, Annelundsparken kommer att läggas in i den
där det gröna i området värnas i relation till
ordinarie planen för förvaltning och utveckling
kulturen – växtligheten ska vara i fokus.
av parken.
Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Kulturförvaltningen kommer under 2019 utKulturnämnden
Annelundsparken ska utredas av Kulturreda om Annelundsparken har förutsättningar
nämnden i samarbete med Tekniska nämnatt fungera som en skulpturpark. Utredningen
den, där det gröna i området värnas i relation ska bl a genomföras i samarbete med Tektill kulturen – växtligheten ska vara i fokus.
niska förvaltningen
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en
levande landsbygd.
Utfall
2017

Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband
om minst 100Mbit/s, %. (utfall 2012: 40,9)
Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder,
Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus.
Uppdrag
Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras.

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

80

80

85

85

74,4
15

Så genomförs uppdraget

0

Enhet

Uppdraget genomförs genom att ytterligare
Kommunstyrelsen
klargörande inhämtas från politiken ang målet
för innehållet i landsbygdspolitiken, vad ska vi
åstadkomma. Därefter samlas en grupp från
berörda verksamheter, FoF, SBA och Näringsliv som tar fram ett förslag på strategi,
organisation, aktiviteter mm utifrån hur målet
kan uppfyllas.
Gruppen arbetar företrädesvis under våren
med målet att kunna lämna en rapport efter
sommaren 2019.
Vägföreningars/samfälligheters huvudmanna- KS (genom Mark- och exploatering) ska utKommunstyrelsen
skap ska utredas med utgångspunkt från tidi- reda huvudmannaskapsfrågan utifrån tidigare
gare gjord utredning.
gjord utredning. Tidigare utredning som troligen hänvisas till, 2017-00423, har inte beslutats om. Uppdraget torde därför innebära att
först utreda och besluta om tidigare uppdrag,
för att ha det som utgångspunkt för 2019 års
uppdrag. Nya uppdraget ska sen göras i
samråd med TN samt i dialog med vägföreningar, samfälligheter och ev Trafikverket.
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta
och långa resor, minskar belastningen på miljön.
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Enhet

Utveckling och förbättring av närtrafiken på
landsbygden ska utredas.

Budgetuppdraget utförs i samarbete med
Kommunstyrelsen
Västtrafik och Västra Götalandsregionen där
förbättring av Närtrafiken diskuteras och åtgärder för detta föreslås. Avgränsningar av hur en
sådan förbättring ser ut och vilka personer
som omfattas av utökningen av Närtrafik behöver definieras.
Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utre- Arbetet med hållbar mobilitet innebär att hitta
Kommunstyrelsen
das.
lösningar för att minska trafikbelastningen och
koldioxidutsläppen samt bidra till att personoch godstransporter är fossilfri senast år 2045.
Vi samverkar med berörda nämnder. Det pågående arbetet med trafikplan, ny teknik och
staden som testarena ska också bidra till att
uppfylla målet.
Kommunstyrelsen ska utreda införandet av an- Budgetuppdraget utförs i samarbete med
Kommunstyrelsen
ropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik,
Västtrafik och Västra Götalandsregionen där
även på helger.
förbättring av Närtrafiken diskuteras och åtgärder för detta föreslås. Avgränsningar av hur en
sådan förbättring ser hur och vilka personer
som omfattas av utökningen av Närtrafik behöver definieras.

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö.
Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

Andel ekologiska livsmedel, %.

39,6

40,6

50

50

Total energiproduktion från solenergi, mwh

118

220

220

Kommunfullmäktiges indikatorer
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Roger Cardell
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Uppdrag

2018-00037

Så genomförs uppdraget

Enhet

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas
fram.

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Miljönämnden utreda hur en koldioxidbudget kan
tas fram för Borås Stad i syfte att driva och
följa upp arbetet med att minska kommunkoncernens koldioxidutsläpp.
Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att
Arbetsgång
utreda vilka fastigheter i kommunens befintliga 1.Ta fram lämpliga objekt utifrån fastighetens
bestånd som lämpar sig för installation av sol- placering, tak (eller annan lämplig yta för solceller.
celler) och elförbrukning.
2.Upphandling.
3.Bygganmälan alt. ansökan om bygglov.
4.Byggskede.
5.Besiktning.

Kommunstyrelsen

Lokalförsörjningsnämnden

Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Utfall
2017

Utfall
2018

KF Budget 2019

Nämndbudget
2019:2

7,3

7,4

7,2

7,2

407,9

446,6

400

400

40

40

465

425

*) Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %.

32

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret.

492

414

*) Ny indikator i budget 2019
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2019 till 7,2 %. Diagrammet visar
hur målvärdet varierar mellan nämnderna.
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
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2018-00037

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Summan av nämndernas målvärden är 355 vilket är 45 färre årsarbetare än Kommunfullmäktiges beslutade målvärde. Med tanke på att utfallet 2018 är 446,6 årsarbetare kan det bli svårt för nämnderna att nå nämndbudgetens målvärde.

Uppdrag

Så genomför nämnden uppdraget

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas.
En plan med tydlig struktur för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram.

Inledningsvis kommer en nulägesanalys att ge- Kommunstyrelsen
nomföras: Chefernas nuvarande förutsättningar kommer att kartläggas och beskrivas
med hjälp av tidigare kartläggningar, projektrapporter samt aktuell statistik.
Därefter kommer en arbetsgrupp att skapas
som får i uppdrag att ta fram förslag på vad
som eventuellt kan läggas till och i så fall i vilken form och till vilken kostnad. Detta formuleras i en plan för förstärkning av stödet till första
linjens chefer.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Roger Cardell
Budgetchef

Nämnd/bolag

Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 E-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan
Idealiv

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ersättning till barn i fristående förskola

1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Datum

2019-03-09

Anna Svalander
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00692 3.5.1.0
Handläggare: Annette Antonsson
Datum

2019-03-08

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 03

E16

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00692 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan
Idealiv
Kommunstyrelsens beslut
Ersättning för barn i fristående förskola 1-2 år

90,36 kr/tim

3-5 år

64,55 kr/tim

Ärendet i sin helhet
Skollagen och skolförordningen innehåller bestämmelser om ersättning till
fristående förskolor. Kommunfullmäktige tog beslut om principer för
bidragsberäkning den 21 januari 2010. Reglerna tillämpas fr om kalenderåret
2010. Kommunstyrelsen kan besluta om ersättningarnas storlek under
förutsättning att några principiella förändringar inte görs. 2019 års ersättningar
har beräknats utifrån antagna principer.
De fristående förskolorna har rätt att få beslut om ersättningarnas storlek före
kalenderårets början. Därför beslutade Kommunstyrelsen den 3 december 2018
om preliminär ersättning till fristående förskolor för år 2019. Beräkningen
utgick från den budget som beslutades av Förskolenämnden 30 augusti 2018.
Kommunfullmäktige beslutade om budget den 19-20 december 2018 och som
gav förutsättningarna för Förskolenämndens slutliga budget.
Ersättningen till fristående förskolor är beräknad utifrån Förskolenämndens
budget som beslutades 24 januari 2019. I underlaget ingår även de
budgettillskott som Kommunstyrelsen beslutade den 25 mars 2019.
I bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2, finns en specifikation av
grundbeloppet samt hur beräkningen skett.
Ersättningarna inkluderar ett pålägg för administration med 3 % och för
momskompensation med 6 %.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Ersättningar till förskola 2019

Åldersgrupp 1-2 år
Ersättningen uppgår till 90,36 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 2,48 kr/tim och 5,11 kr/tim för momskompensation.
Åldersgrupp 3-5 år
Ersättningen uppgår till 64,55 kr/tim. I timpriset ingår pålägg för
administration med 1,77 kr/tim och 3,65 kr/tim för momskompensation.
Ersättningarna har ökat med 1,8 % i jämförelse med den preliminära
ersättningen för år 2019.
I timersättningarna ingår ersättning för lokalkostnader. Lokalkostnaden
exklusive lokalvård och vaktmästeri, är 14 407 kr per barn och år.
Ersättningarna gäller fr o m 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan Idealiv
2. Skrivelse, Ersättning till fristående förskolor 2019, Förskolan Idealiv
3. Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
4. Bilaga 2, Besvärshänvisning

Beslutet expedieras till
1. Förskolan Idealiv, elif@idealiv.se
2. Förskolenämnden

Anna Svalander
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Bilaga 1, Beräkning ersättning förskola 2019.2
Verksamhet Förskola 6134*
Belopp i tkr

Helår 2019
Budget

Totalt

690 638

Avgår
61341 Resurspersonal, enl särskild definition
61349 Köpta/sålda förskoleplatser

-21 905
-46 106

Resurser till förskola
61340 Förskola (1-5 år)

