Sida

KALLELSE
Datum

2020-10-02
Instans

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kommunfullmäktiges sessionssal, Sturegatan 42, måndagen den 12 oktober
2020 ca kl. 09:30
OBS!

Borås Stadshus AB sammanträder 09:30 och Kommunstyrelsens sammanträde
startar direkt efter
De ledamöter och ersättare som vill ansluta på distans ska kontakta
kommunsekreteraren innan sammanträdet.

Kommunstyrelsens sammanträde är ej öppet för allmänheten, sammanträdet
kommer att sändas via boras.se

Inledning
Sammanträdet inleds med en redovisning från den Centrala Krisledningsstaben
angående Coronapandemin
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Carl Morberg
Kommunsekreterare

Tidsprogram för Kommunstyrelsen
Måndag 12/10 Sammanträdet börjar med föredragning av beslutsärenden,
därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde.
Därefter genomgång av budgeten och gruppvisa överläggningar resten av dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.
Tisdag 13/10

Gruppöverläggningar.
Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Måndagen den 26 oktober hålls ett beslutssammanträde med start kl 09.30
(beslut om budget och till budgeten tillhörande ärenden samt övriga ärenden).
Kallelsen publiceras den 16 oktober 2020.
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Kommunikation
Kvalitet och utveckling
Mark och exploatering
Ekonomistyrning
Näringsliv
Strategisk samhällsplanering
Centrum för kunskap och säkerhet
Koncerninköp

Borås Stad

Datum

Sida

2020-10-02

3(4)

Ärende
1.

Val av justerare

2.

Anmälningsärende 2020-10-12
Dnr 2020-00663 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil)

3.

Delegationsbeslut 2020-10-12
Dnr 2020-00681 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil)

4.

Kc1

Arvode i samband med budgetarbete för Kommunstyrelsen
Dnr 2019-00827 1.1.2.25 Programområde 1

(Bil)

5.

K1

Marknadsföringssamarbete Borås Basket
Dnr 2020-00662 2.9.1.1 Programområde 1

(Bil)

6.

K2

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020: Borås AIK Futsal (Bil)
Dnr 2020-00323 2.9.1.1 Programområde 1

7.

K3

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Fristad GoIF
Dnr 2020-00569 2.9.1.1 Programområde 1

(Bil)

8.

K4

Marknadsföringssamarbete Borås Hockey
Dnr 2020-00661 2.9.1.1 Programområde 1

(Bil)

9.

KU1

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut år 2020
Dnr 2020-00401 3.7.2.25 Programområde 2

(Bil)

10. M1

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2021
Dnr 2020-00608 3.1.2.6 Programområde 4

(Bil)

11. E1

Namnändring av Borås Djurpark AB
Dnr 2020-00686 1.3.1.1 Programområde 1

(Bil)

12. E2

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Dnr 2019-00957 3.4.4.1 Programområde 1

(Bil)

13. E3

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M)
Ingen skall behöva flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet
Dnr 2019-00618 1.1.1.1 Programområde 1

(Bil)

14. E4

Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020
Dnr 2020-00726 1.2.4.0 Programområde 1

(Bil)

15. E5

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 2021
Dnr 2020-00697 1.2.3.2 Programområde 1

(Bil)

Borås Stad

Datum

Sida

2020-10-02

4(4)

Ärende
16. N1

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete (Budgetuppdrag
2017)
Dnr 2017-00252 141 Programområde 1

(Bil)

17. SP1

Yttrande över ansökan om planbesked för Norrmalm Väpnaren (Bil)
6. Härolden 1, Stallknekten 1, Priorn 6.
Dnr 2020-00389 3.1.1.2 Programområde 4

18. SP2

Yttrande över ansökan om planbesked för Druvefors, Solrosen
5
Dnr 2020-00331 3.1.1.2 Programområde 4

(Bil)

19. CKS1 Svar på motion från Stefan Lindborg (V): Kommunal
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet
Dnr 2019-00608 1.1.1.1 Programområde 1

(Bil)

20. CKS2 Svar på remiss: Ökad trygghet för visselblåsare
Dnr 2020-00580 2.3.4.0 Programområde 1

(Bil)

21. CKS3 Svar på initiativärende: Bisysslor och den uppkomna situationen (Bil)
på Träffpunkt Simonsland
Dnr 2020-00466 1.1.2.0 Programområde 1

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Arvode i samband med budgetarbete för
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får möjlighet att erhålla arvode och
ersättning för förlorad arbetsinkomst under 15 timmar, utöver planerad
sammanträdestid, i samband med styrelsens budgetarbete.

Datum

2020-09-21

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-25

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00827 1.1.2.25
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20200910

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc1

Sida

SKRIVELSE

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

1(1)

Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00827 1.1.2.25

Arvode i samband med budgetarbete för
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får möjlighet att erhålla arvode och
ersättning för förlorad arbetsinkomst under 15 timmar, utöver planerad
sammanträdestid, i samband med styrelsens budgetarbete.
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-10-29 § 458 Arvode i samband med
budgetarbete inför 2019 års budget då budgetarbete ställde särskilda krav då
arbetet skulle ske med delvis nya förutsättningar och med ett pressat tidsschema
som valåret gav.
Det föll väl ut och utifrån att budgetarbetets betydelse och omfattning har ökat
de senaste åren vilket gör att Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare gavs
en permanent lösning för detta, beslut 2019-10-14 § 410 Arvode i samband
med budgetarbete för Kommunstyrelsen.
Nu föreslås en utökning men 5 timmar från de föregående 10 timmarna till
totalt 15 timmar förlorad arbetsinkomst i samband med styrelsens
budgetarbete.
Respektive parti för lista för varje tillfälle och redovisar till
Kommunsekreteraren.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsens ledarmöten
2. Löneservice

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete Borås Basket

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om
marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till
klubben 275 000 kronor.

Datum

2020-09-22

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-25

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00662 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2020-09-20

Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Programområde 01

K1

Sida

SKRIVELSE

Marie Ingvarsson
Handläggare
033 357118

1(2)

Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00662 2.9.1.1

Marknadsföringssamarbete Borås Basket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Basket om
marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till
klubben 275 000 kronor.
Ärendet i sin helhet
När Coronapandemin slog till med full kraft i mars i år återstod tre omgångar
av grundserien i Basketligan med Borås Basket som klara ledare. Slutspelet
skulle ha inletts i slutet av samma månad men istället beslutade Svenska
Basketbollförbundet att ställa in resten av säsongen och tilldela Borås Basket
SM-guldet.
Avtalet med föreningen tecknas nu mot bakgrund av de konsekvenser som
pandemin medfört för hela samhället. Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om begränsningar av folksamlingar innebär sannolikt att
Borås Basket spelar utan eller inför en begränsad publik.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Borås Basket ska ses
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande säsong
med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett ur
smittspridningssynpunkt säkert sätt.

Beslutsunderlag
1. Avtal
Beslutet expedieras till
1. Jonas Larsson, Borås Basket, Bockasjögatan 2, 504 30 Borås

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

AVTAL
Datum

1(2)
Instans

2020-10-12 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2020-00662 2.9.1.1
Marie Ingvarsson
Handläggare
033 357118

Marknadsföringssamarbete: Borås Basket
Detta avtal har träffats mellan Borås Basket, nedan kallad klubben, och Borås
Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att
marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens säsong 2020/2021 och gäller 1 oktober 2020 till 31
maj 2021. Klubben spelar under säsongen i Basketligan herr.
Klubbens åtagande

2. Marknadsföringslogotypen med ordet ”Borås” ska finnas på lagets
uppvärmningsställ, samt på den bakgrund som används vid
presskonferenser vid lagets hemmamatcher.
3. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på ledskyltarna. Under 2021 exponeras budskap om 400-årsjubileet.
4. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens
webbplats.
5. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter
eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i
detta avseende.
6. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Basketligan
att lotta ut bland Borås Stads anställda.
7. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter eller liknande sammanhang ställs till
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas till via e-post till
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande
från kommunens sida.
8.
Kommunens åtagande
9. Kommunen betalar till klubben 275 000 kr. Pengarna betalas mot faktura.
Övrigt

10. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om
klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Borås Stad

Datum

Sida

2020-10-12

2(2)

p 7 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna
exponering enligt p 2,3 och 4. Kommunen har rätt att avgöra om klubben
brustit i detta avseende.
11. Eventuella kostnader för tryck på uppvärmningsställ anses ingå i klubbens
normala omkostnader och betalas av klubben. Kommunen betalar
eventuella kostnader för skyltar för sin exponering.
12. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
13. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den
Ulf Olsson
Kommunstyrelsen

Jonas Larsson
Borås Basket

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020: Borås
AIK Futsal

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås AIK Futsal om
marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar
till föreningen 50 000 kronor.

Datum

2020-09-23

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-25

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00323 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2020-09-13

Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Programområde 01

K2

Sida

SKRIVELSE

Marie Ingvarsson
Handläggare
033 357118

1(1)

Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00323 2.9.1.1

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020: Borås
AIK Futsal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås AIK Futsal om
marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar
till föreningen 50 000 kronor.
Ärendet i sin helhet
Borås AIK spelar sedan ett par år i den Svenska Futsalligan, den högsta
nationella serien. Säsongen 2019/2020 slutade laget på en sjunde plats. I serien
återfinns lag från Stockholm, Göteborg, Örebro, Eskilstuna för att nämna
några.
Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland
annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.
Avtalet med Borås AIK tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av folksamlingar
innebär sannolikt att serien inledningsvis spelas utan eller inför en begränsad
publik.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Borås AIK Futsal ska
ses som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande
säsong med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett
ur smittspridningssynpunkt säkert sätt
Beslutsunderlag
1. Avtal
2. Ansökan
Beslutet expedieras till
1. Claes Berndtsson, Borås AIK Futsal, Sjumilagatan 10, 507 42 Borås
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Fristad GoIF

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Fristad GoIF om
markandsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar
till föreningen 25 000 kronor.

