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Datum 

2022-12-05 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00832 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2022-12-05 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. 7.  Direktionsprotokoll från sammanträde den 14 oktober 2022 för 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

Dnr 2022-00168 

 

2. 1. Inbjudan till RAN Meeting Zagreb 22-23 November 

Dnr 2022-00824 

 

3. 95. Protokoll från styrelseseminarium för Borås Elnät AB den 19 

oktober 2022 

Dnr 2022-00031 

 

4. 94. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 12 oktober 

2022 

Dnr 2022-00031 

 

5. 93. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 24 oktober 

2022 

Dnr 2022-00031 

 

6. 96. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås AB den 

24 oktober 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

7. 4. Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län om kommuntal för 

mottagande av nyanlända 2023 förändras och beslutet fördröjs 

Dnr 2022-00631 

 

8. Finansrapport Borås stad 221031 

Dnr 2022-00022 
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9. 1. Redogörelse för tolkning av K2 enligt Viskaforshems styrelse 

Dnr 2022-00777 

 

10. 99. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 26 

september 2022. 

Dnr 2022-00031 

 

11. 100. Protokoll från styrelsemöte för Borås Stadshus AB den 17 oktober 

2022. 

Dnr 2022-00031 

 

12. VD- och Styrelseansvarsförsäkring för bolagen 

Dnr 2022-00840 

 

13. Protokoll Centrala pensionärsrådet 2022-10-06 inkl bilagor 

Dnr 2022-00025 

               

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Centrala pensionärsrådet 

Datum 2022-10-06 

Tid 9.30-12.02 

Plats Kommunstyrelsens stora sessionssal, Stadshuset/Teams 

Deltagare

  

Inledning 

Ordföranden inleder med en stunds tystnad med anledning av Monica 
Johanssons bortgång. 

§ 28 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

§ 29 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare utses Lars Lyborg. Protokollet lämnas i Stadshusets 
reception för justering. 

Ylva Lengberg 
Rune Johansson 
Niklas Arvidsson 
Kaarina Larsson 
Jerry Hagberg 
Birgitta Kristiansson 
Lotta Löfgren-Hjelm 
Birgitta Snygg 
Lars Lyborg 
Ninni Dyberg 
Inga-Lill Johansson 
Kerstin Sylvan 
 
Charlotta Tornvall, § 31 
Johanna Armå 
Anna Frid Johnsen, § 33 
Gull-Britt Byhlin 
Ingegerd Eriksson 
Agneta Simring Larsson 

Kommunstyrelsen, ordförande 
PRO, vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
PRO, ledamot 
SKPF, ledamot 
SKPF, ledamot 
FAS, ledamot 
SPF, ledamot 
SPF, ledamot 
PRO, ersättare 
PRO, ersättare 
SKPF, ersättare 
 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
Vård- och äldreförvaltningen 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
 



Borås Stad 
Datum 

2022-10-06 
  

  
Sida 

2(5) 
 

 

§ 30 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

Information om hälsoenkäten ges vid nästa sammanträde då Maria Hallman 
deltar. 

Synpunkt framförs återigen att inbjudna personer bör förbereda sin 
presentation utifrån målgruppen som deltar vid mötet. T.ex. informationen om 
valet vid förra sammanträdet var onödigt omfattande. 

§ 31 Busstrafik och Södra Torget 

Charlotta Tornvall, Stadsledningskansliet Strategisk samhällsplanering, har 
bjudits in till dagens möte för att besvara frågor kring busstrafik i Borås. Hon är 
den person i kommunen som har kontakt med Västtrafik.  

Rådet ser med stor oro på den ändring av busshållplatser som är gjord. Vissa 
linjer stannar inte längre på Södra torget. Tillgängligheten minskar och det 
innebär stora svårigheter för bland andra syn- och hörselskadade. Detta kan 
innebära att kommunen måste bevilja färdtjänst för de som inte längre klarar av 
att ta bussen. Hur mycket kan kommunen påverka detta? 

Staden håller på med en utredning om att göra centrum mer tillgänglig med 
kollektivtrafiken som snart är klar. Ombyggnaderna är ännu inte klara för att 
sätta planeringen i drift. Ansvaret för kollektivtrafikens utveckling ligger hos 
VGR där Västtrafik är ett helägt bolag. Västtrafiks ansvar är planering och 
genomförande av kollektivtrafik. De bestämmer över busstrafiken, 
linjedragningar och hållplatser, turtäthet, biljettpriser, biljettsortiment. 
Kommunens ansvar är bland annat stadsbyggandet, gator, torg, bebyggelse, 
målpunkter, etc. Kollektivtrafiken har ökat de senaste åren och 
förutsättningarna är inte längre desamma utifrån t.ex. nya bussar som är långa 
och bussars framkomlighet. 

Rådet har skickat en skrivelse till BT och Västtrafik med synpunkter på den nya 
bussdragningen. Tillsammans ska seniorerna i Borås skicka en ny skrivelse till 
Borås Tidning.  

Charlotta informerar om att kommunen har gjort ett tillköp för den som inte 
klarar av att åka buss men inte är berättigad till färdtjänst och som har fyllt 75 
år. Då kan man åka mellan två adresser i Borås tätort. Information om detta 
läggs som bilaga till protokollet. 

§ 32 Boråsförslaget 

Johanna Armå, Stadsledningskansliet Kvalitet och utveckling, informerar om 
Boråsförslaget. Ett pilotprojekt som lanserades den 15 augusti och som ska 
följas upp efter sex månader. Detta på uppdrag av den politiska 
beredningsgruppen i medborgarinflytande under Kommunfullmäktige. 
Beroende på genomslagskraft kan Boråsförslaget komma att ersätta e-petitioner 
som vi har idag. Alla som bor, verkar och möts i Borås eller på annat sätt är 
engagerade i stadens frågor, är välkomna att lämna förslag. 
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De inkomna förslagen redovisas två gånger per år till Kommunfullmäktige. 

Johanna har med broschyrer som även finns på olika mötesplatser i staden och 
på webben. 

Bilderna som används i Boråsförslaget är desamma som finns i Visionen om 
framtidens Borås där det handlar om hur vi får med våra medborgare. På 
decembermötet kommer mer information om Visionen. 