622 627

Resultaträkning, vht 61340
Belopp i tkr
Intäkter
INT
Personal
Material
Tjänster
60 Telefon, post, TV och datakommunikation
66 Driftentrepr, köp av vht, databehandling
67 Transporter, fordons- och maskinhyror mm
6819 Interna lokalhyror
6871 Renhållning
6881 Fastighetsskötsel,vaktmästeri
6882 Städservice
68 Lokal- o markhyror, fast.omk (bl a kons.avg)
69 Avgifter och övriga tjänster
Summa Tjänster
Bidrag/Transfereringar
KOSTN
Totalt
Korrigeringar
+ statbidrag för maxtaxa + kvalitetssäkrande åtgärder
- avdrag för 0,65 % av po-pålägg (personaladm)
- avdrag för Nattis
Summa underlag för grundbelopp

Prognostiserat antal barn i verksamheten
Grundbelopp per barn
Administration, 3 %
Momskompensation, 6 %

Beräknat antal timmar per barn och år

Helår 2019
Budget
-130 528
-130 528
568 596
3 573
3 563
66 348
2 080
86 486
200
2 479
26 161
115 326
1 027
188 344
318
760 831
630 303

26 176
2 554
8 830

nettokostnad

645 095

6 003

genomsnitt vår och höst exkl nattisbarn

107 462
3 224
110 686
6 641
117 327

kr

1 567,0

genomsnittlig vistelsetid (april 2018, okt 2018)

Snittersättning per timme

74,87

kr/tim

40 % mer för barn 1-2 år
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

64,55
90,36

varav:
kr/tim
kr/tim

Lokalkostnad per barn/år

14 407

Jämförelse
Prel ersättning 2019
Barn 3-5 år
Barn 1-2 år

63,41
88,77

40%

admin
1,77
2,48

kr

kr/tim
kr/tim

Förändring
1,8%
1,8%

moms
3,65
5,11

Sida

Bilaga 2
Datum
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Instans

2018-11-06 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2018-00693 3.5.1.0

Annette Antonsson
Handläggare
033 353706

Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut skall ni skriva till Förvaltningsrätten
i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas in till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås.
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt ni vill att
beslutet ska ändras.
Överklagandet ska ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det
ni fick del av beslutet.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017)

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ser etableringspolicyn som
ett fullgott komplement till den redan antagna näringslivsstrategin och betraktar
dokumentet som en bilaga till Borås Stads näringslivsstrategi.

Datum

2019-03-06

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2019-03-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-03-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00254 141
Handläggare: Daniel Göök
Datum

2019-02-20

Anders Glemfelt
Avdelningschef

Programområde 001

N1

Sida

SKRIVELSE

Daniel Göök
Handläggare
033 357009
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Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00254 141

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ser etableringspolicyn som
ett fullgott komplement till den redan antagna näringslivsstrategin och antar
dokumentet som en bilaga till Borås Stads näringslivsstrategi.
Sammanfattning
Från ett budgetuppdrag 2017 skulle en etableringspolicy för Borås Stad tas fram
för att tydliggöra just etableringar. Arbetet med detta har tagit avstamp från den
befintliga näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin berör flera områden tillika ett
som berör etableringar. Med detta som grund har ett under dokument till
strategin arbetats fram och läggs som bilaga till näringslivsstrategin.
Ärendet i sin helhet
Från ett budgetuppdrag 2017 skulle en etableringspolicy för Borås Stad tas fram
för att tydliggöra just etableringar. Arbetet med detta har tagit avstamp från den
befintliga näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin berör flera områden tillika ett
som berör etableringar. Med detta som grund har ett under dokument till
strategin arbetats fram och läggs som bilaga till näringslivsstrategin.

Etableringspolicy
Hållbar utveckling i fokus
Om- och nyetablering är en förutsättning för utveckling. Borås Stad ska därför
vara den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden
inom textil, modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige.
Företag och organisationer, nationella som internationella, från olika branscher
ska ha möjlighet att etablera sig inom Borås Stad och hitta lämplig mark
och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna delta i olika nätverk. Vi ska
proaktivt kontakta och bearbeta framgångsrika företag och verksamheter som
ännu inte finns här och skapa de allra bästa förutsättningarna för att dessa ska
etablera sig i Borås. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla.
Genom att i god tid planlägga och förbereda för fler attraktiva
etableringsområden för verksamhet på olika platser runtom i kommunen så

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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skapas de allra bästa förutsättningarna. Vi verkar för utveckling och ökat antal
arbetstillfällen inom hela näringslivet idag och i framtiden.
Vårt arbete utgår ifrån Vision Borås 2025 samt Näringslivsenhetens
verksamhetsplan och näringslivsstrategi.
Vårt förhållningssätt
Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för hållbar långsiktig
utveckling och ständiga förbättringar.
Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya
banor. Detta når vi genom att stärka det befintliga näringslivet och våra
fokusområden, samtidigt som vi genom
proaktivt arbete lockar nya branscher för etablering i vårt område. Genom ett
stort engagemang får vi ett brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där
kompetens tydligt matchas till företagens behov. Vi utvecklar och driver
samarbetsplattformar och kluster för att öka företagens och stadens
konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt. Vi är uthålliga i vår
satsning och gör investeringar i kluster och mark på lång sikt
Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt
mellan förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala,
regionala, nationella och internationella näringslivet samt akademi och
forskning och tar till vara varje dels kraft och förmåga.
Beslutsunderlag
1. Näringslivsstrategin
Beslutet expedieras till
1. Kommunfullmäktige

Ulf Olsson
Kommunalråd
Anders Glemfelt
Avdelningschef

» Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Näringslivsstrategi

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: 29 september 2016
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Näringslivsstrategi
Ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt skapas
av en mängd faktorer. En god samverkan mellan Borås
Stad, näringslivet, akademi, medborgare och den kreativa
sektorn (Penta helix-plattform) är dock av avgörande
betydelse. Samverkan är framgångsfaktorn i de komplexa
samband som driver utveckling och hållbar tillväxt.

Visionen Borås 2025
Hela visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar
utveckling. Det betyder att man alltid ska ta hänsyn
till ekologin (miljön), ekonomin (pengarna) och de
mänskliga sociala frågorna. När de tre perspektiven möts
blir resultatet en hållbar utveckling. Hållbar utveckling
handlar inte bara om hur vi gör här idag, utan även
om hur vi påverkar resten av världen och hur vi har
påverkar livet för våra barn, barnbarn och kommande
generationer.
I visionen stakas såväl styrkeområden som riktning
ut. Visionen omfattar helheten och som en väv består
den av många trådar, var och en viktig för funktion,
hållbarhet*, så skapas en helhet och en funktion. I visionens
inledningstext läggs grunden för vår näringslivsstrategi.
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och
handel. Borås har spetskompetens inom miljöteknik, textil
utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi sprider
kunskap ut i världen och har ett stort internationellt
utbyte inom handel, textil och forskning. Samverkan
mellan näringsliv, akademi, medborgare, den kreativa
sektorn och kommunen är vårt arbetsätt.
Visionen fördjupas i sju strategiska målområden och
näringslivsstrategin omfattar mer eller mindre samtliga.
Näringslivets utveckling har en stor påverkan på
kommunen och dess invånares möjligheter att nå vision
2025.
Det praktiska arbetet med hållbar tillväxt utgår dock
främst från inledningstexten samt målområde 1 och 3.

Människor möts i Borås
Stad
Människor vill möta människor såväl i små som stora
sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang

bidrar till en positiv bild av kommunen och stärker
självkänslan.

Företagandet växer genom
samverkan
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ
samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och
andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar
arbetstillfällen.

Goda förutsättningar för
jobb och företagande, Näringslivsstrategi 2016-2020
Näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och
fokusera arbetet med tillväxt i kommunen och för att
utveckla kommunen till en bra stad för företagande.
För att skapa goda förutsättningar för detta krävs
såväl ett kraftfullt lokalt engagemang, förståelse för
företagandets villkor, satsningar på service och tillgång till
etableringsmark som en äkta samverkan med företagen.
Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning,
kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för
näringslivsstrategin.
Strategin för de kommande fyra åren koncentrerar sig
på 13 punkter.

Borås i omvärlden
Borås är en stad i Sverige, Europa och världen. Det är i
detta ljus vi som arbetar med kommunens tillväxt. Inom
EU finns drygt 30 000 kommuner som alla vill växa och
utvecklas. Det är i konkurrens med dessa kommunen
ska arbeta och skapa goda möjligheter för utveckling och
välstånd hos företag och medborgare. För att klara detta
behöver vi sticka ut, skapa och marknadsföra områden
som är unika och framtidsinriktade och där unika
förutsättningar för hållbar tillväxt skapas.
Borås Stad har genom visionen bedömt att främst
klusterområdena textil, digital handel, logistik,
resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar
näringslivsstrategi | 3

är de områden där kommunen har en kompetens
som i framtiden gör skillnad och ger oss fördelar i en
internationell konkurrens. Näringslivet utgörs dock
av alla företag inom alla branscher i kommunen och
grundförutsättningen för att lyckas med profileringen är
ett gott företagsklimat och en utveckling för alla. Vi har
idag en stor bredd i vårt näringsliv som skapar stabilitet
och långsiktighet i kommunens arbetsmarknad. Strategins
mål är att säkerställa och utveckla näringslivsklimatet
i framtiden.

textila klustret
I Boråsregionen finns den textila traditionen som ett DNA
i entreprenörskapet och företagandet med Skandinaviens
största koncentration av företag inom textil och mode.