Datum

2020-09-23

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-25

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00569 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2020-09-13

Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Programområde 01

K3

Sida

SKRIVELSE

Marie Ingvarsson
Handläggare
033 357118

1(1)

Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00569 2.9.1.1

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Fristad GoIF
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Fristad GoIF om
marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar
till föreningen 25 000 kronor.
Ärendet i sin helhet
Fristad GoIF spelar i div 1 Västra Götaland, och i svenska cupen. Laget slutade
på en andra plats i serien 2019/2020.
Lagets sportsliga framgångar, bl a kval till Allsvenskan, har lett till en ökad
uppmärksamhet i media, både lokalt och i Västra Götaland, liksom ett ökat
publikintresse.
Avtalet med föreningen tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av folksamlingar
innebär sannolikt att Fristad GoIF spelar utan eller inför en begränsad publik.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Fristad GoIF ska ses
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande säsong
med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett ur
smittspridningssynpunkt säkert sätt.
Beslutsunderlag
1. Avtal
2. Ansökan
Beslutet expedieras till
Magnus Bergenholtz, Fristad GoIF, Industrivägen 3, 513 32 Fristad

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

AVTAL
Datum

1(2)
Instans

2020-10-12 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2020-00569 2.9.1.1
Marie Ingvarsson
Handläggare
033 357118

Marknadsföringssamarbete: Fristad GoIF
Detta avtal har träffats mellan Fristad GoIF damlag innebandy, nedan kallad klubben,
och Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att
marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser säsongen 2020/2021 och gäller 1 okt. 2020 till 31 maj 2021.
2. Klubben spelar under säsongen i division 1 Västra Götaland. Avtalet gäller alla
matcher i seriespelet, kvalet samt de cupmatcher som spelas under säsongen.
Klubbens åtagande
3. Klubben har ordet Borås tydligt på framsidan av den matchtröja laget spelar i.
Utformning, placering och storlek enligt ö k mellan parterna.
4. Klubben exponerar, om möjlighet finns, budskap om Borås 400-årsjubiluem,
enligt ö k mellan parterna.
5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att
marknadsföra Borås, eller andra vid aktiviteter. Detta kan ske vid upp till tre
tillfällen under kontraktstiden. Parterna överenskommer för varje tillfälle hur
många och vilka spelare som deltar. Klubben ska sträva efter att möta kommunens
eventuella önskemål om namngivna spelare.
6. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter eller liknande sammanhang ställs till
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas via e-post till
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande från
kommunens sida.
Kommunens åtagande
7. Kommunen betalar till klubben 25 000 kr mot faktura
Övrigt
8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben
brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 5 förfaller till
återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3.
Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende.
9. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och
uppvärmningsställ anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av
klubben.
10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.

Stadsledningskansliet
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Borås Stad

Datum

Sida

2020-10-12

2(2)

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

Ulf Olsson
Kommunstyrelsen

Magnus Bergenholtz
Fristad GoIF

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Marknadsföringssamarbete Borås Hockey

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Hockey om
marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till
klubben 50 000 kronor.

Datum

2020-09-23

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-25

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00661 2.9.1.1
Handläggare: Marie Ingvarsson
Datum

2020-09-20

Marie Ingvarsson
Avdelningschef

Programområde 01

K4

Sida

SKRIVELSE

Marie Ingvarsson
Handläggare
033 357118

1(1)

Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00661 2.9.1.1

Marknadsföringssamarbete Borås Hockey
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Hockey om
marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till
klubben 50 000 kronor.
Ärendet i sin helhet
Borås Hockey spelar säsongen 2020/2021 i Hockeyettan Södra. Laget slutade
på tionde plats i grundserien.
Avtalet med föreningen tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som
pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av folksamlingar
innebär sannolikt att Borås Hockey spelar utan eller inför en begränsad publik.
Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Borås Hockey ska ses
som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för kommande säsong
med förhoppning om att seriespelet kommer kunna genomföras på ett ur
smittspridningssynpunkt säkert sätt.

Beslutsunderlag
1. Avtal

Beslutet expedieras till
Christoffer Holst, Borås Hockey, Armbågavägen 6, 506 30 Borås.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Marie Ingvarsson
Kommunikationschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Avtal
Datum

1(2)
Instans

2020-10-12 Stadsledningskansliet
Dnr KS 2020-00661 2.9.1.1
Marie Ingvarsson
Handläggare
033 357118

Marknadsföringssamarbete, Borås Hockey
Detta avtal har träffats mellan Borås Hockey, nedan kallad klubben, och Borås
Stad Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att
marknadsföra Borås.
1. Avtalet avser klubbens säsong 2020/2021 och gäller 1 oktober 2020 till 31
maj 2020. Klubben spelar under säsongen i Hockeyettan södra.
Klubbens åtagande

2. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på ledskyltarna om sådana finns, annars på rinkens sarg, enligt överenskommelse
mellan parterna. Under 2021 exponeras budskap om 400-årsjubileet.
3. Borås Stads logotyp exponeras som samarbetspartner på klubbens
webbplats och i matchprogram
4. Kommunen har rätt att använda spelare ur klubbens lag dels för aktiviteter
eller fotografering i syfte att marknadsföra Borås, dels för aktiviteter i
exempelvis Borås Stads ungdomsverksamhet. Detta kan ske efter
överenskommelse vid varje tillfälle. Parterna är eniga om en positiv strävan i
detta avseende.
5. Kommunen får tio biljetter till varje klubbens hemmamatch i Hockeyettan
att lotta ut bland Borås Stads anställda.
6. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter eller liknande sammanhang ställs till
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas till via e-post till
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande
från kommunens sida.
Kommunens åtagande
7. Kommunen betalar till klubben 50 000 kr. Pengarna betalas mot faktura.
Övrigt

8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om
klubben brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i
p 6 förfaller till återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna
exponering enligt p 2,3 och 4. Kommunen har rätt att avgöra om klubben
brustit i detta avseende.

Stadsledningskansliet
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Hemsida
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E-post
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Borås Stad

Datum

Sida
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9. Kommunen betalar eventuella kostnader för skyltar för sin exponering.
10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen.
11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Borås den
Ulf Olsson
Kommunstyrelsen

Christoffer Holst
Borås Hockey

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut t.o.m. 31 mars 2020

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporterna läggs till handlingarna.

Datum

2020-09-23

Ylva Lengberg
Kommunalråd

Datum

2020-09-27

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00401 3.7.2.25
Handläggare: Lisette Elander
Datum

2020-08-26

Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Programområde 02

KU1

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

Lisette Elander
Handläggare
033 357036

Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00401 3.7.2.25
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Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut t.o.m. 31 mars 2020
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen.
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten
ska vara avidentifierade.
Ärendet i sin helhet
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen.
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten
ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre
period.

Sida

Borås Stad
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Beslutsunderlag
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1
§ SoL t.o.m. den 31 mars 2020
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS
t.o.m. den 31 mars 2020
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1.
2.
3.
4.

Sociala omsorgsförvaltningen, son.diarium@boras.se
Vård- och äldreförvaltningen, van.diarium@boras.se
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, ifon.diarium@boras.se
Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se

Ylva Lengberg
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Sida
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2020-10-12

Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Stadsledningskansliet

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2020
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2020

Nämnd

Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

Typ av insats

X

Kontaktfamilj

566

K

X

Kontaktfamilj

186

K

X

Kontaktfamilj

162

K

X

Kontaktfamilj

132

M

X

Kontaktfamilj

132

M

X

Kontaktfamilj

104

M

X

Kontaktfamilj

104

M

X

Kontaktfamilj

104

M

X

Kontaktfamilj

148

M

X

Kontaktfamilj

111

K

X

Kontaktfamilj

111

K

X

Öppenvård

106

K

X

Öppenvård

104

K

X

Öppenvård

104

K

X

Öppenvård

95

M

X

Öppenvård

95

M

X

Öppenvård

99

M

X

Bostad med särskild
service

658

K

X

Bostad med särskild
service

589

K

X

Bostad med särskild
service

536

K
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2020

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Vård- och äldreförvaltningen

