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Delegationsbeslut 2019-01-21 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  

förtroendevalda och tjänstemän (21/2018)  (bil.) 

Dnr 2018-00013, 2.4.2.6, Programområde 1 

 

2. Delegationsbeslut: Yttrande över hemvärnsmän  

(19-21/2018).    (bil.) 

Dnr 2018-00007, 3.2.2.7, Programområde 1 

 

3. Delegation för likviditetsfrågor, förnyelse av borgen  

(36/2018)    (bil.) 

Dnr 2018-00008, 2.4.2.0, Programområde 1 

 

4. Delegation för likviditetsfrågor, upptagande av lån (37/2018) (bil.) 

Dnr 2018-00008, 2.4.2.0, Programområde 1 

 

5. Delegation för likviditetsfrågor, placering kassan,  

försäljning av fonder (38/2018)   (bil.) 

Dnr 2018-00008, 2.4.2.0, Programområde 1 

 

6. Delegationsbeslut för likviditetsfrågor, upptagande av  

lånelöfte (35/2018)    (bil.) 

Dnr 2018-00008, 2.4.2.0, Programområde 1 

 

7. Delegation för likviditetsfrågor, förnyelse av borgen  

Blombacka  (39/2018)   (bil.) 

Dnr 2018-00008, 2.4.2.0, Programområde 1 
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8. Delegation för likviditetsfrågor, förnyelse av borgen  

Borås Arena AB (40/2018)   (bil.) 

2018-00008, 2.4.2.0, Programområde 1 

 

    

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 













Rådgivningsu nderlag 
A. Syfte, kundens behov: 
Borås staden har för avsikt att göra en försäkringsinlösen i närtid och behöver därför ta ut kapital om 50 MSEK från portföljen. Syftet med de föreslagna 
transaktionerna är därför att avyttra fondandelar för att frigöra detta kapital. 

B. Motivering till rekommenderad risknivå, tillgångsslag samt marknad: 
S derbe_rg &_Partners rekommenderar att staden frigör kapital genom avyttringar i fonder inom samtliga räntefondskategorier med undantag för korträntefonder. 
Detta då korträntefonder är den kategori med lägst risk och Söderberg &-Partners rekommenderar att risken sänks något i portföljen. Detta med anledning av den 
senaste tidens turbulens på åe finansiella marknaderna. De föreslagna transaktionerna innebär att durationen sänks från 2,2 år till 2,1 år, vilket innebär  n lägre 
ränterisk. Utöver detta sänks även kreditrisken något i portföljen. 

C. Motivering specifika produktvalet: 
0e föreslagna transaktionerna innebär att avyttringar görs brett i portföljen men där försäljningar primärt görs i de fonder som har högst ränte- och/eller kreditrisk. 
Förs_iiljn[11garna in_nel?är att i!O.d l n av portföljen som är p_lacer_ad ! kCJrt,ji11tefonder ök r med c:.a J%-enheter meda11 aridelen placerat i svenska o h utlän(lska 
företagsobligatlonsfonder minskar med ca 1%-enhet var. Andelen placerat i FRN-fonder och obligationsfonder behålls oförändrad. 

D. Söderberg & Partners lämplighetsbedömning:
Kunden har en högrisktolerans, är klassificerad som en professionell kund och har en stor placeringsvana. Kunden följer även en riskkontrollerande strategi och 
transaktionen är inom denna strategi. Söderberg & Partners bedömer att de föreslagna transaktionerna är lämpliga för kunden och rekommenderar därför att 
kunden genomför de föreslagna transaktionerna. 

Förslaget på ovan angivna transaktioner ligger inom limiterna för kundens placeringspolicy samt 
eventuella andra riskbegränsningar. 
Detta råd gäller fram till och med 

Övriga kommentarer: 

0 
2018-12-21 

När försäljningarna gått igenom ska 50 mkr överföras till stadens föranmälda konto hos Nordea . Ett godkännande av detta rådgivningsunderlag innebär 
även ett godkännande av att Söderberg & Partners genomför denna överföring. 

Söderberg & Partners Securities AB vill härmed förvissa sig om att kunden i kontakten med sin rådgivare erhållit viss information och gjorts medveten om vissa 
förhållanden av betydelse för de råd som lämnats. Genom undertecknandet av detta rådgivningsunderlag bekräftar kunden följande: 

att kunden är medveten om att rådgivningen bygger på de uppgifter som kunden har lämnat till rådgivaren och som har dokumenterats I den senaste genomgången av kundens 
ekonomiska situation och behov, 
att det åligger kunden att informera rådgivaren om de förutsättningar som påverkar kundens ekonomiska situation och behov väsentligt förändrats, 
att kunden är medveten om egenskaper och risker avseende finansiella Instrument och har erhållit såväl muntlig som skriftlig information om dessa egenskaper och risker, 
att kunden självhändigt tagit del av och förstått Innehållet i förköpsmaterlal/prospekt kopplat till de investeringsprodukter som kunden valt att investera I, 
att kunden har blivit informerad om eventuella courtage, avgifter och kostnader som är förknippade med affären. 
att eventuella instrument föreslagna för försäljning ligger I angiven depå med korrekt ISIN. 
att kunden I tillämpligt fall har erhållit relevant fondanalys och fondfaktablad för de föreslagna transaktionerna 

Som grund 1111 underlaget har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantc ra riktigheten i denna Information eller ta på sig något 
ansvar för fullständighet. 

Söderberg & Partners Sccurities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se "Så beha odlar Söderberg & Partners dina egrsonuppgifter" på 
�Y� Söderberg':;i11'.:' 1;.,�, & Partners
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Handläggare 
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Yttrande rörande hemvärnsmän 

 

(Ärende 19-21/2018) 

Delegationsart 

Beslut 

Delegationen beslutar 
 
Ansökningarna tillstyrkes 

Sammanfattning 

Henrik Johansson, Fabian Camling och Dario Lemac har ansökt om antagning i 
allmänna hemvärnet. Ansökningarna tillstyrkes. 

Beslutet expedieras till 

1. Försvarsmakten 
 

 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Peder Englund 
Avdelningschef 
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