Detta görs genom att Borås Stad fortsatt arbetar för att
utvecklas som regional motor i samverkan med Västsverige
i övrigt. Det gör vi genom minskad byråkrati och stöd
vid etablering och ometablering, i starka nätverk, med
satsning på forskning, tillgång till kompetens och genom
nationellt och internationellt utvecklingsarbete i våra
klusterområden.
Förutom detta krävs givetvis också goda levnadsbetingelser
för alla medborgare, god barnomsorg och skola, god
miljö och möjligheter att leva och utvecklas i alla delar
av kommunen.

Strategiska områden

penta helix
Hållbar tillväxt bygger på samverkan. Tillväxtarbetet
i kommunen bygger på samverkan mellan näringsliv,
akademi, medborgaren, den kreativa sektorn och
kommunen (Penta Helix). Företrädesvis med samtliga
parter eller en eller flera av dem med direkt intresse i
aktiviteten eller målet.

Offentlig sektor

Idéburen sektor

Samhällsentreprenörer
Marknadsaktörer
Fig. Penta Helix modellen
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Akademin

Detta kombinerat med en stark handelstradition ger
bygden de bästa förutsättningarna för att skapa och driva
ett textilt kluster av världsklass. Ett väl fungerande textilt
kluster ger våra företag stora möjligheter att utvecklas
positivt och ligga i framkant vad gäller nya trender och
produkter inom området.
Borås Stad säkerställer att ett textilt kluster som bygger
på principen ”Penta Helix” utvecklas.
Viktiga redskap i detta är Textile Fashion Center,
MarketPlace Borås, Textilmuseet, Textilhögskolan,
Borås Inkubator, innovationssystemet och BoråsBorås
AB. Borås Stad verkar för att skapa ett starkt samarbete
med näringslivet i centrum, driva på arrangemang och
aktiviteter inom området samt skapa förutsättningar för
nya samarbeten och strukturer, såväl inom kommunen
som nationellt och internationellt. Kommunen säkerställer
att nya trender aktivt benchmarkas för att kunna ligga
i framkant och driva på utvecklingen inom klustret.

klusterområde framtidens handel
Framtidens handel bygger på nya digitala lösningar och
en ändrad syn på konsumentens roll och behov. Företagen
i Boråsregionen ligger långt framme i tekniska lösningar
och kunskap kring handel. Högskolan i Borås forskar
kring nya tekniker och konsumentbeteende.

Detta, tillsammans med kunskaper inom textil., textil
handel och framtida ändrade köpvanor mot mer hållbarhet
- Ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv - ger
oss unika möjligheter att ligga långt framme i kunskap
och ge näringslivet möjlighet att anpassa sig till de nya
förutsättningarna. Detta ger Borås möjligheter att i
framtiden uppnå långvarig hållbar tillväxt inom stora
delar av vårt näringsliv. Kommunen driver på utvecklingen
av ett handelskluster byggt på forskning vid Högskolan
i Borås och utveckling av ett företagskluster.
Genom E-handelsstaden Borås, ek förening säkerställer
kommunen att kompetensförsörjningen inom området
säkras och att forskning och utveckling kommer små
och medelstora företag till del. Kommunen arbetar för
att seminarier och arrangemang inom kunskapsområdet
förläggs till Borås. Viktiga redskap i detta är Borås City,

Knallelandsgruppen, BoråsBorås AB, Högskolans
handelslabb, SIIR, Högskoalns företagsekonomiska
utbildning, Yrkeshögskolans olika handelsinriktningar
samt det lokala näringslivets spetsinriktningar.
handel i staden
Borås växer och förtätas. Ny infrastruktur och ändrade
levandsförhållande kräver ett utvecklat centrum mot
upplevelser. Ett större utbud av handel och upplevelser
är nödvändigt, samtidigt förändras konsumenternas
syn och behov av olika handelstjänster, detta måste
kombineras i framtidens handelsutbud i kommunen.
Ändrat köpbeteende mot hållbarhet* och mer tjänster
förändrar den lokal handels förutsättningar. Kommunen
utvecklar en sammanhållen innerstad bestående av
centrum, Simonsland och knalleland som ett anturligt
område för handel och upplevelser. Borås Stad verkar för
att vår handel ligger i framkant vad gäller kunskap och
anpassning till nya trender. Kommunen ger förutsättningar
för att fler gatufestivaler, evenemang, popup stores, caféer
och restauranger samt andra kollektiva arrangemang
anordnas i innerstaden. I framtidens innerstad finns
aktiviteter och tjänster 24/7. Innerstadens handel utvecklas
mot showrooms/conceptbutiker, varuutlämning för varor
som köpts på nätet och olika typer av tjänsteleverantörer.
klusterområdet logistik
Tillsammans med Göteborgsområdet utgör Borås Sveriges
viktigaste logistikområde. Framtidens logistiklösningar
bygger på hållbarhet*och klimatsmart tänkande. Detta
innebär att mer logistik i framtiden utgörs av spårbunden
trafik och eller olika HCT lösningar med automatiserade
fordonståg. Detta kräver nytt tänkande och logistiska
lösningar och är en förutsättning för att framtidens
digitala handel kan fortsätta att utvecklas. Borås Stad
säkerställer att kommunens handelsföretag ges tillgång
till moderna framsyftande logistiklösningar som ger
naturliga konkurrensfördelar. Kommunen skapar
förutsättningar för att en kombiterminal anläggs och
tillsammans med näringslivet skapa r vi förutsättningar
för logistiska lösningar för fordonståg och förarlösa
närtransporter ”dollies”. Kommunen arbetar aktivt för att
logistikkompetens utvecklas i samverkan med högskolan,
näringslivet och Sveriges provnings och forskningsinstitut.
Kommunen verka också för att möten och konferenser
inom området förläggs till Borås.
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klusterområdet högteknologiskt
företagande
Borås har en unik ställning och möjlighet inom aktiv
bilsäkerhet. Detta är ett kunskapsområde som kommer att
ha stor tillväxt i framtiden och som genererar stort intresse
i hela Europas fordonsutveckling. Inom Sveriges tekniska
forskningsinstitut finns en rad spetsteknologiområden
som genererar lösningar på framtidens problem. Även
inom området resursåtervinning finns företag och
forskningsområden som ger svar på många utav framtidens
problemområden. Flera av våra lokala företag har också
utvecklat spetslösningar inom smart textiles, IT och
logistik som är unika på världsmarknaden. Tillsammans
med Asta Zero marknadsför vi och diskuterar med
bolag i nom intressesvären aktiv bilsäkerhet, behov och
möjligheter för etablering på vårt etableringsområde i
anslutning till provbanan.