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

X

Kontaktperson

161

M

X

Boendestöd

104

K

X

Boendestöd

104

M

X

Vård & omsorgsboende

1106

K

X

Vård & omsorgsboende

781

K

X

Vård & omsorgsboende

301

K

X

Vård & omsorgsboende

293

K

X

Vård & omsorgsboende

263

K

X

Vård & omsorgsboende

208

K

X

Vård & omsorgsboende

208

M

X

Vård & omsorgsboende

202

K

X

Vård & omsorgsboende

195

K

X

Vård & omsorgsboende

165

K

X

Vård & omsorgsboende

160

K

X

Vård & omsorgsboende

153

M

X

Vård & omsorgsboende

138

K

X

Vård & omsorgsboende

134

K

X

Vård & omsorgsboende

127

M

X

Vård & omsorgsboende

127

K

X

Vård & omsorgsboende

125

K

X

Vård & omsorgsboende

116

M

X

Vård & omsorgsboende

113

M

X

Vård & omsorgsboende

112

M

X

Vård & omsorgsboende

112

K

X

Vård & omsorgsboende

110

K
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Analys
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal
rapporterades nio ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sjutton.
Elva av dessa rör kontaktfamilj och sex stycken öppenvård. Åtta flickor och nio
pojkar berörs.
Matchningsproblematik, dvs. svårigheter med att hitta uppdragstagare som
matchar barnens behov, gavs i tio fall som huvudorsak till att kontaktfamilj ej
hade verkställts.
Ett av fallen handlade om att uppdragstagaren till ett barn med särskilda behov
sade upp sig i slutet av 2019. Sökande efter lämplig uppdragstagare pågår.
Vårdnadshavaren till ett syskonpar hade ett förslag om kontaktfamilj som ej
godkändes av familjehemsenheten. Nytt förslag i februari 2020 avböjdes av
vårdnadshavaren pga. religiösa och kulturella skäl. Familjehemsenheten utreder
nu en ny uppdragstagare.
En tidigare familjehemsplacerad flicka har väntat i snart två år på en
kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig
kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt flickans vårdnadshavare har tackat nej
vid flera tillfällen. En ny utredning pågår.
I fyra fall, två olika syskonpar, har det dragit ut på tiden pga.
matchningsproblem. I nuläget finns det tilltänkta kontaktfamiljer och
förhoppningen är att insatserna ska kunna verkställas inom några veckor. I ett annat
fall med tre syskon har man misslyckats med matchningen men arbetet
pågår.
Gällande öppenvård så handlar fördröjningen av verkställigheten mest om
inställda möten. I ett fall, med två klienter, blev behandlaren sjuk och uppstartsmötet
fick ställas in. På nästa erbjudna tid i mars meddelade klienten förhinder. I ett annat
fall där uppstart fått skjutas fram p.g.a. sjukdom i familjen är ett nytt möte inplanerat
under april.
På grund av sjukdom hos handläggare har uppstart försenats i ett ärende. Detta
uppdrag kommer att startas upp inom kort. Även ett annat fall med två klienter där
uppstartsmötet fick ställas in p.g.a. att behandlaren var sjuk, kommer att verkställas
inom kort.
Det är svårt att generalisera runt ökningen av ej verkställda beslut första
kvartalet 2020. I flertalet av fallen är man nära en lösning. Några fall är mycket
komplexa och man har gjort flera försök men även i dessa så arbetas det aktivt.
Kvarstår dessa höga värden får vi göra en mer grundläggande analys av möjliga
orsaker.
Sociala omsorgsnämnden
Bostad med särskild service enligt SoL
Under första kvartalet 2020 rapporterades tre beslut om bostad med särskild service
som ej verkställda. Ett av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden.
De andra två besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande bor i bostad
med särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.
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Kontaktperson
Ett beslut om kontaktperson har rapporterats som ej verkställt. Anledningen till detta
är svårigheter i matchning mellan enskild brukare och kontaktperson.
Boendestöd
Gällande boendestöd har två beslut rapporterats som ej verkställda. Anledningen till
detta är att de enskilda ej gått att nå för uppstart av insatsen trots flertalet
kontaktförsök ifrån förvaltningen.
Vård- och äldreförvaltningen
Förvaltningen har tjugotvå beslut som inte verkställts inom tre månader, vilket är tio
fler än föregående period. Av dessa gäller samtliga beslut insatsen vård- och
omsorgsboende.
Antalet ej verkställda beslut på vård- och omsorgsboende har ökat sedan föregående
kvartal, det är dock viktigt att känna till att alla erbjudits en plats inom tre månader.
Anledningen till att besluten inte har blivit verkställda handlar om att den enskilde
tackar nej till erbjuden plats av olika anledningar:
Brukare och/eller anhöriga har specifika önskemål om ett särskilt boende. Under
2019 och in på 2020 har det varit hög beläggning på boendena, viket gjort det svårare
att vid första erbjudandet tillmötesgå de personer som endast hade ett specifikt
önskemål. För de som angett flera boendealternativ har det varit enklare att
tillmötesgå. Inom den första kategorin finns merparten av de ej verkställda besluten.
Boendeplaneringen, som ansvarar för att förmedla lediga lägenheter, ser tydliga
mönster i önskemålen. Vissa boenden/områden har högre efterfrågan medan andra
har mycket liten/ingen alls.
Brukaren och/eller anhöriga anser att det trots allt fungerar bra med hemtjänst/andra
insatser och vill avvakta flytt till vård- och omsorgsboende. Dessa står då kvar i kön
och rapporteras som ej verkställt (kommunen har dock gjort vad som åligger dem då
erbjudandet om plats skett inom tre månader). I ovan nämnda fall söker
biståndshandläggaren regelbundet upp brukarna och undersöker hur vårdbehovet ser
ut och för även i förekommande fall dialogen om ett återtagande av ansökan.
En tredje grupp har tillkommit sedan covid-19 började spridas i samhället under
kvartal 1 och det är personer som tackar nej till erbjudande på grund av oro att bli
smittade vid flytt till vård- och omsorgsboende. Det omvända finns också och det är
brukare/anhöriga som tackar nej på grund av egen förkylning (orkar/kan inte titta på
erbjuden plats alternativt vill avvakta med att flytta tills de är friska).
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2020-10-12
Kvalitet och utveckling
Lisette Elander

Stadsledningskansliet

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS t.o.m. den 31 mars 2020
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2020

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

X

Daglig verksamhet

755

M

X

Daglig verksamhet

678

M

X

Daglig verksamhet

515

M

X

Daglig verksamhet

498

M

X

Daglig verksamhet

532

K

X

Daglig verksamhet

501

K

X

Daglig verksamhet

952

M

X

Daglig verksamhet

258

M

X

Daglig verksamhet

309

K

X

Daglig verksamhet

299

M

X

Daglig verksamhet

468

M

X

Daglig verksamhet

603

M

X

Daglig verksamhet

187

K

X

Daglig verksamhet

166

M

X

Daglig verksamhet

185

M

X

Daglig verksamhet

167

K

X

Daglig verksamhet

120

K

X

Daglig verksamhet

110

M

X

Daglig verksamhet

92

K

X

Daglig verksamhet

145

K

X

Daglig verksamhet

155

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2020

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej
verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

X

Daglig verksamhet

159

M

X

Daglig verksamhet

196

M

X

Daglig verksamhet

103

M

X

Ledsagning

700

M

X

Ledsagning

224

M

X

Kontaktperson

468

M

X

Kontaktperson

460

M

X

Kontaktperson

547

K

X

Kontaktperson

304

M

X

Kontaktperson

201

K

X

Kontaktperson

122

K

X

Kontaktperson

143

M

X

Bostad med särskild
service för vuxna

2143

M

X

Bostad med särskild
service för vuxna

1517

M

X

Bostad med särskild
service för vuxna

1028

K

X

Bostad med särskild
service för vuxna

1057

M

X

Bostad med särskild
service för vuxna

929

M

X

Bostad med särskild
service för vuxna

781

K

X

Bostad med särskild
service för vuxna

509

M

X

Bostad med särskild
service för vuxna

487

K

X

Bostad med särskild
service för vuxna

494

M

X

Bostad med särskild
service för vuxna

202

K

X

Bostad med särskild
service för vuxna

3113

M

X

Bostad med särskild
service för vuxna

123

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 mars 2020
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej
verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden

Typ av insats

Antal dagar
sedan
Man/
beslut
kvinna

X

Bostad med särskild
service för barn

477

M

X

Korttidsvistelse

553

M

X

Avlösarservice

279

K

X

Avlösarservice

92

K

X

Avlösarservice

111

M

X

Avlösarservice

103

M

X

Avlösarservice

224

M

X

Korttidstillsyn

224

M

X

Korttidstillsyn

425

M

X

Korttidstillsyn

224

M

X

Personlig assistans

400

K

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamhet
Daglig verksamhet enligt LSS
Vid utgången av första kvartalet 2020 rapporterades tjugofyra beslut om daglig
verksamhet som ej verkställda. Sex av dessa beslut har dock verkställts under
rapporteringsperioden.
Elva av de ej verkställda besluten är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån
sjukdom eller andra personliga skäl hos brukaren. Resterande beslut har ej kunnat
verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, att brukaren har tackat nej till
föreslagen plats eller att brukaren ej gått att komma i kontakt med.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
Det rapporterades tretton beslut om bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej verkställda. Ett av besluten har dock
verkställts under rapporteringsperioden.
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Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade gruppbostäder
enligt LSS inom Borås Stad.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS
Gällande beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar rapporterades
ett som ej verkställt. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget ej har denna typ
av boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en bostad för barn
och ungdomar kunna öppna under 2020. Brukaren har i avvaktan andra insatser ifrån
sociala omsorgsförvaltningen.
Korttidsvistelse enligt LSS
Vid utgången av första kvartalet rapporterades ett beslut om korttidsvistelse som ej
verkställt. I det aktuella ärendet medför den enskildes mycket specifika behovsbild att
insatsen endast delvis kan verkställas.
Avlösarservice enligt LSS
Det rapporterades fem beslut av avlösarservice enligt LSS som ej verkställda. Tre av
besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. Svårigheten att verkställa
besluten beror på matchningen mellan brukare och insats, eller att den enskilde
önskat få avvakta med verkställighet av beslutet.
Korttidstillsyn enligt LSS
När det gäller beslut om korttidstillsyn enligt LSS rapporterades tre beslut som ej
verkställda. Anledningen till detta är att bekräftelse på verkställighet inte gått att få
ifrån utföraren, då utföraren ej gått att nå per telefon samt nyttjar annat
verksamhetssystem, samt att anhörig inte gått att nå.
Ledsagning enligt LSS
Två beslut om ledsagning har rapporterats som ej verkställda. De enskilda har tackat
nej till föreslagen ledsagare.
Kontaktperson enligt LSS
Gällande beslut om kontaktperson enligt LSS rapporterades sju beslut som ej
verkställda. Två av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden.
Svårigheten att verkställa besluten beror på matchningen mellan brukare och
kontaktperson, eller att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet av beslutet.
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för
år 2021
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen justerar från den 1 januari 2021 försäljningspriset vid friköp
av tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt
arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds
sommarstad till att beräknas efter i skrivelsen angivna principer och priser.

