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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00286 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2019-04-08 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB  

den 7 mars 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

2. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås  

AB den 4 mars 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

3. Protokoll från styrelsemöte för Eolus 6 AB den  

4 mars 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för Borås Lokaltrafik AB  

den 4 mars 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB  

den 7 februari 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

6. Protokoll från styrelsemöte för BoråsBorås TME AB  

den 7 februari 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

7. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  

den 26 februari 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 
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8. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB  

den 21 februari 2019.   (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

9. Finansrapport Borås Stad 190228   (bil.) 

Dnr 2019-00022, 1.1.5.3, Programområde 1 

 

10. Protokoll från Centrala funktionshinderrådets sammanträde  

den 19 februari 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00024, 1.1.5.3, Programområde 2 

 

11. Protokoll från Centrala pensionärsrådets sammanträde  

den 19 februari 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00025, 1.1.4.25, Programområde 2 

 

12. Direktionsprotokoll 2019 för Södra Älvsborgs  

Räddningstjänstförbund   (bil.) 

Dnr 2019-00208, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

13. Skrivelse från Fritids- och folkhälsonämnden om initiativ  

från Borås Basket om en om- och tillbyggnad av  

serveringsdel i Boråshallen   (bil.) 

Dnr 2019-00258, 3.6.8.0, Programområde 4 

 

14. Skrivelse till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson  

Lobbning för ökade resurser till stadens snöröjning. (bil.) 

Dnr 2019-00146, 1.2.4.0, Programområde 1 

 

15. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder  

den 8 januari 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

16. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den  

7 januari 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

17. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den  

28 februari 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1                          

 

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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STYRELSESAMMANTRÄDE 
 
Plats  Dalhem  

Omfattning  § 1 - 10 

Beslutande  Sven-Erik Andersson, ordf. 
Fredrik Nilströmer 
Per-Ivar Andersson  
Bernt Holmén  

  Seth Svensson  
 
Ersättare  Ann-Kristin Albertsson  

Louise Enhager  
Roger Lund   
Björn Olsson  från 17.30 
Ronnie Friström              
    

Tjänsteman  Elisabeth Stenson, VD  
 
 
 
§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2  Justerande ledamot 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Bernt Holmén.  
 
§ 3  Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning godkändes med tillägget ”Parkeringsförbud – Dalsjöfors” under  
§ 10. 
 
§ 4  Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 5  Ekonomi      
 
Riskanalys 2019    Bil. 1 
Förslag till internkontrollplan/riskanalys för 2019 gicks igenom. Styrelsen beslutade anta 
förslaget. 
 
Hyresförhandling 2019 
Hyresförhandlingar för 2019 är utsatta till 2019-02-05 kl 13.00. Till 
förhandlingsdelegation valdes Sven-Erik Andersson, Seth Svensson och VD. 
 
§ 6  Förvaltningsfrågor 
 
Dränering Näckrosvägen 6 – 8 
VD redovisade den slutliga kostnaden för dränerings-, mark- och byggnadsarbeten på 
Näckrosvägen 6 -8 till 2 094 tkr. 
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Hultavägen 4 -  6  
Framtagande av förfrågningsunderlag för dränering av husen på Hultavägen 4 – 6 håller 
på att tas fram. Förfrågan beräknas skickas ut under februari. 
 
Dalhem 
Byte avloppsledningar  
Förfrågningsunderlag håller på att tas fram för utbyte av avloppsstammar i Dalhem. 
Förfrågan beräknas kunna skickas ut under våren. 
 
§ 7  Nyproduktion 
 
Nybyggnation Kråkhult  
Byggnationen pågår och följer upprättad tidplan. 
 
VD informerade om att bolaget har erhållit statligt investeringsstöd på 25,8 mkr för 
byggnationen. För att få detta stöd fullt ut behöver solcellsanläggningen kompletteras till 
en kostnad av 605 tkr. Styrelsen beslöt att beställa utökningen.  
 
Kerstinsgärde 1:85  
Kontakt för klarläggande om byggrätten enligt detaljplanen för Kerstinsgärde kommer 
att tas med Samhällsbyggnadsnämnden under januari. 
 
 
§ 8 Övriga frågor  
 
Parkeringsförbud – Dalsjöfors 
Med anledning om utfärdat och förestående utfärdande av parkeringsförbud på gatorna 
i våra bostadsområden rapporterade VD att bolaget har ungefär lika många 
parkeringsplatser som lägenheter i Dalsjöfors. Styrelsen mottog informationen utan 
ytterligare åtgärder. 
 
§ 9 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte hålls måndag 2019-03-04 kl.17.30 i Dalhem. 
 
§ 10  Mötets avslutning 
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och avslutade dagens möte. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Elisabeth Stenson 
VD 
 
Justeras 
 
 
 
Sven-Erik Andersson  Bernt Holmén 



  Protokoll 1/2019                1 (2)  
  Styrelsesammanträde   
  Sammanträdesdag 
  2019‐01‐08 kl. 15.00 – 18.00 
 
 

STYRELSESAMMANTRÄDE 
 

Plats:    Annelundsvillan 
   
Närvarande    Kurt Eliasson, ordf. 
Ordinarie    Rune Andersson  
    Leif Grahn 

Inga‐Lill Johansson  från kl 16.30 
Roland Steinick     

 
Suppleanter    Malin Ahlberg 

Lena Hunt Viberg 
Leif Olsson 
Bo‐Göran Persson 

    Stig Standar 
         
Tjänsteman    Elisabeth Stenson, VD 
 
Frånvarande     

 
     
§ 1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.  
 