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 33 Äldrelyftet 10.30-11.00 via Teams 

Anna Frid Johnsen, Strategisk kompetensförsörjning Vård- och 
äldreförvaltningen, informerar om Äldreomsorgslyftet. 2020 kom ett beslut från 
regeringen om att denna möjlighet finns. En statlig satsning som syftar till att 
stärka kvalitén i verksamheten och att öka andelen heltids- och 
tillsvidareanställningar inom vård och omsorg. 

Informationen har även gått ut till privata utförare men ingen har nappat. Ett 
samarbete finns även med andra kommuner. 

Rådet ställer frågan om man tittar på språkkompetens innan kursen startar. 
Även hur fördelning män/kvinnor ser ut. Anna svarar att man i samband med 
att chef nominerar tar in betyg från grundläggande svenska. På så sätt säkerställs 
att de formella kraven uppfylls. Det är till största delen kvinnor som går 
utbildningen. 

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 34 Remiss Angående köttets ursprung 

En motion från Kristdemokraterna angående köttets ursprung har skickats på 
remiss till ett flertal instanser. Ordförande ställer frågan om rådets synpunkt. 

Centrala pensionärsrådet tillstyrker motionen. 

§ 35 Husdjur på Vård- och omsorgsboende 

Ett utskick har gjorts till rådet och ordförande ställer frågan om det finns några 
frågor kring detta. 

En fråga ställs om det går att ha husdjur på alla boenden, om inte i så fall vilka. 
Utsedda vård- och omsorgsboenden har tillåtelse att ha husdjur. Utskickad fil 
visar vilka som i dagsläget har husdjur. Korttidsenheterna är undantagna. 

Ärendet läggs till handlingarna. 

§ 36 Ledamöter inför kommande mandatperiod 

En del frågor har kommit in vad som gäller inför kommande mandatperiod. Vi 
får i nuläget arbeta utifrån det reglemente vi har och besked lämnas när 
revideringen är klar. Planen är att beslut ska kunna fattas i  januari och första 
mötet hålls i mars. Besked ges när vi vet mer.  
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Arbetsutskottet påtalar vikten av att respektive organisation förbereder med 
namnförslag för enklare hantering när beslut är fattat. 

§ 37 Revidering av rådens reglementen 

Ingegerd informerar om att arbetsgruppen har träffats tre gånger i juli och 
augusti. Diskussioner har förts om nuvarande reglemente och de områden/-
rubriker som finns där. Hur ser administrationen ut idag, vad är syftet, vilka 
uppgifter osv. Vid sista arbetsmötet definierades plus och minus utifrån de 
förslag som resonerades vid de två tidigare tillfällena.  

Enkätundersökningen som skickades ut tidigare i våras har legat till grund och 
det är dessa synpunkter som arbetsgruppen har värderat och resonerat kring. 
Remissen har skickats ut till berörda föreningar. Det är viktigt att man får ett 
samlat svar från varje organisation. Vi har en e-postadress per förening och 
sedan får varje förening skicka vidare till lokalföreningarna. Johanna skickar ut 
på nytt med förtydligande om vad man ska göra. 

Den 5 december kommer ärendet upp i Kommunstyrelsen och i januari 2023 i 
Kommunfullmäktige. Remisserna har även gått till alla politiska partier och 
berörda nämnder som har råd. 

Vid mötet informerades om områden där arbetsgruppen föreslår förändringar 
utifrån nuvarande reglemente.  

Se bifogad PowerPoint-presentation för detaljer. 

§ 38 Seniordagen 1 december 2022 

Inbjudningar kommer gå ut till alla som har fyllt eller fyller 80 år mellan 2020 
och 2022. Man kommer även bjuda in de som har serviceinsatser som städ, 
tvätt och inköp redan idag via hemtjänsten. Två sittningar, klockan 12.00-16.00 
och klockan 17.00-20.00. Det kommer bl.a. bjudas på föreläsningar och 
underhållning. Plats: Träffpunkt Simonsland. 

§ 39 Seniormässa 

Skrivelsen som har skickats in till ordförande i egenskap av kommunalråd,  
kommer besvaras i andan av avslag på projektledartjänst. 

§ 40 Övriga frågor 

Av gamla och nya reglementet framgår att de som ska sitta i råden erbjuds 
utbildning inför sitt uppdrag. Organisationerna ska ges möjlighet att ha med 
några fler representanter om namn behöver bytas.  

Planer finns på utbildning i slutet av februari. Bra att ha en dialog och det kan 
finnas möjlighet till det på decembermötet. 

§ 41 Nästa möte 

Nästa möte hålls torsdagen den 1 december. 
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Underskrift 

Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 

  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ylva Lengberg Lars Lyborg 

 



Flextrafik.
Flextrafik är kollektivtrafik för alla som fyllt 75 år eller har färdtjänst. Du behöver 

inte vara bosatt i kommunen för att få resa med. Du kan resa mellan två valfria 
adresser inom Borås kommuncentrum där flextrafik gäller (se karta).

Så här reser du med 
flextrafiken.
Bestäm vilket intervall du vill resa inom och beställ 
sedan din resa genom att ringa 0771-91 90 90 
minst 1 timme innan tidsintervallet börjar. Då ger 
vi dig den exakta avgångstiden. Tyvärr kan du 
inte boka en särskild plats i fordonet då du reser 
med flextrafiken. 

Priser och biljetter.
Resan kostar 42 kronor och du betalar kontant 
eller med kontokort. Västtrafiks periodbiljetter 
och ungdomsrabatter gäller inte.

Du som är berättigad till färdtjänst i Borås reser 
med flextrafik utan kostnad. Du måste fylla i och 
lämna in en ”Anmälan om flextrafik” för att resan 
ska bli kostnadsfri när du har beviljad färdtjänst. 
Kontakta Borås stad på telefon 033-35 50 50.

Om du vill får du ta med dig en medresenär som 
betalar samma pris som du. Två barn under sju 
år får följa med gratis. Dina medresenärer måste 
stiga av och på vid samma platser som du.

Bagage och hjälpmedel.
Du får ta med dig bagage som motsvarar vad man  
vanligen har med på bussen, det vill säga en 
kasse i varje hand eller en resväska. Föraren hjälper 
gärna till att bära ditt bagage fram till fastighetens 
dörr. Tunga och skrymmande hjälpmedel som 
rullstol, rollator eller liknande måste du boka 
särskild plats för när du beställer din resa.

Checklista när du beställer.
• Säg att du vill beställa en resa med flextrafiken. 

• Vad heter du och vilket personnummer har du?