Datum

2020-09-23

Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Datum

2020-09-25

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00608 3.1.2.6
Handläggare: Anders Graad
Datum

2020-09-17

Elisabeth Eickhoff
Avdelningschef

Programområde 04

M1

Sida

SKRIVELSE

Anders Graad
Handläggare
033 357296
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Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00608 3.1.2.6

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för
år 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen justerar från 1 januari 2021 försäljningspriset vid friköp av
tomträttsfastigheter (småhus), arrendefastigheter inom Hälasjöområdet samt
arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds
sommarstad till att beräknas efter i skrivelsen angivna principer och priser.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje
kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av
tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s
fastighetsprisindex för Västsverige. Exempel på de nya priserna finns i bifogad
PM. Möjligheten till friköp för de som arrenderade tomter i Hälasjöområdet
infördes för några år sedan i samband med att det gjordes möjligt för dessa
tomter att bilda egna fastigheter. Eftersom friköpspriset för dessa fastigheter
numera följer samma princip som för friliggande småhus inkluderades för två år
sedan även fastigheterna i Hälasjöområdet i detta beslut. Detta för att undvika
dubbla beslut i framtiden.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige bemyndigade kommunstyrelsen 2005, § 21, att vid varje
kommande årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av
tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s
fastighetsprisindex för Västsverige.
Försäljningspriserna som gäller sedan 1 januari 2020 bygger på 2018-års
marktaxeringsvärde och har varit för friliggande småhus 80 % av
marktaxeringsvärdet och för radhus 70 % av marktaxeringsvärdet samt att
priserna räknats upp med 15 %, vilket motsvarade prisökningen enligt SCB:s
fastighetsprisindex för Västsverige.
För friköp av tomträtter och de kvarvarande arrendetomterna 2020 inom
Bosnäs fritidshusområde och Viareds sommarstad har följande
försäljningspriser gällt;
- Bosnäs, byggrätt på 100 m², 276 000 kr;
- Bosnäs, byggrätt på 60 m², 241 500 kr;
- Viareds sommarstad, 322 000 kr.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Borås Stad
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SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige visar nu att för tiden 2:a kv 2016
(index: 740) – 2:a kv 2020 (index: 898) har en prisökning av småhus skett på ca
21 %. För 2020-års försäljningspris torde det vara skäligt att för friliggande
småhus använda 80 % och för radhus 70 % av 2018-års marktaxeringsvärde
samt att priserna räknas upp med 21 % jämfört med 2016 års priser. Exempel
på de nya priserna finns i bifogad PM. Möjligheten till friköp för de som
arrenderade tomter i Hälasjöområdet infördes för några år sedan i samband
med att det gjordes möjligt för dessa tomter att bilda egna fastigheter. Eftersom
friköpspriset för dessa fastigheter numera följer samma princip som för
friliggande småhus inkluderades för två år sedan även fastigheterna i
Hälasjöområdet i detta beslut. Detta för att undvika dubbla beslut i framtiden.
Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom
Bosnäs fritidshusområde och Viared sommarstad föreslås till följande;
- Bosnäs, byggrätt 100 kvm, 290 400 kr;
- Bosnäs, byggrätt 60 kvm, 254 100 kr;
- Viareds sommarstad 338 800 kr.
Föreslagna priser för tomträtter inom Bosnäs fritidshusområde med byggrätt
100 kvm motsvarar 80 % av fastighetstaxeringens riktvärde (300 000 kr) för
normaltomt vid taxeringen 2018. För tomträtter/arrendetomter inom Bosnäs
fritidshusområde med byggrätt om högst 60 kvm motsvarar priset 70 % av
riktvärdet för normaltomt inom området. För tomträtter inom Viareds
sommarstad motsvarar priset 70 % av riktvärdet (400 000 kr) för normaltomt
vid taxeringen 2018. Det 21 %-iga påslaget enligt ovan för prisökningen inom
Västsverige har även lagts på samtliga tomter inom Bosnäs fritidshusområde
och Viareds sommarstad.
För hyreshusfastigheter har Kommunfullmäktige 2000-02-24, §28, tagit beslut
om att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna friköpsavtal efter principen
att priset ska vara 90 % av marktaxeringsvärdet.
Beslutsunderlag
1. PM – försäljningspriser 2021

Beslutet expedieras till
Ingen expediering

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef

2020-09-17
PM
Exempel på försäljningspriser för friköp av tomträttsfastigheter, småhus, 2021

Fastighet

2020

2021

Småhus (friliggande och
kedjehus)

2018-års m.tax.v
x 0,8 x 1,15

2018-års m.tax.v
x 0,8 x 1,21

Fornborgen 10
Bankkontot 2
Sparbössan 5
Azimuten 3
Densiteten 1
Fyrkanten 6

m.tax.v
718 000
503 000
515 000
586 000
539 000
519 000

m.tax.v
718 000
503 000
515 000
586 000
539 000
519 000

Småhus (radhus)

Armringen 22
Femtioöringen 23
Bankdisken 12
Hastigheten 30
Folkvisan 36

Försälj.pris
660 600
462 800
473 800
539 100
495 900
477 500

2018-års m.tax.v
x 0,7 x 1,15

2018-års m.tax.v
x 0,7 x 1,21

m.tax.v
438 000
288 000
464 000
364 000
488 000

m.tax.v
438 000
288 000
464 000
364 000
488 000

Försälj.pris
352 600
231 800
373 500
293 000
392 800

Bosnäs fritidshusområde & Viareds sommarstad
Försäljningspris 2020
Bosnäs (byggrätt 100 m²)
276 000
Bosnäs (byggrätt 60 m²)
241 500
Viareds sommarstad
322 000

Mark och exploatering

Försälj.pris
695 000
486 900
498 500
567 200
521 800
502 400

Försälj.pris
371 000
243 900
393 000
308 300
413 300

Försäljningspris 2021
290 400
254 100
338 800

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Namnändring av Borås Djurpark AB

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB
godkänns.

Datum

2020-09-23

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-25

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00686 1.3.1.1
Handläggare: Evelina Pirs
Datum

2020-09-11

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

E1

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00686 1.3.1.1

Evelina Pirs
Handläggare
033 357129
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Kommunfullmäktige

Namnändring av Borås Djurpark AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Reviderad bolagsordning med namnändring till Borås Djurpark & Camping AB
godkänns.
Ärendet i sin helhet
Borås Djurpark AB har inkommit med en framställan om att få tillstånd att
ändra namn på bolaget till Borås Djurpark & Camping AB. Styrelsen vill genom
namnbytet stärka sambandet mellan djurparken och campingen. Detta kräver
en ändring i bolagsordningen då Bolagsverket inte behandlar en ansökan om
namnändring förrän det inkommit en reviderad bolagsordning med det
föreslagna namnet.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag, 2020-10-12
2. Fullmäktigeskrivelse, 2020-10-12
3. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB
4. Bilaga – Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB spårbart
5. Framställan om namnändring av Borås Djurpark AB från Borås Djurpark AB

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Djurpark AB, jeanette.lindstrom@borasdjurpark.se

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB

006:13

Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2020-xx-xx
Fastställd av stämma 2020-xx-xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Djurpark & Camping AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fritidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed
idka annan besöksstimulerande verksamhet.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och
vice ordförande i bolagets styrelse.

Kommunal författningssamling för Borås 2020

Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB
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§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad
utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor
före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma
till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val
av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande, köp eller försäljning av bolag
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
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§ 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt
med styrelseledamot teckna firman.

§ 17 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

Kommunal författningssamling för Borås 2020

Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB
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Bolagsordning för Borås Djurpark AB Borås Djurpark & Camping AB
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2020-xx-xx
Fastställd av stämma 2020-xx-xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Borås Djurpark AB Borås Djurpark & Camping AB.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad.

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet

Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fritidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen.
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv.
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad.

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed
idka annan besöksstimulerande verksamhet.

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och högst nio suppleanter.
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och
vice ordförande i bolagets styrelse.
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§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett revisionsbolag.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad
utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor
före stämman.

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma

Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas.

§ 13 Ärenden på årsstämma

På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma
till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val
av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 14 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:
• Bildande, köp eller försäljning av bolag
• Förändring av de strategiska målen för verksamheten

§ 15 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

Kommunal författningssamling för Borås 2020
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§ 16 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt
med styrelseledamot teckna firman.

§ 17 Insynsrätt

Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
ha insyn i bolaget och dess verksamhet.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad.

Kommunal författningssamling för Borås 2020
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
För Borås Stads del godkänna ny förbundsordning Tolkförmedling Väst.