§ 2 Tjänstgörande ledamöter 
Ordföranden hälsade den nya styrelseledamoten Roland Steinick välkommen till styrelsearbetet. 
Stig Standar ersätter frånvarande Inga‐Lill Johansson.  
 
§ 3 Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Leif Grahn.  
 
§ 4 Godkännande av dagordning 
Förslag till dagordning godkändes. 
 
§ 5 Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. 
 
§ 6 Ekonomi  
 
Riskanalys/internkontrollplan        Bil. 1. 
Förslag till riskanalys gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna. Översänds till Borås 
stad. 
 
Hyresförhandlingar 2019 
Hyresförhandlingar för 2019 hålls 2019‐02‐05 . Till förhandlingsdelegation valdes ordföranden, vice 
ordföranden och VD. 
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  Styrelsesammanträde   
  Sammanträdesdag 
  2019‐01‐08 kl. 15.00 – 18.00 
 
 
§ 7 Förvaltningsfrågor 
 
Magasinet 
Trafikverket har meddelat att vårt köp av Magasinet aldrig har blivit genomfört. Detta p g a att 
begärda handlingar inte lämnats in till Borås stad vad gäller rivningslov för del av fastigheten. 
Trafikverket kommer att återbetala de 70 tkr, som bolaget erlagt för fastigheten.  
 
Ekvägen 2 
Diskuterades vad vi ska göra med Ekvägen 2. Uppdrogs åt VD att ta fram en aktuell värdering av 
fastigheten samt en kalkyl för renovering. 
 
§ 8  Nybyggnation ‐ Moränv 3 a – d 
VD rapporterade att byggnationen följer tidplanen samt att uthyrning av lägenheterna pågår. 
 
Förberedelser för etapp 2 
Styrelsen beslöt att avvakta hur uthyrningen av etapp 1 går samt att hänskjuta frågan till den nya 
styrelsen. 
 
Ekollonvägen, Sandhult 
Frågan om nybyggnation på vår tomt vid Ekollonvägen hänskjuts till den nya styrelsen. 
 
Önderedsområdet, Sandared 
Frågan om att gå vidare med möjligheten till nybyggnation på Önderedsområdet hänskjuts till den 
nya styrelsen. 
 
§ 10 Övriga frågor 
VD informerade o att den nya styrelsen kommer att få genomgå en styrelseutbildning den 5 eller 8 
mars. Anmälan sker direkt till Borås stad. 
 
§ 11 Nästa möte 
Nästa möte hålls onsdag 2019‐03‐06 kl 17.00 Alingsåsv 1. 
 
§ 12 Avslutning 
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Elisabeth Stenson 
Sekreterare   
 
 
Justeras 
 
 
Kurt Eliasson      Leif Grahn 
Ordförande      Justerare 



 

 

     Borås 2019-02-05 

 

Hej Ulf! 

Tänkte lobba lite för ökade resurser till stadens snöröjning. 

Tycker det är synd att de bara har två snöröjningsfordon och tydligen bara en chaufför per fordon. 

Två fordon och två chaufförer tycker jag nog är i minsta laget för en stad som Borås. Jag är inte insatt 

i deras jobb eller hur mycket resurser ni lägger på dem men de behöver tydligen 24 timmar på sig för 

att klara av att röja alla mindre vägar i kommunen. Då hela deras vägnät som ska röjas är på 44 mil, 

enligt stadens hemsida, så borde väl minst hälften vara gator av större art än de som ska vara röjda 

inom 24 timmar. Så kanske är 22 mil på 24 timmar en rimlig tid om de nu bara har ett fordon för 

dessa gator. Det är därför jag tycker att de åtminstone kunde få ett fordon till och kanske även ha två 

chaufförer per fordon. Då borde de hinna ploga även den gatan jag bor på, Grudegatan på 

Hässleholmen. Tänk om vi också skulle kunna använda vår gata de dagar som det kommer snö, nu 

måste vi leta upp parkeringar på andra platser och ta bussen till Hässleholmen och gå resten av 

vägen hem. 

Ulf, om nu staden bara har två fordon för snöröjning så snälla se till att de åtminstone får ytterligare 

ett fordon med minst två chaufförer. Har de redan mer resurser än detta så är jag grymt besviken på 

den tjänst som de levererar och det borde i så fall vara läge för en genomlysning på hur deras 

resurser används. 

 

Hälsningar 

 

Hans Borg 

Grudegatan 9 

507 45 Borås 
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KFUM Borås 
Basket är en ideell 
förening som har 
bedrivit basket-
verksamhet i 
Borås sedan 
1952.



Glädje - Vi vill sprida glädje och bygga stämning!
• Glädjen smittar alltid av sig och blir ett kärnvärde som skall planteras i alla åldrar i 

föreningen.

Framåtanda - Genom att tänka framåt gör vi det möjligt!
• Vi är progressiva på vår väg mot framtida framgångar - en förutsättning för att skapa 

goda basketspelare, hängivna supporters och sunda affärer.