• Vilka adresser vill du bli hämtad och lämnad på?  
Kommunikatörerna hjälper dig att hitta de 
närmaste mötesplatserna. 

• Vilket datum och vilken tid vill du resa?

• Vill du beställa returresa?

• Har du med dig hjälpmedel eller sällskap? 

OBS! 
Kom ihåg att avboka din resa om du får förhinder.

Borås

60
02

90
-1

22

Gäller från 2022-01-09  och tills vidare

Beställning av flextrafik.
Telefon  ................................. 0771-91 90 90 
Vardagar  .............................. 06:00 –22:00
Lör-, sön- och helgdagar  .. 08:00 –22:00



Tidsintervaller  
du kan resa inom.

Måndag – söndag

09:00 – 10:00

11:00 – 12:00

13:00 – 14:00

15:00 – 16:00

17:00 – 18:00

19:00 – 20:00

21:00 – 22:00

27
40

27

40

42

41

Borås

Sandhult

Målsryd

Sjömarken

Gånghester

Frufällan

Hedvigs-
borg

Hestra

ÖNDERED

Bergsäter

Ryda
Sjöbo

Svensgärde
Hulta

Sörmarken

Trandared

NorrbyByttorp

Lunda-
skog

Ramnaslätt

Tullen

Damm-
svedjan

Kristineberg

Göta

Östermalm

Centrum

Viareds
sommarstad

Viared

Hässle-
holmen

Bergdalen

Norrmalm

Borås

Gäller från 2022-01-09  och tills vidare



Boråsförslaget
- ett enklare sätt för boråsarna att lämna förslag till Borås Stad



Så här går det till

• Alla som bor, verkar och möts i Borås, 
eller på annat sätt är engagerade i 
stadens frågor är välkomna att lämna 
Boråsförslag

• Publicerade förslag ligger ute på 
webben i 90 dagar 

• Efter 90 dagar avslutas röstningen 
förslagen granskas

• Förslag som fått 100 röster eller fler 
skickas vidare till respektive 
förvaltning/nämnd med ansvar för 
förslaget



boras.se/boråsförslaget



Så här funkar det ”bakom kulisserna”

• Förslagen inkommer till handläggarvyn

• Förslagen granskas inom fem arbetsdagar – ligger de inom 
kommunens verksamhetsområden?

• Om ja…  publicering på borasforslaget.boras.se

• Om nej…  förslaget avslås



Vilka förslag publiceras inte?

• Förslaget är en felanmälan eller en synpunkt

• Förslaget strider mot gällande lagstiftning, är diskriminerande, bryter mot 
kommunens övriga policydokument eller uppfattas som olämpligt på andra sätt

• Förslaget rör enskilda ärenden eller kan härledas till enskilda personer

• Det är marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet

• Förslaget rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden

• Någon annan har lämnat ett snarlikt förslag under de senaste 12 månaderna



• Förslagen bereds likt ”vanliga ärenden” i nämnd

• Efter beredning i nämnd  återkoppling till SKA

• Handläggaren skickar information om beredningsläget till 
initiativtagaren

• Beredningsgruppen får en kortare lägesinformation vid sina möten

• Redovisning av beredningsläget för Boråsförslaget ska upp till 
Kommunfullmäktige två gånger per år

• Redovisningen till Kommunfullmäktige administreras av SKA

Så här funkar det ”bakom kulisserna” (…forts.)



• Totalt 160 publicerade Boråsförslag

• 19 förslag har fått fler än 100 röster 

• Fem-i-topp:
1. Gång- och cykelbana Sandhult-Borås 298 röster

2. Cykelbana mellan Fristad och Borgstena 296 röster

3. Katthem sponsrat av Borås kommun 173 röster

4. Återinsätt bussen till Borgstena 159 röster

5. Cykelväg Fristad-Gingri 158 röster

Status just nu 



Marknadsföring

Lansering 15 augusti

• Pressmeddelande

• Boras.se

• Sociala medier

Under hösten

• Affischering på stan (s.k. eurosize)

• Boras.se

• Sociala medier



Några frågor? 



Äldreomsorgslyftet
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad

Anna Frid Johnsen,

Verksamhetsutvecklare

2022-11-01



Äldreomsorgslyftet

• Statlig satsning
Öka kvalitén i verksamheten      
samt öka andelen heltids- och 
tillsvidareanställningar

• Studera vård- och 
omsorgsutbildning på betald 
arbetstid.  

• Studier 50%  +

Arbete 50% = 100% lön 

• Arbetsgivare får bidrag för 
studiedelen (ej vikarie-
kostnad, kurslitteratur m.m.) 



Äldreomsorgslyftet

• Nationellt yrkespaket 
Undersköterska

1500 gymnasiepoäng

• Svenska 1 och     
Samhällskunskap 1a1 ingår

• Ca 3 terminer,            
studier ca 2 gr/veckan



Nominering - Information - Antagning

Kriterier

• Minst godkänt betyg i svenska grundläggande nivå 
delkurs 4. 

• Visat lämplighet för yrket

• Visat motivation, intresse och förmåga att slutföra vård-
och omsorgsutbildningen, totalt 1 500 gymnasiepoäng 
under utsatt studietid



Äldreomsorgslyftet

• Sedan 2020 minst en 
utbildningsgrupp/termin

• Grundläggande svenska

Delkurs 1-4

• Socialrätt för                
Första linjens chefer



Sammanställning

• Totalt 170 personer 

• 8 klasser/grupper
grupp 1-4 färdiga, 5-8 pågående

• 56 färdiga undersköterskor (varav 16 män)
29 Hemtjänst
20 Vobo
7 Korttid, Natt- och larm 



Rekvirering, Återrapportering

• 2020 - 5 mkr, 1,3 mkr

• 2021 - 36 mkr, 9 mkr

• 2022 - 18 mkr, ?

Sedan 2022 ingår Äldreomsorgslyftet i 
Sveriges Återhämtningsplan och 
finansieras delvis med EU-medel.



Planering framåt…

• Beslut 2023

• Planering för förlängning

• Skyddad yrkestitel 
undersköterska juli 2023, 
övergångsbestämmelser 
fram till 2033   



Rekommenderar 
utbildningen 

100%

Den teoretiska 
kunskapen har 

förbättrat kvalitén 
på det praktiska 

arbetet!

Fått en större 
förståelse för hur 

komplext arbetet är!



Tack!