Detta arbete genomförs i nära samarbeta med Asta Zero
och SP. Genom Waste recoveryarbetet stimulerar Borås
stad utvecklingsarbetet inom området resursåtervinning
där vi deltar såväl internationellt som nationellt i
utvecklingen. Borås Stad tillsammans med högskolan
arbetar för att kompetensförsörjningen säkerställs inom
för näringslivets viktiga områden.
etablering/etableringsmark
Om och nyetablering är en förutsättning för tillväxt.
Alla nya företag, nationella som internationella ska
ha möjlighet att etablera sig i Borås och hitta lämplig
mark eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna
delta i olika nätverk. Vårt arbete koncentreras kring
etableringar som bygger på näringslivets eller akademins
stora kunnande inom klusterområdena textil, digital
handel, logistik, resursåtervinning och högteknologiska
fordonslösningar. Inom dessa områden har Borås en
särställning och ger avgörande affärsmöjligheter för de
som väljer att etablera sig här.
För att underlätta för etablering och investering krävs
tillgång till byggbar industrimark. Borås Stad säkerställer
att det alltid finns minst 250 000 kvadratmeter tillgänglig
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industrimark för ny och ometablering. Information om
möjliga lokaler att hyra skall alltid finnas tillgängliga via
Borås Stads hemsida. Via nätverk och samarbetspartners
arbetar kommunen aktivt internationellt för att påverka
nyetableringar inom våra klusterområden.
service, kommunikation, bemötande och
myndighetsutövande
Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska
stärkas i syfte att gemensamt identifiera hinder och
utmaningar för näringslivet att utvecklas. Service och
myndighetsutövning ska präglas av att det ska vara lätt
att göra rätt som företagare i Borås. Näringslivet kan
förvänta sig ett gott bemötande vid alla kontakter med
den kommunala organisationen. Det erbjuds lättillgänglig
och tydlig guidning i ärendeprocessen. Resultaten mäts
genom att delta i olika typer av undersökningar. Borås
skall befinna sig i den övre kvartilen av dessa olika
undersökningar.
it, logistik – gods och kompetensförsörjning
Infrastruktur, kompetens, tillgång till kommunal service,
kostnadsläge, tillgång till bostäder, IT-infrastruktur och ett
tilltalande fritids- och nöjesutbud är avgörande ingredienser
för att skapa tillväxt. Med en aktiv medvetenhet
om näringslivets behov och önskemål, branschernas
kompetensbehov stärker kommunen försörjningen genom
riktade kompetens och utbildningsinsatser.
upplevelseindustri
Inom vår tillväxtmodell, Penta Helix, utgör utvecklingen
av företag inom kulturella och kreativa näringar en vital
del för hållbar tillväxt och som en viktig stimulans i
samhällsbyggandet. Borås fokuserar på att främja
utveckling och etablering av företag inom kulturella
och kreativa näringar i syfte att göra Borås till en naturlig
upplevelseplats inom mode, kultur och handel.
mötesplatser
Den lokala utvecklingen drivs genom mötesplatser som
leder till goda och långsiktiga relationer mellan de olika
aktörerna. Tillsammans skapas värden för näringsliv
och stad.
Viktiga mötesplatser är samrådsarenan (SRA), Företagarföreningarna, företagsbesöken, näringslivs-luncherna
och näringslivsdagen.

besöksstaden
En viktig faktor för långsiktig utveckling är att en stad
växer, både vad gäller invånarantal och företagande. En
annan viktig faktor är besök och att det finns företagande
som aktivt arbetar med att göra kommunen attraktiv
för besökare och inbjuder till aktiviteter som intresserar
gästen. Här utgör de kulturella och kreativa näringarna en
viktig del i upplevelsen. Detta skapar en positiv berättelse
om kommunen och gör medborgarna stolta över sin stad.
Borås Stad arbetar tillsammans med BoråsBorås AB
för att öka antalet företag i besöksnäringen och ge dem
förutsättningar för tillväxt och långsiktig lönsamhet,
vi arbetar tillsammans för att öka antalet aktiviteter
och besöksanledningar inom kommunen och deltar i
att skapa samhällsengagemang i näringslivet. Viktiga
områden för kommunen är textil, handel och konferenser
och möten.
internationellt arbete

små och medelstora företag
De flesta företag i kommunen är små eller medelstora.
Entreprenörsandan i Borås är stark och är förutsättning
för nybildande och utveckling av nya företag. De små
och medelstora företagen utgör grunden i kommunens
näringsliv och finns inom en rad olika branscher. Många
av företagen finns i kommunens små kringorter och ger
bygden arbetstillfällen och möjligheter till ett bra liv
för människorna på landsbygden. I framtiden kommer
behovet av små och medelstora serviceföretag inom
samhällsserviceområdena att öka. Kommunen stärker
förutsättningarna för de små och medelstora företagen
genom att se till att det finns tillgång till industrimark
och expansionsmöjligheter de orter där företagen verkar.
Borås arbetar proaktivt för att hitta nya ägare till företag
i generationsskifte och verkar för att kompetens finns
tillgängligt där företagen finns. Borås stimulerar socialt
företagande genom informationssatsningar och utbildning
till att starta nya företag. Speciella insatser görs för gruppen
nyanlända och kvinnor.

Borås är en stad i Europa och världen. Vi har mycket att lära
och att lära ut. Kommunen bedriver omvärldsbevakning
och benchmarking för att ständigt förbättra vårt
internationella arbete. Kommunen profilerar sig i olika
internationella sammanhang där våra klusterområden
ger oss ingångar som gynnar kommunens tillväxt.
Kommunen samarbetar med det lokala näringslivet/
aktörerna för att marknadsföra, informera och utbilda
andra i våra klusterområden.
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för linbana i
Borås!

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

Datum

2019-02-20

Tom Andersson
Kommunalråd

Datum

2019-02-25

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-02-27

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2016-00184 530
Handläggare: Charlotta Tornvall
Datum

2019-02-15

Bengt Himmelmann
Avdelningschef

Programområde 05

SP1

Sida

SVAR PÅ MOTION

Charlotta Tornvall
Handläggare
033 357276

Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2016-00184 530

1(2)

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Utred möjligheterna för linbana i
Borås!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Sammanfattning
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201602-25 lämnat in förslaget att utreda möjligheterna för linbana i Borås.
Motionen har inte remitterats.

Ärendet i sin helhet
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 201602-25 lämnat in förslaget att:
-

Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheterna och kostnaderna
för ett linbanesystem som kan jämföras
med ett BRT-system.

-

Tekniska nämnden uppdras att utgå från förslaget enligt ovan där den
första linjen bör gå mellan tre stationer - Borås resecentrum/Södra
torget - Södra Älvsborgs sjukhus – Hässleholmen (ca 3 km).

-

Tekniska nämnden uppdras även att utreda och presentera ytterligare
förslag till lämpliga sträckningar för linbana.

-

Tekniska nämnden uppdras att lägga stor vikt vid säkerhetsaspekten
under utredningsfasen.

Linbanor förekommer inte i Sveriges kollektivtrafik men kan vara ett bra
transportmedel då det finns stora barriärer som behöver passeras och de kan
också vara intressanta som målpunkter för turism.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Linbanor bedöms inte lösa det transportbehov som boråsarna har. Den
sträckning som föreslås i motionen behöver flera stopp med korta avstånd för
att uppfylla boråsarnas krav på kollektivtrafik, något som är svårt att
åstadkomma med linbanor. Intrånget på bebyggelsen i centrum och i villastaden
som linbanan skulle passera över skulle bli betydande och stadens utseende
skulle helt förändras.
Att bygga infrastruktur för linbanor är dyrt, innebär ett stort intrång i
stadsmiljön och låser fast en transportstruktur som är svår att förändra. Det är
svårt att motivera en så storskalig utbyggnad med tanke på att även framtida
reseflöden kommer kunna täckas av busstrafik. Den kollektivtrafik som idag
kör mellan resecentrum, Sjukhuset och Hässleholmen består av flera busslinjer.
I Göteborg drivs just nu ett linbaneprojekt med syfte att skapa en 3 km lång
linbana över Göta älv. En linbana har kapacitet för en stor mängd passagerare
motsvararande 2 000 resenärer per timme i varje riktning (som en
spårvagnslinje i fem-minuterstrafik). I nästa steg väntar ett politiskt
investeringsbeslut innan projektet går in i en aktiv byggfas. Trafikkontorets
preliminära budget för linbaneprojektet är 1,1 miljarder kronor.
Motionen har inte remitterats.

Beslutsunderlag
1. Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) Motion: Utred möjligheterna
för linbana i Borås.
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

MOTION
ALLIANSPARTIERNA

2016-02-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Utred möjligheterna för linbana i Borås!