Engagemang – Hjälper oss att utveckla verksamheten långsiktigt!
• Engagemang är en förutsättning för långsiktig etablering i svensk basket och ett 

värdeord som förpliktigar.

• Den idé som driver oss är att Borås Basket ska ge alla som vill möjlighet att delta i 
vår verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill skapa ett livslångt 
intresse för basket och engagemang för vår förening.

• Vår vision är att vara Sveriges attraktivaste basketförening, där vi ger våra 
medlemmar och medarbetare möjlighet till både social och sportslig utveckling. 

Förhållningssätt, Idé, vision



• Vår strategi för att lyckas förverkliga idé och vision är att bedriva en högklassig 
basketverksamhet i Borås stads upptagningsområde där vi erbjuder en meningsfull, 
fostrande och utvecklande sysselsättning där alla kan delta på sina villkor. 

• Vi vill ha en bredd för alla, liksom en spets för de elitsatsande. Vi vill vara en lärande 
organisation som hela tiden jobbar framåt och som gör skillnad för socialt 
ansvarstagande, inkludering och jämlikhet.

• Vårt förhållningssätt till verksamheten och till varandra ska präglas av Borås Baskets kärn-
värden – glädje, framåtanda, engagemang. Vi jobbar tillsammans och bryr oss om 
varandra. 

• Vi tar många små steg framåt och jobbar långsiktigt 
för att skapa en hållbar utveckling av Borås Baskets 
verksamhet. 

Strategi



Damverksamhet
• Vår damverksamhet har f.n. ett representationslag i 

division 2 dam och ett utvecklingslag i DU17. 
• Vi har sedan 2015 men specifikt fr.o.m. säsongen 

2017/2018 gjort en satsning på damverksamheten för att 
skapa förutsättningar för spel i Basketettan Dam fr.o.m. 
säsongen 2019/2020.

• Målet är att fr.o.m. säsongen 2021/2022 ha ett etablerat 
lag i Basketettan Dam

• Vi vill ha en lokal förankring med i grunden spelare från 
Sjuhäradsbygden.



Herrverksamhet

• Vår herrverksamhet har ett representationslag i SBL och ett utvecklingslag i 
division 2 herr.

• Herrlaget debuterade i SBL säsongen 2007/2008.

• Fr.o.m. säsongen 2011/2012 är laget ett etablerat topp 4-lag i SBL.

• Under ett flertal säsonger har herrlaget även kvalificerat sig för Europaspel.

• I vårt representationslag är vi måna om att ha en lokal förankring med spelare 
från Sjuhäradsbygden.



Breddverksamhet

• Basketskolor flickor/pojkar - 5 olika grupper i 
olika delar av staden.

• Ungdomsverksamhet flickor/pojkar - 7 flicklag, 
9 pojklag.

• Seniorverksamhet damer/herrar - division 2.
• Motionsbasket.
• Rullstolsbasket.
• Borås Basket Olympic, där personer med 

intellektuell funktionsnedsättning deltar.



Borås Basket rullstol

• För oss i Borås Basket handlar inkludering i allra högsta 
grad om att människor med olika typer av funktions-
nedsättningar ska ha möjlighet att vara en del av 
basketfamiljen. 

• Hos oss kan rullstolsburna sedan drygt 10 år tillbaka 
spela basket. Rullstolsbasket är en tuff och snabb 
bollsport där tjejer och killar spelar tillsammans. 

• Ett 15-tal personer lirar rullstolsbasket i vår förening. 
Även icke rullstolsburna är välkomna att spela i vårt lag, 
vilket är en verklig utmaning och en fin möjlighet att sätta 
sig in i en rullstolsburen persons verklighet. 

• Laget deltar i en hel del arrangemang i samarbete med 
SISU och profilerar i de sammanhangen Borås Basket 
på ett föredömligt sätt.



Borås Basket Olympic

• I Borås Basket är det en självklarhet att barn, ungdomar och vuxna med 
någon form av intellektuell funktionsnedsättning ska kunna spela basket. I 
vårt Borås Olympic-lag, som startades i samarbete med FUB säsongen 2014/2015, 
kan flickor/damer och pojkar/herrar i blandade åldrar och med intellektuell 
funktionsnedsättning spela basket utifrån sina förutsättningar. 

• Under den första säsongen spelade sju personer i olika åldrar i detta lag. Ryktet 
spred sig snabbt om dessa fantastiska lirare och f.n. är de ca 20 personer, 
åldrarna varierar mellan 10-50 år. Flera av våra ligaspelare är regelbundet med på 
Olympics träningar och menar att dessa träningar är de som är allra roligast!



• Fr.o.m. säsongen 2017/2018 deltar Borås Olympic i division 3 i Basketligan 
Special!

• Vår förhoppning är att arbetet med att besöka skolor också ska kunna 
utökas till att omfatta särskolor och daglig verksamhet. Då kan vi nå 
ännu fler personer som kan inkluderas i basketfamiljen.

• Borås OIympic är ett av klubbens viktigaste och gladaste lag - här 
finns en enorm spelglädje och man går alltid till och från träningarna med ett 
leende!



• I Borås Basket har vi lirare i ett brett åldersspann – de yngsta är 7 år och den just nu 
äldsta är 61 år. 