Anna Frid Johnsen,

Verksamhetsutvecklare

2022-11-01



Revidering av rådens reglementen
2022-10-06 



Tidsplan

21 juli -
Workshop

22 augusti
- Workshop

31 augusti
Workshop

12 
september-
30 oktober 

Remiss

11 november  
Remiss-

sammanställning klar

5 december 
Kommunstyrelsen

januari 2023 
Kommunfullmäktige



Några förändringar i förslaget på nytt 
reglemente

Alla råd har samma reglemente

1. Budget

2. 4 råd – SON och VÄN specifika frågor, CFR och CPR 
övergripande frågor 

3. Alla föreningar ska kunna vara inkluderade oavsett storlek

4. Ersättares roll

5. Uppföljning och utvärdering

6. Rätt fråga tas upp i rätt råd

7. Vice ordförande 





 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Instans 
Borås Stadshus AB 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 17 oktober 2022 kl 14:00-14:01 

Ledamöter  
Ulf Olsson (S), ordförande  
Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande  
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande  
Ylva Lengberg (S)  
Per Carlsson (S)  
Anna Svalander (L)  
Tom Andersson (MP)  
Björn-Ola Kronander (M), via Teams  
Andreas Exner (SD)  
Minna Engström Heino (M) 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  tjg för Malin Carlsson (S) 
Björn Qvarnström (SD)   tjg för Kristian Silbvers (SD) 
Peter Wiberg (V), via Teams  tjg för Anne Rapinoja (V) 

 

 
Ersättare 
Therése Björklund (S) 
Andreas Ekström (S) 
Mattias Danielsson (C) 
Johan Wikander (L) 
Maria Hyllstam (MP) 
Annette Carlson (M) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Crister Spets (SD) 
 
Övriga tjänstemän 
Susanne Bladh, finanschef  
Magnus Widén, ekonomichef  
Evelina Pirs, bolagscontroller  
Louise Mattus Streiby, stadsjurist  
Anette Nordström, politisk sekreterare  
Mats Tolfsson, politisk sekreterare  
Caroline Persson, politisk sekreterare  
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Petra Vainionpää, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, stadsdirektör  
Carl Morberg, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringens plats och tid 
Stadshuset, Borås  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  

Paragrafer §§ 28-31 

Underskrifter 

Ordförande (210124 20.07) ULF OLSSON - Mobilt BankID 
 Ulf Olsson 

Justerare (211005 08.12) PER JONAS CARLSSON - Mobilt BankID 
 Per-Jonas Carlsson 

Sekreterare  (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID 
 Carl Morberg 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 28 

Val av justerare .................................................................................. 4 
§ 29 Dnr SH 2022-00041 1.3.1.1 

Anmälningsärenden ........................................................................... 5 
§ 30 Dnr SH 2022-00037 1.2.4.1 

Budget 2023 ...................................................................................... 6 
§ 31 Dnr SH 2022-00038 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2023 ...................................................................... 7 
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 28   

Val av justerare 

Borås Stadshus ABs beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Jonas Carlsson (KD).   
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr SH 2022-00041 1.3.1.1 

Anmälningsärenden 

Borås Stadshus ABs beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Verksamhetsrapport Bolagsgruppen 

Dnr 2022-00040 
Bolagsgruppen har upprättat en verksamhetsrapport över sitt arbete sedan 2019 då den 
senaste rapporten upprättades. 

 
2. Uppdragsbrev BoråsBorås TME och IBAB 

Dnr 2022-00042 
Stadsdirektören har upprättat ett uppdragsbrev gällande överenskommelse från 
partiöverläggningarna inför kommande mandatperiod. 

 
3. Uppdragsbrev Parkeringsbolaget 

Dnr 2022-00042 
Stadsdirektören har upprättat ett uppdragsbrev gällande överenskommelse 
från partiöverläggningarna inför kommande mandatperiod.        
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 30 Dnr SH 2022-00037 1.2.4.1 

Budget 2023 

Borås Stadshus ABs beslut 
Budget 2023 för Borås Stadshus AB fastställs.     
Styrelsen uppdrar till finanschefen i Borås Stad att för bolagets räkning uppta 
externa lån då befintliga lån omsätts.      

Sammanfattning av ärendet 
Budget 2023 baseras på externa lån beräknade till en ränta på 1,59 %. De 
externa kostnaderna avser främst administrativa och juridiska tjänster från 
Borås Stad samt arvoden. Kostnaderna beräknas finansieras genom 
koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i 
samband med bokslutet.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga – Budget 2023   
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Sammanträdesdatum 
2022-10-17 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr SH 2022-00038 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2023 

Borås Stadshus ABs beslut 
Intern kontrollplan för 2023 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska nämnder och bolag lämna 
riskanalys och plan för intern kontroll i samband med budgeten.  
Styrelsen har vid ett arbetsmöte arbetat med den riskanalys som ligger till grund 
för intern kontrollplan. Planen för 2023 fokuserar på risker på koncernnivå.       

Beslutsunderlag 
1. Bilaga - Intern kontrollplan 2023 riskanalys 
2. Bilaga - Intern kontrollplan 2023  
 



 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Instans 
Borås Stadshus AB 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 26 september 2022 kl 14:31-14:32 

Ledamöter  
Ulf Olsson (S), ordförande  
Per-Jonas Carlsson (KD), förste vice ordförande  
Kerstin Hermansson (C), andre vice ordförande  
Ylva Lengberg (S)  
Anna Svalander (L)  
Tom Andersson (MP)  
Björn-Ola Kronander (M)  
Andreas Exner (SD)  
Kristian Silbvers (SD)  
Anne Rapinoja (V)  
Minna Engström Heino (M) 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)  tjg för Malin Carlsson (S) 
Andreas Ekström (S)   tjg för Per Carlsson (S) 
Johan Wikander (L)   tjg för Tom Andersson (MP) 

 

 
Ersättare 
Annette Carlson (M) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Björn Qvarnström (SD) 
Crister Spets (SD) 
Peter Wiberg (V) 
Lars-Gunnar Comén (M) 
 
Övriga tjänstemän 
Susanne Bladh, finanschef 
Magnus Widén, ekonomichef 
Evelina Pirs, bolagscontroller 
Louise Mattus Streiby, stadsjurist 
Annette Nordström, politisk sekreterare 
Mats Tolfsson, politisk sekreterare 
Caroline Persson, politisk sekreterare  
Helena Ruderfors, politisk sekreterare  
Petra Vainionpää, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Carl Morberg, kommunsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeringens plats och tid 
Stadshuset, Borås  