Datum

2020-09-29

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-29

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00957 3.4.4.1
Handläggare: Jonas Ringström
Datum

2020-09-16
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Kommunfullmäktige

Ny förbundsordning Tolkförmedling Väst
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
För Borås Stads del godkänna ny förbundsordning Tolkförmedling Väst

Ärendet i sin helhet
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) skickar ut förslag till ny
förbundsordning till samtliga medlemsfullmäktige för beslut.
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya
ansökningar om medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande
förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån en
omvärldsanalys över andra förbundsordningar. Förändringarna som föreslås är
dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs skrivs in och
dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det
endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga
medlemmar har givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig
förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst som består av 14
kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa
förändringar och förtydliganden.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse
2. Förbundsordning och Förbundsordning med ändringsmarkeringar
Tolkförmedling Väst, 2020-03-27
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Tolkförmedling Väst
2. Arbetslivsnämnden
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Dnr 20/0013-3 Bilaga

Revideringskommentarer
ED1: Ersätts av stycket ovan
ED2: Information flyttad till § 6
ED3: Information finns under § 10
ED4: Informationen finns under § 5
ED5: Lagt till rubrik om firmatecknare och flyttat information som tidigare fanns under rubriken
organisation.
ED6: Lagt till rubrik om mandattid och flyttat information som tidigare fanns under rubriken
organisation.
ED7: Tidigare § 17.
ED8: Står under paragraf 19.
ED9: Information fanns tidigare under rubriken organisation.
ED10: Samråd med 43 medlemmars beslutande organ riskerar stora förlängningar i förbundets
arbetsprocesser och anses därmed omöjligt att hantera i praktiken.
ED11: Överflödig information. Styrningen beskrivs i flera paragrafer: 7, 8, 14 – 19.
ED12: Står under § 19.
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1§

Namn och säte

2§

Medlemmar

3§

Ändamål

4§

Organisation

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna Medlemmar i
kommunalförbundet är Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen samt kommunerna
Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg,
Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil,
Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i
direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och
viceordförande utgör direktionens presidium.
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen ska bestå av 40
ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot och en ersättare. Göteborgs
Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot är vice ordförande i
direktionen.[ED1]
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.[ED2]
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten.
Ledamot kallar själv in sin ersättare[ED3].
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.[ED4]
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5§

Firmatecknare[ED5]

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.
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6§

Mandattid [ED6]

7§

Arvoden och ersättningar

8§

Revisorer

9§

Initiativrätt

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland
Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.[ED7]

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland Västra Götalandsregionen.
Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.
vilka beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. [ED8]

Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot i direktionen
• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens möten. Sammanträden
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.[ED9]

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst. Det finns inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Förbunds Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.
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15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna antagen finanspolicyn. Förbundet får inte teckna
borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

17 § Insyn och informationsskyldighet Styrning och insyn i
förbundets ekonomi och verksamhet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Direktionen ansvarar också, på eget initiativ för att informera medlemmarna i
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon
av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska
samråd ske med samtliga medlemmar.[ED10]
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§.[ED11]
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och
utveckling. [ED12]

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna. Förbundet ska samråda med medlemmarna om
budgetförslaget senast en månad före direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast
den 30 september före verksamhetsåret.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet
Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den sista 30 mars april ha upprättat årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem
medlemskommun för godkännande beslut om godkännande i fullmäktige samt och beslut om
prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Sammanträdet Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.
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Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem
för behandling i fullmäktige. Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive
medlemskommun för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska
ansökan ställas ske till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning
till medlemmarna. till fullmäktige för beslut. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar,
ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit en den nya förbundsordningen. som
anpassats till det nya antalet medlemmar.

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga
medlemmars fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad
förbundsordning.

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ principerna i 10-12 §§ i denna
förbundsordningen såvida inte annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande
medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs behövs med anledning av
utträdet.

23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § 11 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa Handlingarna ska revideras av förbundets
revisorer vilka som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen
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ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de
handlingar som hör till förbundets arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.
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1§

Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2§

Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Region Västra Götaland samt
kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång,
Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet,
Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3§

Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4§

Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i
direktionen och ledamoten från Region Västra Götaland är vice ordförande. Ordförande och
viceordförande utgör direktionens presidium.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5§

Firmatecknare

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

6§

Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

7§

Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Region Västra Götaland.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8§

Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Region Västra Götaland. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.
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9§

Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot i direktionen
• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens möten.
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

11 § Beslut
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen,
garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundsordning

3 (5)

17 § Insyn och informationsskyldighet
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är
offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i
fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.
Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem
för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar
sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits
när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya
förbundsordningen.

21 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga
medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan
medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs
med anledning av utträdet.
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23 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer
vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets
arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

24 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Förbundsordning
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Tidsplan
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) öppnar upp för nya medlemmar med inträde
januari 2021. Nedan beskrivs processen som inkluderar beslut om ny förbundsordning.

Process
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ansökningsperiod för nya medlemmar
Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
Val av representanter till direktionen
Inträde i förbundet
Inbetalning andelskapital och administrativ avgift

4 nov 2019 - 6 mars 2020
27 mars 2020
10 april 2020 - 30 sept 2020
hösten 2020
okt - nov 2020
1 jan 2021
jan 2021

1. Ansökningsperiod för nya medlemmar
Förbundet skickar ut förfrågningar om medlemskap och information om förbundet till resterande
kommuner i Västra Götalands län.
Ansökan om medlemskap ska vara i form av ett beslut från fullmäktige samt ett ifyllt
ansökningsformulär. Ansökan ska vara Tolkförmedling Väst tillhanda senast den 6 mars 2020.

2. Ärendeprocess i Tolkförmedling Väst
Ansökningarna handläggs och förslag på ny förbundsordning arbetas fram.

3. Direktionen beslutar om förslag till förbundsordning
Direktionen beslutar om förslag till ny förbundsordning som anpassats till det nya antalet
medlemmar och överlämnar sedan ärendet till respektive fullmäktige för beslut.

4. Beslut om förbundsordning i respektive fullmäktige
Befintliga och nya medlemmar tar beslut om ny förbundsordning som anpassats till det nya
antalet medlemmar i respektive fullmäktige senast 30 september 2020. Ny medlem har
antagits när samtliga fullmäktige har tagit beslut om ny förbundsordning.

5. Förberedelser i Tolkförmedling Väst inför inträde
Nya medlemmar förbereds för inträde i förbundet. Kunder registreras, utbildas och informeras
om förbundets tjänster och verksamhet.

6. Val av representanter till direktionen
Varje ny medlems fullmäktige ska besluta om en ledamot och en ersättare till förbundets
direktion. Enligt Kommunallagens 9 kap. 7 § är endast den som är ledamot eller ersättare i
medlemmens fullmäktige valbar till förbundets direktion. Direktionen är både beslutande
församling och styrelse.
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7. Inträde i förbundet
Från den 1 januari 2021 kan nya medlemmar ta del av förbundets språktolk- och
översättningstjänster.

8. Inbetalning andelskapital och administrativ avgift
Vid inträde ska varje kommun tillskjuta andelskapital om 1 kronor per kommuninvånare beräknat
på befolkningsantalet den 31 december 2019. Ny medlem ska också erlägga en administrativ
avgift om 25 000 kronor för att täcka kostnader för handläggning och förberedelser för nya
medlemmar.

Tidsplan
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 20/0013-2
2020-03-27

Förbundsordning
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att anta förslaget till ny förbundsordning och översänder förslaget till
befintliga medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och beslutsfattande i
respektive fullmäktige senast 2020-09-30.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till ny förbundsordning har arbetats fram till följd av att nya ansökningar om
medlemskap har inkommit. I arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån
kommunallagen samt utifrån en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekil och Sotenäs
skrivs in och dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. I övrigt är det endast
strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden. Samtliga medlemmar har givits
möjlighet att lämna synpunkter på befintlig förbundsordning. Stads- och kommunjurister i Väst
som består av 14 kommunjurister har lämnat ett yttrande som har bidragit till några av dessa
förändringar och förtydliganden.
Direktionen behöver anta förslaget till förbundsordning som sedan skickas ut till befintliga
medlemmar och ansökande kommuner som i respektive fullmäktige fattar beslut om att fastställa
ny förbundsordning senast 2020-09-30. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från
2021-01-01.

Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL NY FÖRBUNDSORDNING , dnr 20/0013-4
Förbundsordning med ändringsmarkeringar, dnr 20/0013-3

Beslutet skickas till
Medlemmar och ansökande kommuner.

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette
Carlson (M): Motion: Ingen skall behöva flytta på grund
av utbyggnad av VA-nätet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om det finns kommunalrättsliga
förutsättningar för införandet av ett anstånd och system som innebär att
fastighetsägare kan slippa betala anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet
och istället teckna räntebärande skuldförbindelser med säkerhet i fastigheten.
Motionen får anses besvarad.

Datum

2020-09-25

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-27

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-28

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00618 1.1.1.1
Handläggare: Susanne Glans
Datum

2020-03-10

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

E3

Sida

SVAR PÅ MOTION

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00618 1.1.1.1
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette
Carlson (M): Motion: Ingen skall behöva flytta på grund
av utbyggnad av VA-nätet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om det finns kommunalrättsliga
förutsättningar för införandet av ett anstånd och system som innebär att
fastighetsägare kan slippa betala anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet
och istället teckna räntebärande skuldförbindelser med säkerhet i fastigheten.
Motionen får anses besvarad.
Sammanfattning
Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-06-19 lämnat in förslag att Kommunfullmäktige ska besluta
att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda och införa ett system som innebär att
fastighetsägare som så önskar kan slippa betala anslutningsavgift till det
kommunala VA-nätet och istället teckna räntebärande skuldförbindelse med
säkerhet i fastigheten som förfaller till betalning i samband med att
fastighetsägaren byter bostad.
Motionen har inte skickats på remiss.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt
Kommunstyrelsen att utreda de kommunalrättsliga förutsättningarna för
införandet av ett anstånd och system enligt förslaget. Kommunstyrelsen föreslår
att motionen därmed får anses besvarad.
Ärendet i sin helhet
Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-06-19 lämnat in förslag att uppdra åt Kommunstyrelsen att
utreda och införa ett system som innebär att fastighetsägare som så önskar kan
slippa betala anslutningsavgift till det kommunala VA-nätet och istället teckna
räntebärande skuldförbindelse med säkerhet i fastigheten som förfaller till
betalning i samband med att fastighetsägaren byter bostad.
Motionärerna anser att en stad som växer behöver säkerställa att infrastruktur
och försörjningssystem följer med utvecklingen, det innebär ibland att det i
områden där det traditionellt använts enskilda lösningar för vatten och avlopp

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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kan bli nödvändigt att fastigheterna ansluts till det kommunala VA-nätet. För
den enskilda kan detta medföra betydande kostnader och om det dessutom är
så att man ägt fastigheten länge och lever under små omständigheter kan
anslutningen leda till att personen blir tvungen att sälja och avflytta. Enligt
motionärernas förslag skulle det system, innebärande att fastighetsägare i Borås
Stad får möjlighet att teckna räntebärande skuldförbindelser med säkerhet i
fastigheten, finansieras och administreras av Borås Stad.
Motionen har inte skickats på remiss.
Kommunstyrelsen ser att ett system enligt förslaget innebär att flera
frågeställningar behöver belysas samt att olika ställningstaganden behöver göras.
Bland annat behöver det utredas huruvida det är en lämplig lösning utifrån de
kommunalrättsliga principerna i Kommunallagen (2917:725) samt jämlikt Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att uppdra åt
Kommunstyrelsen att utreda de kommunalrättsliga förutsättningarna för
införandet av ett anstånd och system enligt förslaget.