• Föreningen har f.n. 375 aktiva i åldrarna 7-19 år, av dessa är 40% tjejer. 
• Vi har f.n. totalt 530 aktiva inklusive seniorer/motionärer.
• F.n. har vi drygt 700 medlemmar, inklusive passiva stödmedlemmar.
• Vi har innevarande säsong 60 ledare, varav 20% är kvinnor.
• I Borås Basket är jämlikhet och inkludering fokusområden.
• Vi vill erbjuda en meningsfull, fostrande och utvecklande sysselsättning där ALLA 

oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, social eller etisk bakgrund, nationalitet 
eller sexuell läggning kan delta på sina villkor.

• Hos oss finns det möjlighet att spela basket i alla åldrar, utifrån vars och 
ens förutsättningar.



Borås Basket finns ute i staden

• Vi har i vissa stadsdelar av Borås stad där en stor del av ungdomarna har utländsk 
bakgrund periodvis haft någon eller några personer som på heltid besökt och funnits 
på skolor och fritidsgårdar och där introducerat basket för ungdomarna. Detta 
har gjort att ett antal av dessa flickor och pojkar valt att stanna i vår verksamhet, antingen 
som spelare eller som ledare/funktionär, och inkluderats i basketfamiljen.

• Vi finns sedan mer än tio år tillbaka ute i skolorna med våra ligaspelare, som på 
idrottslektioner lirar basket med ungdomarna. Men vi pratar också om anti-
diskriminering och antimobbing, jämlikhet, utanförskap och antivåld med ung-
domarna. Resultatet av detta arbete har skolorna sett mycket positivt på, och för Borås 
Basket har det inneburit att vi haft glädjen att få ta emot nya flickor och pojkar av olika 
nationaliteter som inkluderats i basketfamiljen.

• Fr.o.m. säsongen 2016/2017 har Erikslundsskolan basketinriktning och en av våra 
ligaspelare planerar och genomför tillsammans med idrottslärarna på skolan basketträning 
för ungdomar i åldrarna 13-16 år.

• Vi har under hösten 2018 startat ett projekt på Hässleholmen tillsammans med 
Peter Karlsson, gruppchef för områdespolisen. Genom områdespolisens dagliga 
närvaro byggs ett nätverk där boende och familjer lär känna varandra, samverkar och 
involveras i basketaktiviteter. I förlängningen engagerar nätverket barn och 
ungdomar i stället för att de dras in i kriminella kretsar.



Ge ekonomiska förutsättningar för att spela basket

• Vår medlemsavgift är endast 150 SEK/person och säsong. 

• Deltagaravgifterna varierar beroende på ålder och om spelaren deltar i seriespel 
och baseras till stor del på hyreskostnad för halltider i Borås stad. Om man 
önskar kan man dela upp betalningen av sin deltagaravgift utefter de ekonomiska förut-
sättningar man har. Det är också vanligt att vi kommer fram till separata pragmatiska lös-
ningar för att hjälpa dem som har extra knappa ekonomiska förutsättningar.

• Vi avsätter varje säsong 5% av eventuellt ekonomiskt överskott till 
”ändamålsbestämda medel”, som ska komma hela breddverksamheten till 
godo. Inför varje säsong går vi igenom vilka ändamål som bör stöttas så  att vi kan vara 
tydliga mot ledare, spelare och föräldrar om i vilken omfattning och i vilka sammanhang 
föreningen kan stötta lag och spelare ekonomiskt. På detta sätt hoppas vi kunna 
inkludera fler aktiva i basketfamiljen.



• Några av våra viktigaste fokusområden är jämlikhet, inkludering och socialt ansvars-
tagande. Inte bara för att vi ska uppfylla våra mål och nå vår vision. Utan för att vi är över-
tygade om att mångfald är viktigt för alla människor och verksamheter och att det 
bidrar positivt till den känslomässiga intelligensen (EQ, en persons förmåga att 
kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och 
vara empatisk). Helt enkelt viktiga delar i en hållbar utveckling.

• Vi värdesätter att vara med i sammanhang där man lyckas tillsammans och det 
tror vi att man gör bäst om de inblandade har olika bakgrund och förutsätt-
ningar med sig ”i bagaget”.



Hemsida
www.borasbasket.se 

Facebook
Borås Basket för alla
Borås Basket dam
Borås Basket
Borås Basket Olympic

Instagram
kfumborasbasket
borasbasketdam
borasbasket
borasbasketolympic

Twitter
Borås Basketklubb
Borås Basket SBL
BoråsSupport

Borås Basket i sociala medier

• Hela verksamheten är sedan flera år 
tillbaka representerad på sociala medier.

• Enbart Damernas Facebook-konto har f.n. 
över 2000 följare.

• Vi har en policy för hur vi agerar på ett 
seriöst sätt på sociala medier.

• Vi är en av Sveriges mest aktiva 
föreningar på sociala medier och i alla 
inlägg goda ambassadörer för Borås Stad.



Bakgrund till förslaget om ombyggnation i Boråshallen

• Boråshallen utnyttjas flitigt som evenemangsarena och är den enda idrottshall 
i Borås stad som kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet 
på ca 2 900 besökare. Boråshallen är 61 år i år och är unik i sitt slag och 
har följaktligen stora behov av underhålls- och renoveringsinsatser, men 
också en potential att ytterligare utvecklas. 