Tillkännagivande av protokoll 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den  

Paragrafer §§ 25-27 

Underskrifter 

Ordförande (210124 20.07) ULF OLSSON - Mobilt BankID 
 Ulf Olsson 

Justerare (211005 08.12) PER JONAS CARLSSON - Mobilt BankID 
 Per-Jonas Carlsson 

Sekreterare  (210531 13.01) CARL MORBERG - Mobilt BankID 
 Carl Morberg 
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 25 

Val av justerare .................................................................................. 4 
§ 26 Dnr SH 2022-00035 1.1.3.1 

Anmälningsärenden ........................................................................... 5 
§ 27 Dnr SH 2022-00036 1.2.4.1 

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022 ............................................... 6 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(6) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 25   

Val av justerare 

Borås Stadshus ABs beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Per-Jonas Carlsson (KD).    
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 26 Dnr SH 2022-00035 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 

Borås Stadshus ABs beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
1. Mötesanteckningar ägardialoger våren 2022 

Dnr 2022-00032 
 

2. Mötesanteckningar Borås Energi och Miljö AB 2022-08-23 
Dnr 2022-00032 

 
3. VD-rapport september 2022 

Dnr 2022-00001 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut om revidering av ägardirektiv för de 
kommunala bolagen och justering av Kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2022-00033        
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Sammanträdesdatum 
2022-09-26 

 
 

Borås Stadshus AB  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 27 Dnr SH 2022-00036 1.2.4.1 

Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022 

Borås Stadshus ABs beslut 
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022 godkänns.         

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022 har upprättats och ska skickas till 
Kommunstyrelsen. Prognosen för 2022 visar på 100 tkr i sämre resultat än 
budgeterat, till följd av högre kostnader för revision samt genomförd bolagsdag.    

Beslutsunderlag 
1. Bilaga – Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2022  
 













Från: O-RB-Social hållbarhet <Esh.Vastragotaland@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 8 november 2022 15:48 
Till: Kommunen Mellerud; Strömstad Kommunen; Tanum Kommunen; Sotenäs 

Kommunen; Lysekil kommun; Åmål kommun; kommun@munkedal.se; Bengtsfors 
Kommun; Kommunen Uddevalla; Kommun Dalsed; Orust Kommunen; Färgelanda 
Kommunen; Trollhättan Kommunen; Kommun Vänersborg; Kommun Ale; Kommun 
Stenungsund; Kungälv kommun; Öckerö kommun; Göteborg Kommunen; Mölndals 
Kommun; Härryda Kommunen; Partille Kommunen; Lerums Kommun; 
Kommunstyrelsen Allingsås; Kommunen Lilla Edet; Tjörn Kommunen; Bollebygd 
Kommunen; Borås Stad; Marks Kommun; Kommun Ulricehamn; Kommun Tranemo; 
kommun@svenljunga.se; Herrljunga Kommun; Vårgårda kommun; Essunga Kommun; 
Kommun Grästorp; Vara Kommunen; Kommun Lidköping; Skara Kommunen; Götene 
Kommun; Info Mariestad; Skövde Kommunen; Kommun Gullspång; 
info@gullspang.se; Kommunen Töreboda; Karlsborg Kommunen; Kommunen Hjo; 
Kommunstyrelsen Tibro; Tidaholm Kommunen; Kommunen Falköping 

Ämne: Kommuntal för mottagande av nyanlända 2023 förändras och beslutet fördröjs 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

Till kommunledning och ansvariga i kommunen för mottagande av nyanlända flyktingar. 
 
Med anledning av regeringsbildningen försenas Länsstyrelsens beslut om 2023 års kommuntal för 
mottagande av nyanlända. Regeringen behöver fatta beslut om länstal för anvisade nyanlända, innan 
Länsstyrelsen kan besluta om kommuntal.  
Enligt regeringens budgetproposition kommer också Sveriges mottagande av kvotflyktingar under 2023 
att minskas från 5000 till 900 personer. Det innebär att antalet nyanlända flyktingar som kan anvisas 
landets kommuner under 2023 minskar från 8200 till 4100.  
 
Länsstyrelsen kommer därför att ta fram ett nytt förslag till kommuntal, utifrån det länstal som 
regeringen beslutar. Det förslag till kommuntal som Länsstyrelsen delade med kommunerna den 15 
augusti är därför inte längre är aktuellt.  
 
Process och tidsramar för beslut om kommuntal:  
 

- Regeringen väntas besluta länstalen vecka 45. Så snart länstalen är beslutade kommer 
Länsstyrelsen att ta fram förslag på kommuntal och dela med länets kommuner. Det sker 
troligen i vecka 46.  

- Den 23 november har Länsstyrelsen ett lunchmöte via Skype om processen för beslut av 
kommuntal. Mötet handlar även om fördelningstal för skyddsbehövande enligt 
massflyktsdirektivet inför 2023.  

- Kommuner har möjlighet att inkomma till Länsstyrelsen med beslut om frivilliga omfördelningar 
av kommuntalen. Vi återkommer med exakt deadline för detta, men den blir troligtvis i vecka 49. 

- Kommuner kan också teckna frivilliga överenskommelser om omfördelningar av kommuntalen 
efter årsskiftet.  

- Länsstyrelsen beslutar kommuntalen vecka 50. 
 



Vid frågor, kontakta: 
 
Love Lundin 
010-22 44 799 
love.lundin@lansstyrelsen.se  
 

mailto:love.lundin@lansstyrelsen.se
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Art: Styrelsesammanträde 

Mid: Måndag den 24 oktober, 2022 kl. 15:00-17.47

Plats: Borås Kongresshus

Omfattning: §219 - §234

Beslutande:
Magnus Johansson, ordförande (S)
Björn Bergquist, vice ordförande (M), deltog under § 224 (15.00-15:50)
Mohammed Kossir (S)
Lars-Gerhard Westberg (L) 
Annika Pehrsson (SD)

                 
Ersättare:
Melanija Nehmé-Duranec (S)
Jonas Natt och Dag (SD)
Anders Johansson (M)  
Ulf Landegren (C)

                     Oliver Toivanen (S)                     

                  Övriga:
Patrik Johansson, VD 
Anna Axekull, Fastighetschef. Deltog under § 225
Magdalena Graf, protokollssekreterare

Under punkten § 224 (15:00-15:40) deltog: 
Styrelseledamöter: Per-Olof Höög; Lars-Gunnar Comén; Emilia Silbvers
Helena Thorell

Ann Lilja Lundin, protokollssekreterare 
Helena Alcenius, VD Akademiplatsen AB

Magnus Widén, ekonomichef Borås Stad
Susanne Bladh, finanschef Borås Stad

§ 219
Sammanträdets öppnande 

Magnus Johansson, ordförande (S) hälsar både styrelsen och tjänstepersoner
                      välkomna.