Beslutsunderlag
1. Motion Ingen skall behöva flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet,
2019-06-19.
2. Svar på motion, 2020-04-14

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Motion

Kommunfullmäktige
2019-06-19

Ingen skall behöva flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet
En stad som växer behöver säkerställa att infrastruktur och försörjningssystem följer med utvecklingen,
det innebär ibland att det i områden där det traditionellt använts enskilda lösningar för vatten och
avlopp kan bli nödvändigt att fastigheterna ansluts till det kommunala VA-nätet. Oftast beror detta på
att det är ett stort tryck på nybyggnation eller förändring till permanentboende. Kommunen måste då
fatta beslut om utbyggnad och reglerna är sådana att alla är skyldiga att bidra till kostnaderna även om
man redan har en fungerande VA-lösning.
För den enskilde kan detta medföra betydande kostnader, om det dessutom är så att man ägt
fastigheten länge (inköpt till ett lågt pris = billigt boende) och man lever under små omständigheter kan
anslutningen leda till att personen blir tvungen att sälja och avflytta. Detta i all synnerhet som det kan
vara svårt att få banklån om man har små inkomster.
Ett sätt att lösa detta vore att den fastighetsägare som så önskar kan slippa att betala och istället teckna
en räntebärande skuldförbindelse med säkerhet i fastigheten som förfaller till betalning i samband med
att fastigheten byter ägare. Ett sådant system kan finansieras och administreras av Borås stad för
fastigheter inom Borås stad
På så sätt sker betalning först när den boende får pengar att betala med. För staden innebär detta en
relativt låg risk då säkerhet tas i fastigheten och då fastigheten så gott som alltid är belägen i områden
med ett stort utvecklingstryck (höga fastighetspriser).
Vi föreslår Kommunfullmäktige besluta:
-

Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och införa ett system enligt ovan presenterat förslag.

För moderata kommunfullmäktigegruppen
Ulrik Nilsson (M)
Annette Carlson (M)

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Upprättad skrivelse till Borås Stads nämnder och förvaltningar godkänns.

Datum

2020-10-01

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-10-01

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00726 1.2.4.0
Handläggare: Roger Kardell
Datum

2020-09-30

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

E4

Sida

SKRIVELSE

Roger Cardell
Handläggare
033-357040
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Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00726 1.2.4.0

Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad skrivelse till Borås Stads nämnder och förvaltningar godkänns.
Ärendet i sin helhet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gjort en hemställan till
Kommunstyrelsen om ett förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som
orsakas av coronasituationen ska hanteras.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 att inköpskostnader för
skyddsutrustning i Borås Stad i samband med coronapandemin hanteras
centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter. Borås Stad har
därefter ansökt hos Socialstyrelsen i en första omgång om att få kompensation
för merkostnader inom vård- och omsorg på motsvarande 80 mnkr. Inga
besked har getts ännu från Socialstyrelsen. Ansökan till Socialstyrelsen omfattar
dock inte övriga merkostnader för Covid 19. Det finns därför ett behov att
förtydliga och kommunicera hur dessa merkostnader som nämnderna haft och
som beror på Covid 19 skall hanteras i Borås Stad.
I Borås stads budget 2020 anges att de årliga resultaten balanseras över till
nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen.
Med merkostnader avses den nettokostnadsökning som har uppstått, dvs
summan av uteblivna intäkter och ökade kostnader men även med hänsyn tagit
till minskade kostnader och ev. ökade intäkter.
I fallet med merkostnader för Covid 19 kommer det således ske en sedvanlig
prövning i bokslutet för 2020 vilket resultat som respektive nämnd kommer att
bära med sig in i 2021. Kommunstyrelsen vill ändå i detta läge kommunicera att
man avser att se välvilligt på att motiverade merkostnader med anledning av
Covid 19 skall undantas nämndernas ackumulerade resultat för 2020. Det är
dock Kommunfullmäktige som slutligen beslutar om stadens årsredovisning
däribland nämndernas utgående resultat.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Samtliga nämnder

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan
2021

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2021 godkänns.

Datum

2020-10-01

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-10-01

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00697 1.2.3.2
Handläggare: Carina Andell
Datum

2020-09-18

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

E5

Sida

SKRIVELSE

Carina Andell
Handläggare
033 357192
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Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00697 1.2.3.2

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan
2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2021 godkänns.
Ärendet i sin helhet
I mars antog Kommunstyrelsen regler och anvisningar för intern kontroll för
egen del, i enlighet med de övergripande reglerna för intern kontroll.
Riskanalys och plan för 2021 har tagits fram efter riskinventering under ett
arbetsmöte med Kommunstyrelsen under hösten.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen
2. Riskanalys intern kontrollplan 2021 för Kommunstyrelsen
3. Regler och anvisningar för intern kontroll - Kommmunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2021

Riskbedömning
2021
9

Risk att vi inte har
fokus på
grunduppdragen

Riskbedömning
2021
9

Risk att
tjänsteperson fattar
beslut som hen
saknar delegation
för

Riskbedömning
2021
8

Risk att fattade
beslut inte
genomförs enligt
beslut eller
intention

Riskbedömning
2021
9

Risk att KS p g a
bristande/felaktiga
beslutsunderlag tar
felaktigt beslut

Riskbild

Risk att vi inte har fokus på grunduppdragen p
g a för många uppdrag och indikatorer vilket
sannolikt leder till att vi inte arbetar med rätt
frågor

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen
saknar delegation för

Risk att fattade beslut inte genomförs enligt
beslut eller intention

Risk att KS p g a bristande/felaktiga
beslutsunderlag tar felaktigt beslut

Beskrivning

Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2021

Uppsikt

Delegation

Verksamhet /
Process

1 Styrning och ledning

Kontrollera att uppdrag från KF till KS
genomförs

Kontrollera att anmälda delegationsbeslut till
KS är korrekta enligt gällande
delegationsordning

Kontrollera att fattade beslut genomförts i
enlighet med beslutets intention

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt

Kontrollmoment

Kontrollera status på KS
uppdrag i Stratsys

Stickprov 20 st
delegationsbeslut till KS

Stickprov 20 st KS-beslut

Stickprov 20 st KS-beslut

Kontrollmetod
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Varje år

Varje år

Varje år

Varje år

Kontroll
frekvens

Risk att inte kunna
rekrytera bristyrken

Personal- och
lönekontroller

Risk att vi inte kan utföra vår verksamhet p g a
svårigheter att rekrytera bristyrken inom SKA

Beskrivning

Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2021

Riskbedömning
2021
9

Riskbild

Verksamhet /
Process

2 Personal

Kontrollera andel tillsatta tjänster i förhållande
till antal rekryteringstillfällen av bristyrken
definierade av Personal och förhandling

Kontrollmoment
Kontrollera andel tillsatta
tjänster av antal
rekryteringstillfällen av
IT/Systemvetare, Ingenjörer,
Arkitekter, Lantmätare och
Fysiska planerare

Kontrollmetod
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Varje år

Kontroll
frekvens

Riskanalys 2021
Kommunstyrelsen

1 Regler för Intern kontroll
Anvisning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och styrels upprätta en organisation för sin interna kontroll. Varje nämnd/styrelse ska
sedan anta regler och anvisningar för den interna kontrollen
Ange här om nämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll?
Om regler har antagits ange datum för beslut.
Reglerna ska bifogas rapporten som bilaga.
Kommunstyrelsen beslutade om regler och anvisningar för intern kontroll för egen del 2020-03-16.

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Anvisning
Hur har arbetet med att ta fram riskanalys för 2021 gått till?
Har nämnden varit delaktig och på vilket sätt i så fall?
Beskriv arbetsgången kort.
Inventering av risker genomfördes på Kommunstyrelsens arbetsmöte den 7 september

3 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Delegation

Riskbild
Risk att avtalet med Sverigeförhandlingen inte kan
uppfyllas
Beskrivning
Risk för att avtalet med Sverigeförhandlingen inte kan
uppfyllas på grund av att marknaden inte bygger
bostäder i en omfattning som avtalet anger vilket kan
leda till att infrastrukturinvesteringen äventyras (risk
med mål vars genomförande inte ligger i händerna på
staden)

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

2

Nej

Kommentar

Direkt åtgärd
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Inventarier

Risk att besluta tas på fel nivå
Beskrivning
Risk att beslut tas på fel nivå (KS istället för KF), vilket
leder till ogiltigt beslut.