Linbanor är generellt förknippat med skidliftar eller turistattraktioner, såsom fallet var vid till
exempel olympiska spelen i London 2012. Men linbanor har även andra uppgifter. I bland annat
Spanien, Turkiet, Italien och Tyskland används de som ett effektivt komplement till den ordinarie
kollektivtrafiken. En linbana är ett fast, spårbundet och pålitligt system med en hög kapacitet och
mycket kort väntetid, vilket allmänt bidrar till en bra reseupplevelse. Väljer man att använda sig av
en liten gondol - på mellan 10-12 personer - går det att ha en avgång cirka var 15-20 sekund. En
avgång var 20-25 sekund är dock nog att föredra för att på så vis öka tillgängligheten för
människor med funktionsnedsättning. Möjligheten finns också att ha gondoler för upp mot 25-30
personer, med avgångstid ungefär var 45e sekund.
Energiförbrukning, bullernivå och luftföroreningar ligger alla på en låg nivå jämfört med andra
kollektivtrafiksalternativ. Bullernivåer på dagens anläggningar ligger runt 50 decibel, vilket kan
jämföras med en snittbuss på cirka 80 decibel. Det är således ett resealternativ med väldigt låg
miljöpåverkan. Det är även ytterst driftsäkert då det går planskilt från all markbunden trafik och
inte riskerar köer eller andra hinder. Genom sin planskildhet går det att resa från station till
station, utan stopp, i mellan 20-25 km/h. Linbanor innebär även ett litet markintrång då varje
pelare, som behövs för att hålla vajrarna uppe, initialt tar fyra parkeringsplatser i anspråk. Detta
då markplattan som pelarna står på har möjlighet att grävas ner.
Vårt förslag till en första sträckning är tre stationer, Borås resecentrum/Södra torget - Södra
Älvsborgs sjukhus - Hässleholmen. Det är en av stadens absolut mest resenär-tätaste sträckor
som är i stort behov av effektivare kollektivtrafik. Just nu planerar staden för ett BRT-system på
den sträckan, som då ska samsas med blåljus-trafiken (runt SÄS), cykel, gång och privata bilar.
Det riskerar dessutom att bli ett dyrt projekt för staden då både gator och hållplatser behöver
byggas om. Systemet kommer högst troligt bli ofullständigt då det inte går att ge BRT-systemet
egna körbanor längst upp på Brämhultsvägen vid sjukhuset. Just Brämhultsvägen är idag hårt
trafikerad och 2010 var det drygt 11 300 fordon/dygn. Det innebär höga nivåer av buller och
utsläpp längs i princip hela villastaden. Ett linbanesystem hade minskat trafiken på
Brämhultsvägen markant då många bussturer hade kunnat ersättas av linbana.
Idag tar en busstur mellan Borås resecentrum och Hässleholmen knappt 20 minuter exklusive
väntetid. En tid som kommer att minska något om staden väljer att bygga ut med BRT-system.
Med ett linbanesystem på samma sträckning skulle resan kunna gå på 5-6 minuter, med i princip
noll väntetid. Station på SÄS skulle även kunna läggas i eller i nära anslutning till
huvudbyggnaden då stationsbyggnaderna båda kan grensla vägar men också byggas in i befintlig
byggnation. Konkreta exempel kan hittas i Ankara där stationerna är byggda över motorvägen (se
bifogad fil). Vi vill därför att Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för linbana
istället för BRT-system, då mycket talar för att det är fördelaktigt ur ekonomiska- och
stadsplaneringsperspektiv.
Vi vill även att nämnden tar i beaktning och tittar på säkerhetsaspekten i en linbanelösning. De
undersökningar som finns på området har påvisat att många känner en oro över säkerheten då
gondolerna är förarlösa. Kameraövervakning samt larmknappar med direktkommunikation är
förslag som vi tror skulle kunna öka tryggheten. Men även att man under lågtrafik kan reservera
specifika gondoler (vilket görs på stationen), samt att några av gondolerna skulle kunna vara
bemannande (i lågtrafik).

MOTION
ALLIANSPARTIERNA

2016-02-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Tekniska nämnden uppdras att utreda möjligheterna och kostnaderna för ett linbanesystem som kan jämföras
med ett BRT-system.
Tekniska nämnden uppdras att utgå från förslaget enligt ovan där den första linjen bör gå mellan tre stationer Borås resecentrum/Södra torget - Södra Älvsborgs sjukhus - Hässleholmen.
Tekniska nämnden uppdras även att utreda och presentera ytterligare förslag till lämpliga sträckningar för
linbana
Tekniska nämnden uppdras att lägga stor vikt vid säkerhetsaspekten under utredningsfasen.

Annette Carlson (M)
Kommunalråd
Morgan Hjalmarsson (L)
Kommunalråd
Kerstin Hermansson (C)
Gruppledare
Falco Güldenpfennig (KD)
Gruppledare

MOTION
ALLIANSPARTIERNA

Bifogad bild 1:

2016-02-16
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anna Christensen (M): Borås som
cykelstad

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad

Datum

2019-02-20

Tom Andersson
Kommunalråd

Datum

2019-03-01

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-02-27

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2015-00490 312
Handläggare: Karin Graad
Datum

2019-02-13

Bengt Himmelmann
Avdelningschef

Programområde 05

SP2

Sida

SVAR PÅ MOTION

Karin Graad
Handläggare
033 357057

Datum

Instans

2019-03-18

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2015-00490 312
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anna Christensen (M): Borås som
cykelstad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Sammanfattning
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17
lämnat in förslaget att inventera gång- och cykelbanor och därefter avsätta
resurser för att måla skiljelinje mellan gång- och cykelbana i hela Borås stad
samt att införa ett cykelprogram.
Motionen har inte skickats på remiss men har behandlats i dialog med tekniska
förvaltningen.
Aktivt arbete pågår redan med såväl Trafikplan, Cykelstrategi samt Cykelplan
vilket väl inrymmer hur cykeltrafiken i staden ska förbättras. Motionen föreslås
vara besvarad.
Ärendet i sin helhet
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-17
lämnat in förslaget att inventera gång- och cykelbanor och därefter avsätta
resurser för att måla skiljelinje mellan gång- och cykelbana i hela Borås stad
samt att införa ett cykelprogram så som Malmö Stad har gjort.
I takt med att Borås växer ökar även biltrafiken, men med ett cykelprogram för
Borås stad där det finns visioner, planer för hur fler kan börja cykla och
kontroller av våra cykelvägar så som underhållsarbete, framtidsplaner kan detta
stärka Borås som cykelstad och göra fler medvetna om fördelen att cykla.
För att Borås skall bli en bra cykelstad behöver ett cykelprogram införas, så
som Malmö stad gjort. Detta har i sin tur gjort att Malmö stad har riktigt bra
cykelvägar som är markerade med cykelsida respektive gångsida, allt fler har
börjat cykla och detta innebär i sin tur mindre biltrafik och ett välbefinnande
som ökar bland cyklister. Ett cykelprogram ger även en tydlig struktur och ett
samlat grepp kring framtida satsningar i Borås stad under flera år framåt i tiden.
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Motionen har inte skickats på remiss men har behandlats i dialog med tekniska
förvaltningen.
På Stadskansliet pågår ett aktivt arbete, dels med en Trafikplan där alla
trafikslagen kommer att ingå. I den tas ett samlat grepp kring trafiksituationen
och vad som behöver förbättras för att få den trafikstruktur som behövs i en
växande stad. Dessutom tas en separat Cykelstrategi fram enligt
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag från 2017 där strategier för hur
cykeltrafiken ska utvecklas och vara ett stöd för Tekniska förvaltningen. Både
Trafikplanen och Cykelstrategin bedöms gå ut på remiss under sommaren 2019.
Parallellt med detta arbete tar Tekniska förvaltningen fram en cykelplan var
annat år som redovisar vilka åtgärder som ska genomföras de kommande åren.
Tekniska nämnden har ett tydligt uppdrag att skilja cyklister och gående åt, till
exempel genom att måla skiljelinjer överallt där så är möjligt. I Budget 2019
uttrycks detta enligt följande: ”Cykel ska ses som ett eget trafikslag, och det är
viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. Denna
inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och
cykeltrafik.”
Bedömningen är att det som föreslås i motionen redan pågår. Motionen förslås
vara besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Anna Christensen: Borås som cykelstad, 2015-06-16
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

2015-06-13
Borås som cykelstad
I takt med att Borås växer ökar även biltrafiken, men med ett cykelprogram för Borås stad där det
finns visioner, planer för hur fler kan börja cykla och kontroller av våra cykelvägar så som
underhållsarbete, framtidsplaner kan detta stärka Borås som cykelstad och göra fler medvetna om
fördelen att cykla.
För att Borås skall bli en bra cykelstad behöver ett cykelprogram införas, så som Malmö stad gjort.
Detta har i sin tur gjort att Malmö stad har riktigt bra cykelvägar som är markerade med cykelsida
respektive gångsida, allt fler har börjat cykla och detta innebär i sin tur mindre biltrafik och ett
välbefinnande som ökar bland cyklister. Ett cykelprogram ger även en tydlig struktur och ett samlat
grepp kring framtida satsningar i Borås stad under flera år framåt i tiden.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

– Uppdra åt tekniska nämnden att:

*Inventera gång- och cykelbanor och

därefter avsätta resurser för att måla
skiljelinje mellan gång- och cykelbana i hela Borås stad.
*Att införa ett cykelprogram så som Malmö stad har gjort

Anna Christensen (M)
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Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och
Anne Rapinoja (V): Stimulera boråsare att cykla

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad

Datum

2019-02-20

Tom Andersson
Kommunalråd
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Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2019-02-27