§ 220
Upprop

Björn Bergqvist & 224
Anna Axekull & 225
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§ 221
Protokolljusterare

Styrelsen beslutar 

att jämte Magnus Johansson, ordförande (S) justera dagens protokoll 
       utses Anders Johansson (M)

  
§ 222
Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutar att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 223
Genomgång av föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutar att lägga protokollet till handlingarna.

§ 224
Dialog styrelse Industribyggnader AB och styrelse Akademiplatsen AB

Magnus Widén från Bolagsgruppen inledde dialogen med kort sammanfattning och 
bakgrund till överenskommelse som träffades vid s k partiöverläggningarna 220530
Susanne Bladh gick igenom några av frågeställningar, beslutsgången samt tidplanen. 
Helena Ransjö Alcenius berättade om nuvarande avtal med driftoperatören. 
Det gäller t o m 2023-12-31.

IBAB:s styrelseordförande Magnus Johansson tackade styrelser från TME och Borås 
Kongress för deltagande i mötet. Dialogen avslutades vid 15:40

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 225
Information Projekt

Fastighetsutvecklingschef informerade om nomineringen av två IBAB:s fastigheter till 
stadsbyggnadspriset: Borås Kongress i kategori ”Offentlig byggnad” och Borås Event 
i kategori ”Näringsfastighet”.

- Borås Arena
Förstudie fortsätter. 
Fastighetsutvecklingschef redogjorde för ändringar i projektet samt presenterade 
tidsplanen och risker.
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- Djursjukhuset
Förstudie fortsätter. Upphandling för konsulter är klar.
Två workshop med verksamheten är genomförda.
Dialog med MEX och SPA pågår.

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 226
VD:s rapport nr 23

Ekonomi

Koncernen, IBAB preliminära resultat t.o.m. 2022-09-30 beräknas till 16,3 mkr. 
Koncernen, IBAB resultat helår 2022 på 12,3 mkr följer budget. 
Koncernens nettoinvesteringar tom 2022-09-30 är 3,2 mkr. 
                    
Fastighetsrapport

Fastigheten Hästen 3 och 4 
En inventering av underhållsbehov samt en enkel analys av potentiell utveckling av 
Hästen 3 kommer genomföras under hösten. 

Ryavallen 5 (Borås Arena) 
Avsiktsförklaring Borås Arena 3.0 med förstudie pågår. Under hösten kommer ett 
utkast på hyresavtal tas fram för beslut i styrelsen.

  Administration/Personal

Två av IBAB byggnader blev nominerade till stadsbyggnadspriset 2022. 
Ökat fokus på genomförande av energieffektivisering/driftsoptimering i 
fastighetsbeståndet. Arbeten pågår till exempel med att byta ut armaturer till 
lågenergi ledbelysning. 
Arbete med IBAB inriktningsmål utifrån Visionen pågår och en workshop 
tillsammans med personal genomförs under november månad. 
Information gällande uppdragsbrev BBTME och IBAB 220829 från Borås Stad 
Stadskansliet enligt partiöverläggningar dat. 220530. Särskild punkt på 
styrelsemöte 2022-10-24. Bolagsgruppen besöker styrelsemöte i oktober. 
Ett studiebesök till en modern elektrifierad bussdepå i Jönköping planeras 
tillsammans med personal i november. 
Uppdatering marknadsräntor och finansiella prognoser. 
Information fastighetstaxering Borås Event. 

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga rapporten till handlingarna.

§ 227
Ekonomiska rapporter

VD informerade om ekonomiska rapporter och utfallet tom september månad för 
IBAB:s bolag samt hela koncernen. Utfallet är bättre än budget.

Styrelsen beslutar att godkänna och lägga rapporterna till handlingarna.
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§ 228
Förslag till budget 2023- 2025 (bilaga).

VD presenterade förslaget till budget 2023-2025.

Styrelsen beslutar att:
med godkännande lägga koncernens resultatbudget till handlingarna.

godkänna koncernen Industribyggnader i Borås AB:s budget 2023-2025, 

översända koncernen Industribyggnader i Borås AB:s budget för 2023-2025 till 
Kommunstyrelsen.

§ 229
                     Regler och anvisningar intern kontroll för IBAB koncernen

VD berättade om regler och anvisningarna för internkontroll för IBAB 
                     koncernen.

Styrelsen beslutar att godkänna upprättade regler och anvisningar för intern kontroll.

  § 230  
Uppföljning internkontrollplan 2022

                      VD informerade om internkontrollplan 2022. 
                      Fanns inga avvikelse att lyfta upp.

                  Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

                      § 231  
Uppföljning internkontrollplan 2023

                      VD informerade om förslag till internkontrollplan 2023.

                  Styrelsen beslutar att anta internkontrollplanen för 2023 samt att översända 
                     den till Kommunstyrelsen

§ 232
Remiss

Remiss 202200667: Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare

Styrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.

§ 233
Anmälningsärende:

a) Kommunfullmäktiges beslut gällande miljörapport 2021. 202100668
b) KF beslut 202100721 KS- & 154.  

Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025
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c) Kommunstyrelsens beslut 2022-08-22  § 309 Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2023

d) Kommunstyrelsens beslut 2022-08-22  § 308 Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar 2023

                     § 234
Övriga frågor

Dialog om deltagande i Elfsborgsgalan.

Tid för nästa styrelsesammanträde är den 12 december 2022 kl. 15:00
Plats meddelas senare.