4

Nej

Risk att KS p g a bristande/felaktiga beslutsunderlag
tar felaktigt beslut
Beskrivning
Risk att KS p g a bristande/felaktiga beslutsunderlag
tar felaktigt beslut

9

Ja

Risk att felaktiga och/eller otydliga delegeringar kan
leda till "kreativa tolkningar"
Beskrivning
Risk att felaktiga och/eller otydliga delegeringar kan
leda till "kreativa tolkningar" av tjänstemän

6

Nej

Risk att fattade beslut inte genomförs enligt beslut eller
intention
Beskrivning
Risk att fattade beslut inte genomförs enligt beslut eller
intention

8

Ja

Risk att beslutsunderlag upplevs som ofullständiga
Beskrivning
Risk att beslutsunderlag upplevs som ofullständiga

4

Nej

Risk att kommunens resurser används till gagn för
enskilt parti
Beskrivning
Risk att kommunens resurser används till gagn för
enskilt parti

1

Nej

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar
delegation för
Beskrivning
Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar
delegation för

9

Ja

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

4

Nej

Organisation

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021
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Uppsikt

Risk att vi har för många indikatorer
Beskrivning
Risk att vi har för många indikatorer som inte är
relevanta, mängden bidrar till att vi missar vår
uppsiktsplikt vilket leder till att KS inte uppfyller sitt
uppdrag

6

Nej

Risk att vi inte har fokus på grunduppdragen
Beskrivning
Risk att vi inte har fokus på grunduppdragen p g a för
många uppdrag och indikatorer vilket sannolikt leder till
att vi inte arbetar med rätt frågor

9

Ja

Risk att en stor tjm-organisation sväller av egen kraft
Beskrivning
Risk att en stor tjm-organisation sväller av egen kraft

2

Nej

Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid större
investeringar
Beskrivning
Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid avvikelser vid
större investeringar

6

Nej

Risk att KS inte upptäcker och agerar på underskott i
nämnder
Beskrivning
Risk att KS inte upptäcker och agerar på underskott i
nämnder

6

Nej

Risk för att uppsiktsplikten inte upprätthålls
Beskrivning
Risk för att uppsiktsplikten inte upprätthålls
Risk för informationsläckage av sekretessbelagda
uppgifter
Beskrivning
Risk för informationsläckage av sekretessbelagda
uppgifter

Nej

3

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

4 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild
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Kommentar

Direkt åtgärd

4(12)

Personal- och
lönekontroller

Bisyssla

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

4

Nej

Risk att inte kunna rekrytera bristyrken
Beskrivning
Risk att vi inte kan utföra vår verksamhet p g a
svårigheter att rekrytera bristyrken inom SKA

9

Ja

Risk att vi missar uppdrag p g a vakanser
Beskrivning
Risk att vi missar uppdrag eller andra uppgifter p g a
vakanser eller saknade personella resurser

6

Nej

Risk för att rutinen för bisyssla inte efterlevs
Beskrivning
Risk för förtroendeskada om rutinen för bisyssla inte
efterlevs

6

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.

6

Nej

Risk att objektsregistret inte är uppdaterat
Beskrivning
Risk att objektsregistret inte är uppdaterat vilket kan
leda till att vi betalar fakturor för objekt som är
avslutade, återlämnade mm

6

Nej

5 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbild
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Kommentar

Direkt åtgärd
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Risk att attestordningens regler om fler än två
attestanter vid stora belopp inte följs om attesträtt
delegeras
Beskrivning
Risk att attestordningens regler om fler än två
attestanter vid stora belopp inte följs om attesträtt
delegeras

Nej

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

6

Nej

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

4

Nej

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

4

Nej

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner
skall upprätthållas för att minimera risken.

1

Nej

Risk för förmögenhetsbrott
Beskrivning
Risk för förmögenhetsbrott p g a bedrägerier t ex med
falska mail

4

Nej

Risk att nya redovisningsregler ej hanteras
Beskrivning
Risk att nya redovisningsregler ej hanteras

4

Nej

Kontanthantering

Redovisning

Leverantörsfakturor
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6 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetskontroller

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Risk att bemanningspoolen inte har tillräckligt med
personal
Beskrivning
Risk för att frånvarande personal inte ersätts med
vikarier p g a bemanningspoolen inte har tillräckligt
med personal, vilket kan leda till att boråsare inte får
sina behov av t ex omsorg tillgodosedda.

0

Nej

Risk att CKS inte kan vara ett stöd till förvaltningar och
avdelningar
Beskrivning
Risk att CKS resurser inte räcker till för att arbeta
långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell
verksamhet att fäste i Borås Stad

6

Nej

Risk att missa att söka statsbidrag
Beskrivning
Risk att vi missar att söka statsbidrag och att vi
därmed förlorar pengar som kommunen annars hade
haft rätt till

6

Nej

Risk att medarbetare inte kan använda
verksamhetssystem
Beskrivning
Risk för att medarbetare inte kan använda
verksamhetssystem (leverera tjänster till invånare och
medarbetare) p g a oklara ansvarsförhållanden, vilket
sannolikt leder till minskat förtroende för kommunala
tjänster.

6

Nej

Risk att tappa kontrollen över boras.se
Beskrivning
Risk att tappa kontrollen över boras.se p g a kapning,
kan leda till att felaktiga uppgifter sprids utan möjlighet
att bemöta dessa eller att vi inte når ut med akut
annan information

6

Nej

Riskbild

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd
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Risk att CKS inte kan vara ett stöd till förvaltningar och
avdelningar
Beskrivning
Risk att CKS inte kan vara ett stöd till förvaltningar och
avdelningar p g a att dessa inte bedriver ett tillräckligt
strukturerat säkerhet- och krisberedskapsarbete, vilket
kan leda till olyckor, ohälsa och egendomsskador

4

Nej

Risk p g a otillräcklig kontroll av besökare
Beskrivning
Risk att otillräcklig kontroll av besökare till öppet möte
kan leda till attentat/överfall

4

Nej

7 Riskmatris
4

Konsekvens

25

8
15

4
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12

16

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)
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3
32

6
1

10 20 22 23 26

9
9

12
4

30 31

3

3

2
2
29

4
4

5

7

8

12 16

6
2

3

8

14 21 27

1

19 24 33

2

1
6

17

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

13 18 28

2

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

11

1

1

2

3

4

Sannolikhet

4

Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturo
r

Åtgärd krävs (9-12)

Risknum
mer

24

Håll under uppsikt (4-8)

5

Risken accepteras (1-3) Totalt: 33

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

2

Risk att objektsregistret inte är
uppdaterat

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Risk att attestordningens regler om fler
än två attestanter vid stora belopp inte
följs om attesträtt delegeras

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Kommentar

Nej
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Representationutbildning

3

Risk att riktlinjer ej följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

5

Risk att ramavtal inte följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

6

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

7

Risk för förmögenhetsbrott

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

8

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

9

Risk att inte kunna rekrytera bristyrken

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

10

Risk att vi missar uppdrag p g a
vakanser

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

11

Risk att avtalet med
Sverigeförhandlingen inte kan uppfyllas

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

12

Risk att besluta tas på fel nivå

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

13

Risk att KS p g a bristande/felaktiga
beslutsunderlag tar felaktigt beslut

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

14

Risk att felaktiga och/eller otydliga
delegeringar kan leda till "kreativa
tolkningar"

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

15

Risk att fattade beslut inte genomförs
enligt beslut eller intention

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

16

Risk att beslutsunderlag upplevs som
ofullständiga

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

17

Risk att kommunens resurser används
till gagn för enskilt parti

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

18

Risk att tjänsteperson fattar beslut som
hen saknar delegation för

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Verksamhet /
Process

Kontanthantering

Personal- och
lönekontroller

Delegation

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Kommentar
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Verksamhet /
Process
Inventarier

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

19

Risk för att brand och stöld uppstår.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk att bemanningspoolen inte har
tillräckligt med personal

-

-

0

Nej

20

Risk att CKS inte kan vara ett stöd till
förvaltningar och avdelningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

21

Risk att missa att söka statsbidrag

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

22

Risk att medarbetare inte kan använda
verksamhetssystem

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

23

Risk att tappa kontrollen över boras.se

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

24

Risk att CKS inte kan vara ett stöd till
förvaltningar och avdelningar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

25

Risk p g a otillräcklig kontroll av
besökare

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

26

Risk för att rutinen för bisyssla inte
efterlevs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

27

Risk att vi har för många indikatorer

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

28

Risk att vi inte har fokus på
grunduppdragen

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

29

Risk att en stor tjm-organisation sväller
av egen kraft

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

30

Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid
större investeringar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

31

Risk att KS inte upptäcker och agerar på
underskott i nämnder

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Verksamhetskontr
oller

Bisyssla

Kommentar

Organisation
Uppsikt

Risk för att uppsiktsplikten inte
upprätthålls
32

Risk för informationsläckage av
sekretessbelagda uppgifter
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Nej
3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej
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Verksamhet /
Process
Redovisning

Risknum
mer
33

Riskbild
Risk att nya redovisningsregler ej
hanteras

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

4

Nej

Kommentar

Leverantörsfakturo
r
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Regler och anvisningar för intern kontroll – Kommunstyrelsen
Bakgrund
Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
-

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
att de regler och riktlinjer som finns efterföljs

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll. Av dessa framgår att nämnderna och
bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde
och att varje nämnd ska ha en organisation för sin interna kontroll samt anta regler och anvisningar
för denna.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska för egen del löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska
Kommunstyrelsen för egen del anta en plan för den interna kontrollen baserad på en riskanalys.
Kommunstyrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen för egen del utförs
och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Kommunchef
Kommunchefen ska se till att en riskanalys genomförs och med den som grund se till att förslag på
intern kontrollplan tas fram. Kommunchefen ansvarar också för att det finns konkreta regler och
anvisningar för en god intern kontroll.
Kommunchefen ska årligen rapportera till Kommunstyrelsen hur arbetet med den interna kontrollen
för nämndens egen del genomförts och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den
interna kontrollen är tillräcklig.

Finanschef
Finanschefen ska driva Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för egen del genom att
samordna processerna för riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av internkontrollplan samt
vara kontaktperson gentemot stadsrevisionen och andra.

Avdelningschef/Enhetschef
Avdelningschefer och enhetschefer ansvarar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
effektivt. Avdelnings- och enhetschefer ska säkerställa att de kontrollmoment som ingår i den årliga
interna kontrollplanen, inom respektive ansvarsområde, följs upp.