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Tommy Josefsson (V) och Anne
Rapinoja (V): Stimulera boråsare att cykla
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
Sammanfattning
Tommy Josefsson och Anne Rapinoja har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-12-10 lämnat in förslaget att för att lösa trafikproblem bör
kommunen stimulera bilister att byta till cykelresor.
Många resor inom staden är under fem kilometer, en stor andel av dessa korta
resor skulle utan vidare kunna ske med cykel. Utöver att cykelvägnätet
förbättras bör Borås stad stimulera cykeltrafiken genom att alla
kommunanställda får leasa en cykel.
Motionen har inte skickats på remiss, men ärendet har behandlats i dialog med
Tekniska förvaltningen.
På Stadsledningskansliet pågår aktivt arbete, dels med en Trafikplan samt en
separat Cykelstrategi. Parallellt med detta arbete tar Tekniska förvaltningen
fram en cykelplan var annat år som bland annat redovisar vilka åtgärder som
ska genomföras under de kommande åren.
Hyrcykel erbjuds sedan en tid tillbaka till Borås Stads tillsvidareanställda genom
bruttolöneavdrag med en bindningstid på 3 år.
Motionärernas förslag ett bättre cykelvägnät bedöms vara under aktivt arbete
och hyrcykelsystem för kommunens anställda är genomfört. Motionen förklaras
därmed vara besvarad.
Ärendet i sin helhet
Tommy Josefsson och Anne Rapinoja har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2015-12-10 lämnat in förslaget att för att lösa trafikproblem bör
kommunen stimulera bilister att byta till cykelresor. Många resor inom staden är
under fem kilometer, en stor andel av dessa korta resor skulle utan vidare kunna
ske med cykel.
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Detta kan ske genom att cykelvägnätet förbättras så att cykelvägarna blir
separerade från bilar och gående i ett sammanhängande nät, såväl inom Borås
stad, liksom till övriga orter inom kommungränsen.
Om fler boråsare som idag använder bil skulle börja cykla, skulle det medföra
flera fördelar. Dels skulle hälsan förbättras för användaren, eftersom cyklandet
innebär nyttig motion, under förutsättning att cyklisten slipper att andas in
bilavgaser. Dels skulle mängden bilavgaser (inklusive däckpartiklar) och buller
från bilar minskas, liksom krav på mer ytor för bilismen.
Utöver att cykelvägnätet förbättras bör Borås stad stimulera cykeltrafiken
genom att alla kommunanställda får leasa en cykel (antingen en vanlig cykel eller
el-cykel), under förmånliga villkor. Efter t.ex tre år kan den anställde välja att
köpa ut sin cykel. Detta kan liknas vid systemet med leasing-datorer och
miljöbilar som anställda erbjöds att köpa av Borås kommun för ett antal år
sedan.
Kostnaderna för att uppfylla denna att-sats är liten i jämförelse med bilarnas
kostnader. Exempelvis beräknas nya P-platser i P-hus i Borås kosta över
200000 per bilplats.
Motionen har inte skickats på remiss, men ärendet har behandlats i dialog med
Tekniska förvaltningen.
På Stadsledningskansliet pågår aktivt arbete, dels med en Trafikplan där alla
trafikslagen kommer att ingå. I den tas ett samlat grepp kring trafiksituationen
och vad som behöver förbättras för att få den trafikstruktur som behövs i en
växande stad. Dessutom tas en separat Cykelstrategi fram enligt
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag från 2017 där strategier för hur
cykeltrafiken ska utvecklas och vara ett stöd för Tekniska förvaltningen. Både
Trafikplanen och Cykelstrategin bedöms gå ut på remiss under sommaren 2019.
Parallellt med detta arbete tar Tekniska förvaltningen fram en cykelplan var
annat år som bland annat redovisar vilka åtgärder som ska genomföras under de
kommande åren.
Hyrcykel erbjuds sedan en tid tillbaka till Borås Stads tillsvidareanställda genom
bruttolöneavdrag med en bindningstid på 3 år. Anställda har möjlighet att hyra
max 2 cyklar vilket medför att exempelvis familjemedlemmar kan få del av
erbjudandet.
Tekniska förvaltningen anordnar visningstillfällen tillsammans med
leverantören, då anställda har möjlighet att provcykla och testa ett stort utbud
av modeller i olika prisnivåer. Cykelhjälm medföljer varje cykel.
När avtalstiden löper ut får den anställde möjlighet att köpa loss cykeln till då
rådande marknadsvärde eller lämna tillbaka cykeln.
Motionärernas förslag om ett bättre cykelvägnät bedöms vara under aktivt
arbete och hyrcykelsystem för kommunens anställda är genomfört. Motionen
förklaras därmed vara besvarad.
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Beslutsunderlag
1. Motion: Stimulera boråsare att cykla, 2015-12-09
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

1
Motion: Stimulera boråsare att cykla
Trafiksituation i Borås är på flera platser dålig med stor trängsel med många bilar
som alstrar avgaser som är hälsoskadliga för människor och växtlighet och
växthusgaser som påverkar klimatet. Trafiken skapar dessutom mycket buller och
kräver stora asfaltytor för biltrafiken, både då bilen körs och då den står stilla.
Istället för att bygga ut vägnätet och därigenom stimulera ytterligare biltrafik, bör
kommunen stimulera bilister att byta till cykelresor. Många resor inom staden är
under fem kilometer, en stor andel av dessa korta resor skulle utan vidare kunna
ske med cykel.
Detta kan ske genom att cykelvägnätet förbättras så att cykelvägarna blir separerade
från bilar och gående i ett sammanhängande nät, såväl inom Borås stad, liksom till
övriga orter inom kommungränsen.
Om fler boråsare som idag använder bil skulle börja cykla, skulle det medföra flera
fördelar.
Dels skulle hälsan förbättras för användaren, eftersom cyklandet innebär nyttig
motion, under förutsättning att cyklisten slipper att andas in bilavgaser.
Forskare i Holland (Utrecht) har beräknat att varje cyklad timme förlänger livet
med 1 timme.
Dels skulle mängden bilavgaser (inklusive däckpartiklar) och buller från bilar
minskas, liksom krav på mer ytor för bilismen.
Utöver att cykelvägnätet förbättras bör Borås stad stimulera cykeltrafiken genom


att alla kommunanställda får leasa en cykel (antingen en vanlig cykel eller
el-cykel), under förmånliga villkor. Efter t.ex tre år kan den anställde välja
att köpa ut sin cykel. Detta kan liknas vid systemet med leasing-datorer och
miljöbilar som anställda erbjöds att köpa av Borås kommun för ett antal år
sedan.

Kostnaderna för att uppfylla denna att-sats är liten i jämförelse med bilarnas
kostnader. Exempelvis beräknas nya P-platser i P-hus i Borås kosta över 200 000
per bilplats.
WHO (FN:s Världshälsoorganisation) anger att varje investerad krona ger mer
tillbaka än andra satsningar på trafikinfrastruktur.
För vänsterpartiet Borås genom
Tommy Josefsson
Anne Rapinoja
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djurrättsextremisterna.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Initiativärendet är besvarat och djurrättsaktivism läggs till i Planen mot
våldsbejakande extremism under senare delen av 2019.
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Datum

Instans

2019-03-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00211 3.2.2.0

Svar på initiativärende: Stärk arbetet mot
djurrättsextremisterna
Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet är besvarat och djurrättsaktivism läggs till i Planen mot
våldsbejakande extremism under senare delen av 2019.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-18 har Niklas Arvidsson (KD)
och Annette Carlson (M) inkommit med ett initiativärende, Stärk arbetet mot
militant djurrättsaktivism. Initiativtagarna har bland annat hänvisat till en
enkätundersökning genomförd av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) 2018 som
visar att fyra av tio lantbrukare utsatts av brott från så kallade djurrättsaktivister
samt att mörkertalet antas vara stort. Initiativtagarna hänvisar också till
Säkerhetspolisens (Säpos) bedömningar och beskrivningar av militanta
djurrättsaktivister och att de som tar till våld mot bönder, jägare och
djuruppfödare själva, enligt Säpo, uppfattar sig själva som ”…förtrupper som
omfamnar den rätta ideologin och som därigenom har rätt att bryta mot lagar och
demokratiska processer för att driva igenom samhällsförändringar. ”
Initiativtagarna föreslår Kommunstyrelsen att besluta att CKS vid kommande
sammanträde med Kommunstyrelsen;


återredovisar omfattningen av brott utförda av militanta
djurrättsaktivister som drabbat lantbrukare i vår kommun,



samt att CKS tar fram åtgärder för att Borås Stad ska kunna stärka det
långsiktiga arbetet mot den extremistiska och våldsbejakande delen av
djurrättsmiljön och för att kunna vidta brottsförebyggande åtgärder.