Vid protokollet

Magdalena Graf
Protokollssekreterare

Justeras:

Patrik Johansson
       VD

Magnus Johansson (S)
       Ordförande Anders Johansson (M)

                             Styrelseledamot
  





















Från: Desiree Karlsson 
Skickat: den 2 november 2022 13:05 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: VB: RAN Meeting Zagreb 22-23 November 
 

Från: Fenna Keijzer <f.keijzer@radaradvies.nl>  
Skickat: den 25 oktober 2022 15:48 
Till: Niclas Persgården <niclas.persgarden@boras.se> 
Kopia: Esther Zuiderveld <e.zuiderveld@radaradvies.nl>; Mirjam Konings <m.konings@radaradvies.nl> 
Ämne: RAN Meeting Zagreb 22-23 November 
 
Dear Mr Persgården, I hope this email finds you well. My na me is Fenna Keijzer and I work at the Radi calisation Awareness Netw ork. I am reaching out to you in light of one of our meetings of the RA N Working Gr oup on Familie s, Communities &  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

 

Detta meddelande kommer från en otillförlitlig avsändare  

Du har inte tidigare kommunicerat med den här avsändaren.  
 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd 

Dear Mr Persgården, 
 
I hope this email finds you well. My name is Fenna Keijzer and I work at the Radicalisation Awareness 
Network. I am reaching out to you in light of one of our meetings of the RAN Working Group on Families, 
Communities & Social Care. On 22-23 November in Zagreb, we have a meeting coming up on the 
topic/question: ‘How can P/CVE practitioners address the effects of perceived (institutional, social, 
interpersonal) discrimination/racism?’.   
 
Your name was suggested by one of our Swedish contacts and we would be very interested in hearing 
more about your work. Would you, or a colleague, be interested in attending this event? We are for 
example looking for practitioners working preventing violent extremism working with families and 
communities and supporting individuals who perceive (institutional, social or interpersonal) 
discrimination, such as social workers, youth workers or community workers.  
 
You can find the call for participants here for more information https://home-
affairs.ec.europa.eu/news/call-participants-ran-fcs-meeting-how-can-pcve-practitioners-address-effects-
perceived-institutional-2022-10-18_en The registration link to register for the meeting can also be found 
in that website.  
 
Many thanks for letting us know. Much appreciated.  
 
Have a great day and best regards, 
Also on behalf of my colleagues Esther Zuiderveld and Mirjam Konings, 
 
Kind regards, 
Fenna Keijzer | EU RAN 

 
 

 

+31 20 - 468 06 08 

 

+31 6 - 3169 59 82 

 

Veemarkt 83, 1019 DB Amsterdam 
The Netherlands 

 

f.keijzer@radaradvies.nl  

 

https://www.ec.europa.eu/ran  

mailto:f.keijzer@radaradvies.nl
mailto:niclas.persgarden@boras.se
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About RAN 
The Radicalisation Awareness Network (RAN) is set up by the European Commission as an 
EU-wide umbrella network of practitioners engaged in preventing and countering 
radicalisation to violent extremism and terrorism. 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
 
      
   DIREKTIONSPROTOKOLL Sida 1 av 6
   Sammanträdesdatum 
   2022-10-14 
DIREKTIONSPROTOKOLL 

Plats och tid Brandstationen i Borås 2022-10-14 kl. 8.30 – 12.15 

Omfattning § 64 - § 71 

Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 
Ulf Sjösten Borås 
Carl Pålsson Bollebygd 
AnnSofi Tureson Mark 
Torsten Lindh Svenljunga 
Anders Brolin Tranemo 
Börje Eckerlid Ulricehamn 

Närvarande ersättare  Lars-Erik Olsson Bollebygd 
Peter Branshöj § 70-§ 71 Mark 
Johan Björkman Svenljunga 
Stephan Bergman Tranemo 
Ingvar Ideström Ulricehamn 

Övriga närvarande  Jill Jingbrant, förbundsdirektör 
Ann Larsson, ekonomichef 
Andreas Leandersson, räddningschef 
Fredrik Lovén, brandingenjör 
Stefan Bengtsson, avdelningschef § 71-§ 71 
Magnar Skjelseth, styrkeledare § 71-§ 71 
Susanne Kling, sekreterare 
 

Utses att justera Börje Eckerlid 

Underskrifter Sekreterare: __________________________________________ 
                            Susanne Kling 

 Ordförande: ___________________________________________ 
                           Rose-Marie Liljenby Andersson 

 Justerande: ___________________________________________ 
                            Börje Eckerlid 

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-10-27 
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§ 64 
Upprop 
Upprop med kontroll av närvaro. 

§ 65 
Val av justerare 
Börje Eckerlid utses att jämte ordföranden justera protokollet. 

§ 66 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 67 
Rapport delegationsärenden (Dnr. 2022-000033) 
Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att vissa beslut ska 
anmälas till direktionen vid varje sammanträde. I förteckning redovisas delegationsbeslut avseende 
brandskyddskontroll för perioden 2022-01-01-2022-08-31 samt övriga delegationsbeslut för 
perioden 2022-08-01-2022-09-30. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna 

§ 68 
Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2022-000034) 
Ärenden där SÄRFs medlemskommuner, annan myndighet, organisation eller motsvarande har tagit 
beslut alternativt ska återkomma till SÄRF redovisas i rapport. 

Direktionen beslutar enhälligt 

att lägga rapporten till handlingarna 
 
§ 69 
Vitesföreläggande Billdalsgatan 1-3, Borås (Dnr. 2021-000764) 
Räddningstjänsten utförde en tillsyn LSO 2 kap. 2 § på byggnaderna 2021-11-30. Byggnaderna utgörs 
av två flerbostadshus (fastigheterna Lotsen 3 och Lotsen 10) uppförda år 1948-1953 med tre 
våningsplan samt vind och källare. 
 
2021-12-30 upprättades ett föreläggande som delgavs fastighetsägaren (skriftligt mottagningsbevis 
finns). Föreläggandet överklagades inte och bestod av följande krav: 
- Byta ut samtliga äldre lägenhetsdörrar mot brandklassade dörrar, även dörr mot källaren. 
- Åtgärda samtliga skadade plåtdörrar mot trapphusen. Dörrarna ska sluta tätt och dörrar  

mot vind och källare ska vara försedda med dörrstängare. 
- Installera brandvarnare i samtliga lägenheter (saknades vid stickprov på 8 av 10 lägenheter 

vid tillsynen). 
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- Förse förrådsvindar och tvättstuga med handbrandsläckare. 
- Åtgärda bristfällig brandcellsgräns mellan källare och restaurang. 
- Brandfoga glipa mot trapphus. 
- Söka bygglov för vindslägenhet och installera fönster. 
- Bygga igen hål i vägg mellan vindslägenhet och förrådsvind. 
- Förse samtliga fönster i trapphus med öppningshandtag. 
- Rensa trapphusen från lösa inventarier. 
 