• Borås Basket är sedan lång tid tillbaka en av hyresgästerna i Boråshallen, där 
vi hyr tider både för träningar och för matcharrangemang. Under ett flertal år 
har Borås Basket tillsammans med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 
diskuterat en evenemangsarena och förstudien för en sådan arena 
fortlöper, där f.n. lokaliseringen av arenan utvärderas. 

• Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena fortskrider och 
utvecklas, så har Boråshallen stora behov av framför allt tillgängliga och 
välkomnande publikutrymmen. 

• Borås Basket ser därför att det är av yttersta vikt att ett förslag om 
Boråshallens ytterligare utveckling tas fram parallellt med att förstudien av 
en ny evenemangsarena i staden fortlöper.



• För att göra Boråshallen än mer attraktiv och locka mer publik och besökare till 
alla olika typer av arrangemang i hallen, ser vi från Borås Baskets sida att 
byggnation av en restaurang och pub skulle utgöra en av de viktigaste 
nycklarna för en positiv utveckling av Boråshallen. 

• Detta skulle ge all publik möjlighet att träffas för trevlig samvaro och god 
mat och dryck både före, under och efter arrangemang. 

• Vi är övertygade om att en restaurang och pub i Boråshallen skulle öka 
möjligheterna att locka än mer publik till alla olika typer av arrangemang i 
hallen, samtidigt som hallen skulle få en naturlig och trevlig samlingspunkt. 

• En familjär atmosfär i kombination med spännande arrangemang!



• Borås Basket har grovt skissat på en om- och 
tillbyggnad av Boråshallen och vi ser att det finns 
goda möjligheter att inrätta en restaurang och 
pub på den västra kortsidan av hallen, dvs. 
den del av hallens läktare som ännu inte 
rustats upp. 

• Det går utmärkt att utnyttja hela kortsidan, 
inklusive nuvarande läktare, till 
restaurang/pubdel. En utbyggnad för 
restaurangkök går att göra i anslutning till 
hallens västra kortsida. 

• Goda möjligheter finns avseende potentiella 
restauratörer som skulle kunna ha intresse av 
verksamhet i Boråshallen. Catering vid enskilda 
tillfällen är givetvis också ett alternativ.

• Borås Basket och våra samarbetspartners är 
positiva till att vara drivande och delaktiga både 
vad gäller projektering, byggnation och 
finansiering av ombyggnationen, vilken sedan 
hyrs av Fritids- och Folkhälsoförvaltningen.

• Lokalförsörjningsförvaltningen har konsulterat 
Borås Stads jurister, som inte ser några hinder för 
den lösning vi föreslår.
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Tack för uppmärksamheten!







 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-21 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0 
 

  

 

Initiativ från Borås Basket om en om- och tillbyggnad 
av serveringsdel i Boråshallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Borås Baskets initiativ och ger 
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet (ekonomi och juridik), i ambition att gå föreningens 
önskan till mötes.  
 
Utredningen ska redovisas på nämndens aprilmöte.       

Sammanfattning  
Borås Basket har uppvaktat Borås Stad och tillskrivit Fritids- och 
folkhälsonämnden om ett förslag att göra en om- och tillbyggnad av en 
serveringsdel i Boråshallen.  

Borås Basket har grovt skissat på ett förslag på den västra kortsidan av hallen - 
kortsidan, inklusive nuvarande läktare - till restaurang/pub samt servering. Den 
delen av läktare har ännu inte rustats upp i hallen.  

Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer 
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i 
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva 
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära 
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar 
arrangemang i hallen. 

Borås Basket är positiva till att vara drivande och delaktiga både vad gäller 
projektering, byggnation och finansiering av projektet.               

Ärendet i sin helhet 
Borås Basket har under de senaste åren arbetat tillsammans med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen för att utreda möjligheterna till en ny evenemangsarena i 
staden. Av olika anledningar har vi inte lyckats hitta en lämplig plats för 
ändamålet. Arbetet lever dock vidare och finns med i stadens strategiska arbete.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
Beslutsunderlag 
1. Borås Baskets framställan 
2. Borås Baskets presentation 
3. Grovskiss på föreslagen tillbyggnad                                

Samverkan 
Ärendet har diskuterats tillsammans med Borås Basket, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Stadsledningskansliet och berörda 
kommunalråd för Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Borås Basket 
3. Kommunstyrelsen 
 
 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-21 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0 

Initiativ från Borås Basket om en om- och tillbyggnad 
av serveringsdel i Boråshallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Borås Baskets initiativ och ger 
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet (ekonomi och juridik), i ambition att gå föreningens 
önskan till mötes.  
 
Utredningen ska redovisas på nämndens aprilmöte.       

Sammanfattning av ärendet 
Borås Basket har uppvaktat Borås Stad och tillskrivit Fritids- och 
folkhälsonämnden om ett förslag att göra en om- och tillbyggnad av en 
serveringsdel i Boråshallen.  
 
Borås Basket har grovt skissat på ett förslag på den västra kortsidan av hallen - 
kortsidan, inklusive nuvarande läktare - till restaurang/pub samt servering. Den 
delen av läktare har ännu inte rustats upp i hallen.  
 
Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer 
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i 
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva 
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära 
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar 
arrangemang i hallen. 
 
Borås Basket är positiva till att vara drivande och delaktiga både vad gäller 
projektering, byggnation och finansiering av projektet.               

Beslutsunderlag 
1. Borås Baskets framställan 
2. Borås Baskets presentation 
3. Grovskiss på föreslagen tillbyggnad                  
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-02-21 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-02-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-02-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 1(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-02-01 
 
Plats och tid Guttasjöns övningsanläggning 
 2019-02-01 kl. 8.30 – 15.00 
 
Omfattning § 1 - § 11 
 
Närvarande ledamöter Rose-Marie Liljenby Andersson Borås 

Ulf Sjösten  Borås (§ 1 - § 9) 
Carl Pålsson  Bollebygd 
AnnSofi Tureson  Mark 

  Torsten Lindh  Svenljunga 
Anders Brolin  Tranemo 

  Börje Eckerlid  Ulricehamn 
 
Närvarande ersättare Anna Christensen  Borås 

Lars-Erik Olsson  Bollebygd (§ 8 - § 11) 
  Peter Branshöj  Mark 
  Stephan Bergman  Tranemo 
  Ingvar Ideström  Ulricehamn 
    

   
Övriga närvarande Jill Jingbrant, förbundsdirektör 

Stefan Bengtsson, t f räddningschef 
Ann Larsson, administrativ chef 
Björn Larsson, avdelningschef 

  Anders Johansson, avdelningschef 
Andreas Leandersson, avdelningschef 

  Susanne Kling, sekreterare 
  Peder Liljeroth, SACO (kl. 8.30-9.30) 

 
Utses att justera Torsten Lindh 
 
Underskrifter Sekreterare: ............................................................... 
     Susanne Kling 
 
  Ordförande: ................................................................ 
                                      Rose-Marie Liljenby Andersson 
 
  Justerande: ................................................................. 
   Torsten Lindh 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-02-18 



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 2(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-02-01 
 
§ 1 
Val av justerare 
Torsten Lindh utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
§ 2 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 
§ 3 
Konstituerande av direktionen (Dnr. 2019-000044) 
Ledamöter och ersättare i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har 
utsetts av medlemskommunerna enligt nedan; 
 

Ledamot Ersättare Kommun 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) Mohamed Farah (S) Borås 
Ulf Sjösten (M) Anna Christensen (M) Borås 
Carl Pålsson (FR) Lars-Erik Olsson (S)) Bollebygd 
AnnSofi Tureson (S) Peter Branshöj (M) Mark 
Torsten Lindh (S) Johan Björkman (M) Svenljunga 
Anders Brolin (S) Stephan Bergman (M) Tranemo 
Börje Eckerlid ( C) Ingvar Ideström (M) Ulricehamn 
 
Enligt SÄRF:s förbundsordning ska till ordförande utses ledamot från Borås stad och Borås 
stad har utsett Rose-Marie Liljenby Andersson till ordförande för SÄRF:s direktion. 
Vice ordförande ska utses av direktionen bland ordinarie ledamöter från övriga 
medlemskommuner. Vice ordförandeposten skiftas varje mandatperiod. 
 
Direktionen genomför enskilda överläggningar. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att  till vice ordförande under mandatperioden 2019-2022 utse Börje Eckerlid. 
 
§ 4 
Sammanträdesdagar 2019 (Dnr. 2018-000403) 
Direktionen tog 2018-06-08 beslut om sammanträdesdagar för år 2019. Med hänsyn till att 
det är en ny mandatperiod bör den nya direktionen fastställa sammanträdesdagarna. 
 
Direktionen konstaterar att tidigare beslut behöver ändras för direktionens sammanträde i 
september. 
 
  



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 3(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-02-01 
 
 
Direktionens sammanträdesdagar 
Fredag 2019-02-01 kl. 8.30 
Fredag 2019-03-15 kl. 8.30 
Fredag 2019-06-14 kl. 8.30 
Fredag 2019-09-20 kl. 8.30 
Fredag 2019-10-18 kl. 8.30 
Fredag 2019-12-06 kl. 8.30 
 
Sammanträdesdagar för presidiet framgår i bilaga. 
 
Ägarrådets sammanträdesdagar 
Fredag 2019-04-26 kl. 9.30 
Fredag 2019-10-25 kl. 9.30 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa sammanträdesdagar för direktionen och ägarrådet enligt ovan. 
 
 
§ 5 
Delegationsbestämmelser (Dnr. 2019-000045) 
Enligt kommunallagen får direktionen uppdra åt en anställd i förbundet att besluta på 
direktionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden med vissa 
begränsningar. 
 
Förbundet föreslår att direktionen uppdrar åt förbundsdirektör och räddningschef att 
besluta på direktionens vägnar enligt upprättad förteckning. Av förteckningen framgår även 
förbundsdirektörens och räddningschefens möjligheter till vidaredelegering samt vilka 
ärenden som ska rapporteras till direktionen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att uppdra åt förbundsdirektör och räddningschef att besluta på direktionens vägnar 

enligt upprättad delegationsförteckning att gälla fr. o m 2019-03-01. 
 