Ärendet i sin helhet
Polismyndighetens anmälningsrutin har inga brottskoder som särskiljer brott
där djurrättsaktivism varit en bakomliggande orsak. Det innebär att de
vanligaste brotten inom denna kategori, dvs våldsbrott, olaga hot, skadegörelse
och ofredanden inte kan härledas till kategorin djurrättsaktivism och gör det
svårt att statistiskt redovisa omfattningen av brott utförda av militanta
djurrättsaktivister. Oaktat detta så har det konstaterats att mörkertalet, de som
inte vågar anmäla brott, sannolikt är högt.
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Lokalpolisområde Borås bedömning är att de trotts avsaknaden av statistik har
en bra kunskap och kontroll på militanta djurrättsaktivister inom sitt
ansvarsområde som förutom Borås omfattas av kommunerna i
Sjuhäradsbygden. Lokalpolisområdet är medvetna om att det finns ett mörkertal
kring dessa brott och anledningarna därtill.
Under senaste året har lokalpolisområdet bevakat tre aktiviteter i Borås där
djurrättsaktivister demonstrerat för djurrätten. Samtliga tillfällen har genomförts
utan ordningsstörningar eller anmälda brott. Det har dock konstaterats att
företrädare, i verksamheter som demonstrationerna riktat sig emot, varit utsatta
för olika former av angrepp och olaga hot främst i sociala medier. Dessa brott
har i de flesta fall anmälts men sannolikt inte alla.
Tidningen Göteborgs Posten har i en serie artiklar redovisat en kartläggning av
de militanta djurrättsaktivisterna i Sverige. I artiklarna redovisas att det finns en
mindre kärna av militanta aktivister i Västsverige och att cirka 200 brott kan
härledas till den militanta djurrättsaktivismen under de senaste tre åren. I flera
artiklar har erkända forskare inom terrorism och våldsbejakande extremism
uttalat sig, bland annat Magnus Ranstorp och Hans Brun vid
Försvarshögskolan. De ser en oroande utveckling och anser att de uttalanden
och ställningstaganden som militanta aktivister gjort placerar in dem i kategorin
våldsbejakande extremism.
Representanter från Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) har inte kunnat
specificera eller ange i vilken utsträckning just lantbrukare i Borås blivit utsatta.
Dock finns det uppgifter från våra närliggande kommuner där lantbrukare blivit
utsatta för demonstrationer på gårdsplan, skadegörelse, hemfridsbrott, släpper
ut djur osv. De lantbrukare som ”väljs ut” av de militanta aktivisterna
trakasseras under lång tid vilket innebär stor psykisk påfrestning. LRF:s
ordförande har medgett att inte ens LRF har en fullständig bild över
omfattningen vilket beror på rädsla för att anmäla brott.
Uppgifterna om de militanta djurrättsaktivisterna och deras brottslighet samt de
som drabbas har uppmärksammats av regeringen och riksdagen samt av
Polismyndigheten nationellt, regionalt och lokalt. Diskussionerna handlar om
initiativ till förändringar i lagstiftning, kodning av brott för att möjliggöra
uppföljning och ett effektivare förebyggande arbete.
Borås Stad har verksamheter som är eller kan vara föremål för militanta
extremister. Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och
säkerhet (CKS) följer utvecklingen för att förebygga och motverka olika former
av hot och våld vid olika opinionsyttringar som har sin grund i
djurrättsrörelsen. Detta sker i nära samverkan med berörda verksamheter samt
med polis och andra relevanta samverkansaktörer. CKS genomför detta inom
ramen för avdelningens uppdrag att motverka och förebygga ideologisk motiverad
organiserad brottslighet och kriminalitet.
Förslag på åtgärder
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CKS arbetar redan förebyggande mot den militanta djurrättsaktivismen.
Det görs genom att stärka samverkan med relevanta aktörer samt
genom att bygga nätverk och samarbeten både internt och externt.
Syftet är att dels öka vår och verksamheternas kunskap om den
militanta djurrättsaktivismen men även för att möjliggöra förebyggande
och säkerhetshöjande insatser i tidiga skeenden. Detta är särskilt viktigt
för att motverka den i sammanhanget påtagliga otillbörliga påverkan
och självcensuren vilket innebär att drabbade personer och
verksamheter inte vågar anmäla brott.



För relevanta verksamheter och bolag i Borås Stad pågår en
kontinuerlig samverkan och ett informationsutbyte i syfte att förebygga
och motverka aktiviteter från den militanta djuraktivismen. Polisen har
en viktig roll i sammanhanget och det finns upparbetade
informationskanaler mellan berörda aktörer och Polisen.



Det planeras för en informationskampanj för LRF:s medlemmar i Borås
och Sjuhäradsbygden om problematiken kring djurrättsaktivister och
militanta djurrättsaktivister där CKS och lokalpolisområdet ska
medverka. Syftet är att både delge och inhämta kunskap om
problematiken till och från lantbrukarna. Målet är att öka tryggheten
och anmälningsbenägenheten för lantbrukarna.



CKS ansvarar för genomförandet av Borås Stads plan mot
våldsbejakande extremism. Planen fastställdes av Kommunstyrelsen den

2016-05-30 och den gäller till och med 2019. I planen framgår att
våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar
våld för att uppnå ett ideologiskt mål.
Planen innehåller främst tre inriktningar; högerextremism, vänsterextremistiska
autonoma miljön och den islamistiska extremismen. Planen är och har varit en
förutsättning för det strukturerade och kontinuerliga förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism i Borås.
En revidering av Borås Stads plan mot våldsbejakande extremism pågår och
under senare delen av 2019 kommer ett förslag att presenteras för en ny Plan
mot våldsbejakande extremism som föreslås gälla 2020-2023. I denna plan
kommer den militanta djurrättsaktivismen att ingå som en inriktning i det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism vilket ytterligare kommer
att stärka det kontinuerliga förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism.
Beslutsunderlag
1. PM från Polismyndigheten
2. Styrdokument: Plan mot våldsbejakande extremism
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Beslutet expedieras till
Ingen expediering.
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Peder Englund
Avdelningschef

Händelser/ aktiviteter gällande djurrättsaktivister inom Borås Stad.

Det senaste året har följande aktiviteter identifierats med anknytning till Djurrättsaktivister:

-

Dalsjöfors slakteri. Spontan opinionsyttring av en mindre grupp aktivister, Polisen hade
kännedom om händelsen och hade bevakning på plats. Inga ordningsstörningar eller
brottanmälningar rapporterade.

-

Borås Djurpark. Spontan opinionsyttring av en mindre grupp aktivister. Polisen kände även här
till opinionsyttringen och hade polis på plats. Samverkan med Borås Djurpark före, under och
efter insatsen. Inga rapporterade ordningstörningar eller brottsanmälningar.

-

Erotisk butik, Sturegatan, Borås. Ett antal aktivister demonstrerade utanför butiken med
anledning av att det såldes filmer med djurpornografi. Ägaren till butiken plockade bort filmerna
och demonstranterna lämnade platsen. Ingen anmälan upprättades. Ägaren utsattes inte för
hot, utan uppgav att han inte kände till filmerna och hade inga problem att ta bort dessa.

Lokalpolisområde Borås genom kommunpolisen har under år 2018-2019 startat en samverkan med
Borås Djurpark. Det förs en kontinuerlig dialog i samband med djurparkens öppnande. Senaste tillfället
var i samband med sportlovet, februari 2019.
Den 20-22/3 2019 kommer Sveriges djurparksförening att ha en kongress i Borås. De kommer att vara
på kongresshuset, Grand Hotell samt Borås djurpark. Vi kommer att ha en dialog med Borås djurpark.
Det kan finnas anledning att anta att aktivisterna kommer att genomföra någon form av manifestation.
Övrigt:
Djurrättsaktivisterna har varit mer aktiva i kranskommunerna, Mark och Svenljunga. Exempelvis bor en
av de ledande militanta aktivisterna i Marks kommun (Horred). Hallands län och Skaraborg harvarit
mycket drabbade vad gäller militanta djurrättsaktivister.

Källor: UND, Integrationspolisen.

Borås den 19 februari 2019
Kom Anders Cronehag
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Inledning
Våldsbejakande extremism är ett begrepp som kommit
att användas mer och mer i Sverige och resten av Europa,
av forskare, journalister och politiker. Det har på kort tid
blivit en del av samhällsutvecklingen som kommunen
och dess verksamheter behöver hantera i vardagen.
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för
rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en
demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att
uppnå ett ideologiskt mål. I ett demokratiskt samhälle är
extrema ideologier och tankar tillåtna, demokratin hotas
först när våld bejakas eller brukas i syfte att förverkliga
dem.
Kommunens uppdrag är att värna demokratin. I en
demokrati har alla rätt att uttrycka sina åsikter. Dock kan
handlingar som står i strid med demokratins grundläggande
principer aldrig accepteras. Därför är det viktigt för Borås
Stad att arbeta med att värna demokratin mot all form
av våldsbejakande extremism. Uppdraget grundar sig i
mänskliga rättigheter, svensk lagstiftning och Borås Stads
styrdokument i form av visionen Borås 2025.

För mer information och
material
Samordnaren mot våldsbejakande extremism har en
hemsida med mycket information och utbildningsmaterial.
Hemsidan är ett stöd för både professioner och allmänhet.
www.samordnarenmotextremism.se

Åtgärder för Borås Stad
Den nationella samordnaren har presenterat tolv
rekommendationer för det lokala arbetet mot
våldsbejakande extremism. Borås Stads plan utgår från
de tolv rekommendationerna. Varje rekommendation
följs utav en eller flera åtgärder.