Fastighetsägaren fick 6 månader på sig att genomföra förelagda åtgärder och uppföljning 
genomfördes genom återbesök 2022-06-02, 2022-06-29 och 2022-08-19. Lägenhetsdörrarna hade 
bytts ut mot korrekta brandklassade dörrar och lägenheterna försetts med brandvarnare. Andelen 
lösa inventarier i trapphusen hade minskat mycket och vindslägenheten var tömd på inventarier och 
dörren igenskruvad. Övriga punkter var inte åtgärdade. 
 
Fastighetsägaren valde att inte överklaga detta föreläggande. Ärendet har alltså inte behandlats av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland för överprövning av räddningstjänstens skälighetsbedömning. 
 
För att understryka vikten av att förelagda brister blir åtgärdade så snart som möjligt har 
direktionen möjlighet att besluta om tillsynsföreläggande med vite. Tillsynsföreläggandet med vite 
innehåller de punkter som efter räddningstjänstens beslut skulle varit åtgärdade senast den 1 juni 
2022. 
 
Till föreläggandet är kopplat ett månadsvis löpande vite enligt bilaga 1 om inte samtliga brister är 
åtgärdade senast den 31 december 2022. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att förelägga fastighetsägaren Mohammed Radjaian att för fastigheterna Lotsen 3 och 

Lotsen 10, senast den 31 december 2022 åtgärda brister i enlighet med vad som framgår av 
bifogat tillsynsföreläggande med vite 

 
att förpliktiga fastighetsägaren Mohammed Radjaian att utge ett löpande vite enligt nedan 

för varje påbörjad period om en månad, räknat från den 1 jan 2023, som han underlåter 
att åtgärda briserna i enlighet med vad som framgår av bifogat tillsynsföreläggande med vite 

 
Punkt i föreläggandet Vitesbelopp per månad 
1 10 000 SEK 
2 10 000 SEK per skadad plåtdörr 
2 10 000 SEK per saknad dörrstängare mot vind och källare 
3 10 000 SEK 
4 10 000 SEK 
5 10 000 SEK per saknat öppningshandtag 
 
att beslutet ska gälla även om det överklagas 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 70 
Delårsrapport januari – augusti 2022 (Dnr. 2022-000735) 
Delårsrapport har upprättats för perioden januari – augusti 2022 enligt bilaga. Resultatet för perioden 
visar ett underskott med 5,5 mnkr. Prognosen för hela år 2022 visar ett underskott på 2,1 mnkr och 
skillnaden mot budget beräknas till +2,0 mnkr. Förbundet har hög följsamhet mot verksamhetens 
budget men avvikelser finns avseende försäljning av anläggningstillgångar, lägre avskrivningar p.g.a. 
långa leveranstider samt att förbundet nu får ränta på inlåning till Borås stads koncernkonto. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022 
 
att översända delårsrapporten bifogat revisorernas utlåtande och granskningsredogörelse till 

kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för beslut 
 

§ 71 
Information från förbundsdirektören 
 
Information från avdelning Skydd och samhälle 
Brandingenjör Fredrik Lovén informerar om aktuella ärenden där tillsyner genomförts och 
förelägganden har riktats till fastighetsägaren för att åtgärda brister i brandskyddet. 
 
Brand Fristad 
Vid branden på Fristads hyvleri behövde särskild hänsyn tas vid släckarbetet för att skydda 
vattentäkten Öresjö. 
 
Batterifabrik Lockryd 
Inför planeringen för batterifabrik i Lockryd i Svenljunga kommun har SÄRF träffat kommunen för 
att tydliggöra vad som särskilt behöver beaktas i detaljplanearbetet. 
 
Information metodutveckling 
Avdelningschef Stefan Bengtsson och styrkeledare Magnar Skjelseth informerar om det arbete som 
bedrivs i de olika ämnesgrupperna. (ledning, trafik/fordon, räddning, teknik, brand, farliga ämnen, 
vattenlivräddning, naturolyckor, sjukvård). Alla grupper arbetar med omvärldsbevakning, 
metodutveckling, övningsinnehåll och genomförande av övningar för att säkerställa och förbättra 
förmågan för all operativ personal inom SÄRF. Vid dagens information presenterades även ett 
axplock av nya idéer och teknikutveckling som har inhämtats vid besök på Interschutzmässan 
utanför Hannover i Tyskland, som är ledande inom brand, räddning, civilskydd, säkerhet och 
trygghet. 

Övergripande ledning (ELS) 
SÄRF har tillsammans med Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) genomfört ett 
redundanstest för ledningsfunktionerna med gott resultat. 
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Regionala rådet 
Information lämnades bland annat om ny struktur för den civila beredskapen där SÄRF ingår det 
område som omfattar Västra Götalandsregionen samt Halland. 
 
Upphandling sotning 
Upphandlingen är avslutad men har överklagats. 
 
Avtal medlemskommunerna 
Diskussioner pågår tillsammans med företrädare för medlemskommunerna för att träffa nytt avtal 
avseende utbildning av kommunernas anställda. Nuvarande avtal upphör 2022-12-31. 
 
Nyinvigning av ombyggda Guttasjön 
Den 22 september genomfördes den officiella invigningen tillsammans med cirka 50 inbjudna 
representanter från direktionen, medlemskommunerna och andra samarbetspartners. 
Den 23 september deltog cirka 150 anställda vid en separat invigning och personalevent. 
 
Rekrytering 
Rekrytering inför sommaren 2023 inleds nu för brandmän till heltidsstationerna i Skene och Borås. 
 
Utbildningar angående krissamverkan och räddningstjänst under höjd beredskap 
Utbildnings-och informationstillfällen med möjligheter för politiker att delta. 
Krissamverkan Sjuhärad den 2 september, krissamverkan Länsstyrelsen den 23 november samt 
RäddsamVG ledningskonferens den 24-25 november. Anmälan görs till förbundsdirektören. 
 
SÄRFs Vision 
Förslag på upplägg och innehåll kommer att skickas ut till direktionen innan medlemsrådets 
sammanträde 18 november. Direktionen behandlar resultatet vid sammanträdet 16 december. 

Organisationsjustering 
Förbundsdirektören presenterar utkast för kommande organisationsjustering. Avsikten är att den 
nya organisationen ska kunna träda i kraft fr. o m 2023-01-01 
 
 
 
Kompletterande information om verksamheten delges i separat utskick. 
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