  



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 4(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-02-01 
 
 
§ 6 
Firmatecknare(Dnr. 2019-000046) 
Direktionen har enligt kommunallagens bestämmelser delegerat beslutanderätten till 
förbundsdirektör och räddningschef enligt särskild förteckning. 
 
Beslut om firmatecknare för vissa ekonomiska transaktioner beslutas av direktionen. 
Detta gäller beslut som inte är reglerade i delegationsförteckning och berör främst beslut om 
att förfoga över behållning på bankgiro och bankkonto samt beslut om att öppna eller 
avsluta plusgiro/bankgiro/bankkonto i förbundets namn. Dessa beslut ska alltid göras av två 
personer i förening. Beslut om nya firmatecknare föreslås gälla fr o m 2019-03-01. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att förbundet (organisationsnummer 222000-0810) fr o m 2019-03-01 tecknas av Jill 

Jingbrant eller Ann Larsson i förening med Susanne Kling eller Tobias Söderman. 
 
§ 7 
Dokumenthanteringsplan (Dnr. 2019-000047) 
Räddningstjänstförbundet har sedan tidigare en dokumenthanteringsplan som nu har 
genomarbetats, kompletterats och reviderats. Upplägg och innehåll har stämts av med 
personal vid Stadsarkivet i Borås stad. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att fastställa dokumenthanteringsplan för SÄRF enligt bilaga att gälla 

fr. o m 2019-03-01 
 
att ge förbundsdirektören mandat att fortlöpande revidera dokumenthanteringsplanen 

och vid behov ta beslut om förändringar och årligen återrapportera eventuella 
förändringar till direktionen 

 
att beslutet ska gälla retroaktivt, befintliga handlingar ska gallras enligt nu beslutad 

dokumenthanteringsplan. 
 
  



SÖDRA ÄLVSBORGS DIREKTIONSPROTOKOLL 5(5) 
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Sammanträdesdatum 
 2019-02-01 
 
 
§ 8 
Avtal med Borås stad avseende biträde för revision (Dnr. 2019-000048) 
Förslag till avtal är upprättat mellan Borås Stads Revisionskontor och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. Avtalet omfattar revisionsåren 2019 – 2023. 
 
Revisionskontoret utser ansvarigt biträde för uppdraget som innebär att biträda de 
förtroendevalda revisorerna när det gäller granskning av förbundets årsredovisning, 
delårsredovisning, grundläggande granskning av verksamheten, övergripande intern kontroll 
samt administration av revisionen. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna avtal avseende biträde för revision enligt bilaga att gälla under 

revisionsåren 2019 – 2023. 
 
§ 9 
Riskbedömning till internkontrolplan (Dnr. 2019-000049) 
Direktionen fastställde 2017-09-15 modell för riskanalys och internkontrollplan. Modellen 
innebär att SÄRF:s ledningsgrupp och direktionen ska genomföra en riskanalys. 
Riskanalyserna ska sedan ligga till grund för internkontrollplanen 2019 som ska fastställas vid 
direktionens sammanträde 2019-03-15. 
 
Direktionen genomför enskilda överläggningar tillsammans med förbundsdirektören och 
konstaterar vilka risker som ska prioriteras för att ingå i internkontrollplanen 2019. 
 
§ 10 
Information angående räddningstjänstens verksamhet 
Förbundsdirektören och avdelningscheferna presenterar SÄRF:s verksamhet, lagstiftning, 
styrdokument, uppdrag, organisation samt resultat i det pågående förändringsarbetet och 
räddningstjänstens nuvarande och framtida utmaningar. 
 
§ 11 
Information från förbundsdirektören 
Normalt informeras direktionen under denna punkt om aktuella eller kommande frågor av 
väsentlig art samt genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s medlemskommuner 
och verksamhetsområden. Som inledning på en ny mandatperiod inriktades informationen 
denna gång på en presentation av förbundets verksamhet (se § 10). 
 























FINANSRAPPORT 2019-02-28

1. Borås Stad
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-01-31 2019-02-28
Räntebärande likviditet*) 904,3 921,1 918,0
varav:  -utlåning till internbanken 26,0 237,7 159,5

-externa räntebärande placeringar 552,4 552,4 552,4

-direktutlånat till bolagen 10,2 10,2 10,2

Kassalikviditet efter utlåning till internbanken och bolagen samt placerade medel 315,7 120,8 195,9

*)BS samlade likvida medel, bank, plusgiro skatte konto mm

Intecknad likviditet 769,6 461,3 485,0
Avsättningar såsom framtida pensioner mm. Beloppet kan komma att ändras i slutlig årsredovisning 2018

Förändringar i likviditeten mot f.g. månad 50 -3
Kommentar: 

 

 

Externa räntebärande placeringar Bokfört värde Marknadsvärde Orealiserat +/-
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond 46,9 48,0 1,1

Nordea Instutionell Korträntefond 60,0 59,8 -0,2

Simplicity Likviditetsfond 60,0 60,0 0,0

SPP Företagsobligationsfond 107,3 108,7 1,3

SPP Grön Obligationsfond 61,2 61,6 0,4

SPP Obligationsfond 87,4 89,1 1,6

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 90,6 91,8 1,2

Öhman Grön obligationsfond AB 38,9 39,0 0,1

552,4 558,0 5,6
Realiserade vinster/förluster under året 0,0
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2. Internbanken
Belopp anges i miljoner kronor 