1. Insatser på flera
preventionsnivåer
Det är viktigt att beakta de tre preventionsnivåerna i arbetet
mot våldsbejakande extremism; generella förebyggande
insatser, specifika förebyggande insatser och individriktade
förebyggande insatser. Det ska vara tydligt vilken nivå
åtgärder och samverkan sker på.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska det
vara klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Tydliggöra
vilken preventionsnivå
insatser och
samverkan
sker på.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas
till Kommunstyrelsen
senast 2017.

Prioritera
åldersgruppen 10-13 år
i arbetet.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas
till Kommunstyrelsen
senast 2017.

För information om arbetet mot våldsbejakande extremism
i Borås Stad:
www.boras.se/motextremism

motverka våldsbejakande extremism i borås stad | 3

2. Kontinuerlig och bred
samverkan mellan berörda aktörer är a och o i det
förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism.
Det är av största vikt att identifiera de samarbetspartners
som är avgörande för det förebyggande arbetet. Det ökar
medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden
såväl som potentiella lösningar, samt möjliggör förberedelser
och uppföljning.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska Vem bär
det vara ansvaret?
klart?

När och hur ska
uppföljningen
ske?

Identifiera
samverkansaktörer
och skapa
nätverk.

2016

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Stödja sam2017
arbetsaktörer
(politiker,
tjänstemän,
föreningar,
invånare)
med kunskapshöjande
insatser om
våldsbejakande extremism.

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast 2017.

3. Samverkan i befintliga
strukturer

Framgångsrik lokal samverkan mot våldsbejakande
extremism ska bygga på eller införlivas i de redan befintliga
strukturer som finns för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Långsiktighet är en nyckelfaktor
för framgång i det förebyggande arbetet.
Borås Stad har påbörjat det arbetet genom att
inkludera våldsbejakande extremism i den lokala
samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. Arbetet behöver
nu utvecklas till att inkludera även andra samverkansforum.
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Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Stödja det
2016
pågående
SSPF 1
-arbetet i att
inkludera
våldsbejakande extremism
som riskindikator.

4. Nödvändiga samverkansaktörer.
Samverkan ska ske på alla preventionsnivåer och bör
inkludera skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens
säkerhetsfunktion och polis samt samfund och föreningsliv.
Samverkan bör även inkludera ideologiskt och/eller
teologiskt insatta personer. Västra Götalandsregionen
är också en viktig samverkanspartner. Därtill kommer
företrädare för exempelvis bostadsbolag, räddningstjänst
med flera. Kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen ska
också eftersträvas.
Vad

När

Vad ska
göras?

När ska Vem bär
det vara ansvaret?
klart?

När och hur ska
uppföljningen
ske?

Bygga en
samverkansstruktur med
strategisk
funktion.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

Bygga
2017
samverkansstrukturer
utifrån redan
exsisterande
nätverksgrupper.

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

Bygga upp
nya samverkansstrukturer utifrån
behov.

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.

2019

Vem

Uppföljning

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Det är en samverkansmetod
med syfte att, i ett tidigt skede, hjälpa barn eller unga som far illa eller riskerar att fara illa.
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5. Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild
En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar
för ett framgångsrikt arbete. Lägesbilden ska innehålla
information om vit makt-miljön, den autonoma miljön
och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, deras
närvaro och aktiviteter. I detta arbete har Polismyndighetens
representanter i samverkansgrupperna en central roll.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När
ska det
vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur ska
uppföljningen
ske?

Omvärldsbevakning och
analys av
trender och
företeelser.

2016

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Tillsammans
med samverkansaktörer
kontinuerligt
uppdatera
lägesbilden.

2017

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

Utveckla
2019
metoder för
informationsspridning för
att säkerställa
att berörda
aktörer alltid
har tillgång
till en aktuell
lägesbild.

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.

6. Tydlig ansvarsfördelning
Det är viktigt att Borås Stad har en utsedd funktion som
ansvarar för arbetet mot våldsbejakande extremism. Denna
funktion ska ha ett tydligt mandat att sammankalla
samverkansgrupper. Denna funktion kan med fördel
också initiera det förebyggande arbetet och vara en
kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov. Funktionen
ska också ingå i den befintliga strukturen för kommunens
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Kommunens 2016
verksamheter
ska veta hur
arbetet mot
våldsbejakande extremism
är organiserat, utifrån
ansvar och
roller.

7. Anhöriga som centrala
aktörer
Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande
extremistmiljöer behöver ofta stöd vid en pågående
radikaliseringsprocess men kan också spela en central
roll i att hindra och motverka radikalisering. Stödet kan
komma från kommunen, hälso- och sjukvård och ideell
sektor. Inom Borås Stad gäller det ett flertal aktörer så
som Individ- och familjeomsorg (IFO), elevhälsan och
personal inom fritidsverksamheten.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Sprida information till
kommunens
invånare om
vart de kan
vända sig
med frågor
kring våldsbejakande
extremism.

2016

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Utveckla metoder för att
öka anhörigas delaktighet i arbetet
mot våldsbejakande
extremism.

2019

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.
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8. Involvera det civila samhällets organisationer
Att föra kontinuerlig dialog med det civila samhället om
våldsbejakande extremism är viktigt. Det kan exempelvis
röra sig om lokala idrottsföreningar, trossamfund eller
andra ideella organisationer. Inkludera hellre fler än färre
aktörer eftersom alla sitter på en specifik kompetens och
ett potentiellt positivt engagemang som gynnar arbetet.
Dialogen ska föras inom den befintliga stukturen, utifrån
Borås Stads överenskommelse med det civila samhället.
Även nya strukturer kan upprättas för att komplettera
den befintliga. När aktörer inom det civilsamhället tar
initiativ är det viktigt att stödja dessa.
Vad

När

Vad ska
göras?

När ska Vem bär
det vara ansvaret?
klart?

Vem

Uppföljning
När och hur ska
uppföljningen
ske?

Identifiera
viktiga delar
i civilsamhället.

2019

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.

Verka för att
2019
civilsamhället
får en aktiv
roll och delaktighet i det
förebyggande
arbetet både
lokalt och
nationellt.

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast 2019.

9. Involvera även kritiska
aktörer
Det är viktigt att ha en öppen dialog med civilsamhället.
Samtal ska inte bara föras mellan aktörer i samförstånd
utan även genom att involvera kritiska aktörer för att
vidga samverkansperspektivet.
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Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

Ta fram en
2017
kommunikationsplan för
arbetet mot
våldsbejakande extremism som
är anpassad
utifrån olika
målgrupper.

10. Se individerna, inte
enbart de ideologier som
dessa förespråkar
Det arbete som sker på individnivå bör fokuseras på vilka
preventiva åtgärder som kan genomföras för att skapa
sammanhang och mening för just den person ärendet gäller.
Insatser får inte leda till att invånare stigmatiseras. Borås
Stads sätt att kommunicera frågor kring våldsbejakande
extremism och användning av begrepp, symboler och
material är avgörande.
Medarbetare i Borås Stad ska utifrån sin profession kunna
genomföra demokratifrämjande samtal.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Prioriterade
yrkesgrupper
ska utbildas
utifrån den
nationella
samordnarens utbildningsmaterial
Samtalskompassen, för
att kunna
genomföra
demokratifrämjande
samtal med
grupper och
individer.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

11. Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna
Vid framtagandet av konkreta åtgärder spelar
genusperspektivet en mycket viktig roll. Detta eftersom
de våldsbejakande extremistiska grupperna i huvudsak
utgörs av pojkar och män som av ideologiska skäl kan
motsätta sig jämställdhet och flickors och kvinnors lika
rättigheter.
Den lokala lägesbilden ska avgöra vilka åtgärder Borås Stad
bör vidta i sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism. Borås Stad ska säkerställa genusperspektivet
i samtliga analyser och åtgärder.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Inkludera ge- 2016
nusperspektivet i den
lägesbild som
tas fram.
Beakta
genusperspektivet i de
åtgärder som
görs.

2016

Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.

Planen mot
2019
våldsbejakande extremism
ska revideras
i samband
med samverkansöverenskommelsen
mellan Borås
Stad och
Polismyndigheten, Lokalpolisområde
Borås, senast
år 2019.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

12. Följ upp det förebyggande
arbetet kontinuerligt
Det är viktigt att ha en god uppföljning av det
samverkansarbete som bedrivs. Uppföljningen ska ske
kontinuerligt av alla samverkansaktörer. På så sätt ökar
effektiviteten i det förebyggande arbetet.
Uppföljningen kan med fördel inkludera omvärldsbevakning, aktuell forskning eller resultat från
undersökningar som genomförs i Borås Stad, nationellt
eller internationellt. Undersökningar som genomförs i
kommunen och som kan vara aktuella i uppföljningen är
till exempel välfärdsbokslut, Skolklimatundersökningen,
Polisens trygghetsmätning och Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken.
motverka våldsbejakande extremism i borås stad | 7

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