2018-12-31 2019-01-31 2019-02-28
Internbankens upplåning - Intern och Extern 8 258,5 8 499,4 8 517,9
Upplåning - Borås Stad 26,0 237,7 159,5

Upplåning - Kommunala bolag, Räntekonto 187,7 166,9 163,6

Upplåning - Certifikat 1 700,0 1 400,0 1 500,0

Upplåning - Kommuninvest 2 444,8 2 694,8 2 694,8

Upplåning - Banker, övrigt 0,0 0,0 0,0

Upplåning- Obligation 3 900,0 4 000,0 4 000,0

Internbankens utlåning - Bolagens upplåning 8 258,5 8 499,4 8 517,9

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning exkl EMC

Lånevolym:

Räntekostnad (momentan): inkl kreditlöften

Snittränta (momentan): upplåning inkl kreditlöften

Räntekostnad (momentan): inkl ränteswappar

Snittränta (momentan inkl ränteswappar):

Genomsnittlig lånemarginal (momentan) jmf med 3 mån stibor:

Återstående kapitalbindningstid (år):

Andel lån med förfall inom 12 mån.:

Internbankens adm omkostnader (i% av lånevolym)

Basfakta och nyckeltal internbankens upplåning EMC

Lånevolym:

Snittränta 

Internbankens kreditlöften
Långivare Typ Kredit, mkr Utnyttjad Löptid

Nordea Kontokredit 400 0 2020-08-31

Nordea Kreditlöfte 500 0 2023-01-10

SHB Kreditlöfte 750 0 2020-02-28

SEB Kreditlöfte 750 0 2020-02-28

Swedbank Kreditlöfte 500 0 2020-02-28

Summa 2 900 0,0

2019-01-31 2019-02-28

2 500,0 2 500,0

2,22% 2,22%

0,05% 0,05%

0,20% 0,29%

2,01 1,96

37% 37%

0,12% 0,22%

48,6 50,4

0,81% 0,84%

2019-01-31 2019-02-28

5 999,4 6 017,9

7,1 13,3



Basfakta  och nyckeltal internbankens utlåning belopp i mkr

Låntagare Akt. skuld Limit Snittränta (momentan) *)
Riskanalys mkr, om 

räntan stiger med 1%
Riskanalysen i % av 

budgeterad vinst

BOSTÄDER 2 557,4 2 800,0 1,15% 0,29% 22,1 108%

BEMAB 3 532,4 4 747,0 2,29% 0,54% 7,8 999%

varav EMC 2 500,0 3 167,0 0,0 0%

ELNÄT 746,1 1 000,0 1,03% 0,59% 5,4 13%

VISKAFORSH 353,1 396,0 0,84% 0,39% 3,5 101%

STADSHUSAB 195,1 204,8 0,49% 0,00% 1,0 999%

IBAB konc 290,7 360,0 1,08% 0,29% 2,5 28%

FRIBO 191,9 216,0 1,75% 0,39% 1,2 41%

SANDHULTSB 289,5 305,0 0,88% 0,39% 2,3 335%

TOARPSHUS 153,3 245,0 1,21% 0,39% 1,3 160%

DJURPARK 127,7 180,0 0,80% 0,00% 1,0 999%

PARKERING 45,2 129,0 2,23% 0,59% 0,5 6%

BORÅSBORÅS 0,6 22,0 0,42% 0,00% 0,0 999%

INKUBATORN 0,0 2,4 0,42% 0,00% 0,0 999%

AKADEMIPLATSEN 35,0 43,0 0,42% 0,00% 0,4 999%

Summa 8 517,9 10 650,2 1,68% 0,42% 49,0

*) Marknadsmässig avgift ovanpå internbankens upplåningskostnad i syfte att åstadkomma konkurrensneutralitet för den del av bolagens verksamhet som 
verkar i konkurrens.
Utöver den marknadsmässiga avgiften tillkommer kostnader för administration och i förekommande fall kostnad för ej uttagna pantbrev.

Avstämning mot riktlinjer och regler för finansverksamheten, exkl EMC

Derivatinstrumentens belopp ovan avser endast största motpart per ratingkategori

Kommunkoncernens samlade räntederivat per 2018-12-31 på nominellt 2 845,5 mkr har ett marknadsvärde på -59,3 mkr
jämförbar med den ränteskillnadsersättning som måste betalas till banken då ett bundet lån förtidslöses

Kommentar:
 

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapita lbindning 2,5 år 1,5 år - 4 år 2 år Ja l
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 4 år 2,1 år Ja l

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfa l l < 1 år 0% - 50% 38% Ja l

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tets täckning 12M >100% 2 218 Mkr 3 458 Mkr* Ja l
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Nominellt Utfall Uppfyllt Marknadsvärde Utfall

AAA 5000 Mkr - Ja l 250 Mkr - Ja l
AA- 3000 Mkr 1 150 Mkr Ja l 150 Mkr 10,6 Mkr Ja l
A- 2000 Mkr 825 Mkr Ja l 100 Mkr 20,6 Mkr Ja l
BBB- 1000 Mkr 9,5 Mkr Ja l 50 Mkr 1,0 Mkr Ja l

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

156%

Uppfyllt


































