Medarbetare
Medarbetare ska ha kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med
fokus på sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession.

Arbetsgång
Riskanalys
Kartläggning av risker kan genomföras på olika sätt t ex
-

med frågan ”Vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”
genom att formulera risken, orsaken och konsekvensen enligt ”Risk att……(händelse) inträffar
på grund av ……(orsak), vilket kan leda till ……(konsekvens).”

Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående områden för att identifiera risker
-

Ekonomi
Styrning och ledning
Personal
Delegation och uppsikt
Egen verksamhet

Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet enligt
nedanstående skala:
Konsekvens
1.
2.
3.
4.

Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)
Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)
Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma)

Sannolikhet
1.
2.
3.
4.

Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig)
Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)
Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras.
Riskanalysen bör genomföras i samband med vårens budgetarbete.

Intern kontrollplan
Riskanalysen, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömningen, ligger till grund för den interna
kontrollplanen. Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna
kontrollplanen
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.

Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för Kommunstyrelsens egen del beslutas
om i anslutning till den egna budgeten.

Uppföljning intern kontrollplan
Uppföljning av de angivna riskerna görs enligt den frekvens som är angiven i planen. Varje
kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor:
-

Vad har vi gjort?
Hur många kontroller/granskningar har genomförts?
Vad kom vi fram till?
Vad behöver åtgärdas?

Uppföljning av den interna kontrollplanen beslutas om i samband med den egna årsredovisningen.

System
All dokumentation sker i Stratsys, Borås stads verktyg för planering och uppföljning.

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete
(Budgetuppdrag 2017)

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta det föreslagna
tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete.

Datum

2020-09-25

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-27

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-28

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00252 141
Handläggare: Caroline Carlsson
Datum

2019-11-13

Anders Glemfelt
Avdelningschef

Programområde 01

N1

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

Jonas Widerström
Handläggare
033 357172

Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00252 141
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Kommunfullmäktige

Företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete
(Budgetuppdrag 2017)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta det föreslagna
tillvägagångssättet kring hur staden kan underlätta för företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete.
Sammanfattning
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att
välja det som är bäst för en hållbar utveckling.
Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling.
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete.
Ärendet i sin helhet
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att
välja det som är bäst för en hållbar utveckling.
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de
problem vi har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det
handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är
inte en isolerad ö, utan en stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av
världen.
Vad är hållbar utveckling?

"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det
ekonomiska och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor,
sådant som handlar om pengar, och mänskliga sociala frågor.


Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och
ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen
och människans hälsa till en acceptabel nivå.



Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella
resurser på lång sikt.



Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskliga behov tillfredsställs.

Uppdrag

Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och
underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om
företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social
Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling.
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring
hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete.
Tillvägagångssätt, Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns
idag för hållbarhetsarbete inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp
som behöver fyllas.
Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är:
• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande
kompetens inom CSR
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig
för CSR (medlemskap inom CSR-västsverige)
• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef
Koncerninköp
Information om hållbarhetsredovisning samt cirkulär ekonomi är av stor
relevans att ha kunskap inom för att kunna hjälpa företagare att arbete hållbart.
Näringslivsavdelningen föreslår därmed ett externt samarbete för en
övergripande och heltäckande syn och kunskap på hur man som företagare kan
arbeta hållbart, detta kan förslagsvis ske genom organisationerna CSRVästsverige och Miljöbron. Att ha både ett internt och externt samarbete
stärker den kunskap som behövs samt ger företagaren den hjälp och stöttning
som kan behövas beroende på situation och efterfrågan.
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få
kunskap om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning.

Sida

Borås Stad
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Detta för att stödja och underlätta för de företag som vill öka sitt
hållbarhetsarbete.
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan
erbjudas:
• Boras.se/foretagare
• Nyhetsbrev
• Sociala medier
Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka
programpunkter inom de områden som vi känner att företagen i Borås har
nytta utav och därigenom öka deras kunskap inom CSR och annan
hållbarhetsinriktad affärsutveckling.
Utbildning

Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar
inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls,
utvecklas och möjliggörs förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de
behöver i deras hållbarhetsarbete.

Beslutsunderlag
1. PM Hållbarhetskompetens för att stötta företag
Samverkan
CSR Västsverige
Miljöbron
Institutet för Kvalitetsutveckling
Science Park Borås
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Glemfelt
Avdelningschef

Sida
1(4)

PM
xxxx-x-xx

Dnr 201700252

Stadsledningskansliet
Avd: Näringsliv
Handläggare: Caroline Carlsson

Hållbarhetskompetens för att stötta företag
Bakgrund
Utifrån visionen Borås 2025 arbetar vi för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur
livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling.
Att visionen bygger på hållbarhet betyder att den inte handlar om att lösa de problem vi
har i Borås här och nu, utan om att kunna se flera steg längre. Det handlar om kommande generationer och om ett globalt perspektiv. Borås är inte en isolerad ö, utan en
stad som påverkas av - och påverkar - andra delar av världen.
Vad är hållbar utveckling?

"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".
Hållbarhet ska finnas med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det ekonomiska
och det sociala. Visionen ska med andra ord ta in miljöfrågor, sådant som handlar om
pengar, och mänskliga sociala frågor.


Ekologisk hållbarhet: Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens
produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa
till en acceptabel nivå.



Ekonomisk hållbarhet: Att hushålla med mänskliga och materiella resurser på
lång sikt.



Social hållbarhet: Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov tillfredsställs.

Budgetuppdrag 2017

Borås Stad ska bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete. Det kan handla om företag som behöver ingångar till kompetens om CSR (Corporate Social Responsibility) eller i övrigt hållbarhetsinriktad affärsutveckling.
Kommunstyrelsen ska ansvara för att Borås Stad bygger upp kompetens kring hur staden kan stödja och underlätta för företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.
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Tillvägagångssätt
Näringslivsavdelningen har kartlagt den kompetens som finns idag för hållbarhetsarbete
inom Borås Stad för att identifiera det kunskapsglapp som behöver fyllas.
Den kompetens som identifierats inom Borås Stad för att stötta företag är:
• John Hamnelid, miljöförvaltningen: Klimat- och energirådgivare
• Caroline Carlsson, stadsledningskansliet, näringsliv: Grundläggande kompetens
inom CSR
• Jan Olausson, stadsledningskansliet, kvalitet och utveckling: Ansvarig för CSR
(medlemskap inom CSR-västsverige)
• Iqbal Musaji, stadsledningskansliet, koncerinköp: Upphandlingschef Koncerninköp
Information om hållbarhetsredovisning samt cirkulär ekonomi är av stor relevans att ha
kunskap inom för att kunna hjälpa företagare att arbete hållbart. Näringslivsavdelningen
föreslår därmed ett externt samarbete för en övergripande och heltäckande syn och kunskap på hur man som företagare kan arbeta hållbart, detta kan förslagsvis ske genom organisationerna CSR-Västsverige och Miljöbron. Att ha både ett internt och externt samarbete stärker den kunskap som behövs samt ger företagaren den hjälp och stöttning
som kan behövas beroende på situation och efterfrågan.
CSR Västsverige

Borås Stad är medlemmar i CSR Västsverige sedan våren 2017. CSR innebär att aktivt
bidra till en hållbar utveckling genom att som verksamhet förstå och ta ansvar för sin
påverkan på samhälle, miljö och människa. Ett strategiskt hållbarhetsarbete stärker förmågan att identifiera och förhindra eventuell skadlig inverkan men framförallt, skapar
värdeskapande möjligheter för den egna verksamheten och samhället i stort. CSR
Västsverige erbjuder sina medlemmar utbildningar inom strategiskt hållbarhetsarbete,
samverkansgrupper inom bl.a. hållbarhetsgrupp Sjuhärad, Hållbara inköp och hållbart
företagande och andra aktiviteter för att stötta och inspirera1.
Genom samarbete med CSR Västsverige i dessa frågor erbjuder vi stadens företagare en
grundläggande och djupgående kunskap samt nätverk inom CSR.
Miljöbron

Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta
projekt mellan studenter och arbetsgivare. Arbetsuppgifterna har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade och tidsbegränsade. Miljöbron ger studenter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina kunskaper i
praktiken. Samtidigt får arbetsgivarna hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling, tillgång till fräsch kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare.2
Genom ett samarbete med Miljöbron ger vi företagen en möjlighet att på deras önskemål få hjälp och stöd från studenter inom olika hållbarhetsfrågor.
Miljödiplomering ISO 14001 & EMAS

EMAS syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och organisationer samt att förmedla ett trovärdigt budskap till marknaden om resultatet av miljöarbetet genom en granskad och godkänd miljöredovisning. EMAS är baserat på ISO
14001 men tillför dessutom andra delar som normalt sett inte ingår i ett miljöledningssystem3. Att vi internt inom Borås Stad har denna kunskap ger oss möjligheten att sprida
informationen till företagen och hänvisa dem rätt vid en efterfrågan om att bli miljödiplomerade.
http://csrvastsverige.se/om-csr-vastsverige/
http://vastragotaland.miljobron.se/om-miljobron/
3 http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Pages/emas.aspx
1
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Institutet för Kvalitetsutveckling

SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling, instiftat av regeringen, har till uppgift att vara
det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen
inom kvalitetsområdet. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla
delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. SIQ driver en rad nationella kvalitetsutmärkelser,
samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i
Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete.4
Quality 5.0

Quality 5.0, den så kallade femte kvalitetsvågen, handlar om effektiviteten inom organisationen och engagemang från medarbetarna. Hur verksamheter ska utmanas utifrån rådande teorier och tankemönster för utveckling och stärka engagemang hos medarbetarna för verksamhetens utveckling.5
Globala Kommunen

Globala Kommunen är en del av Sidas uppdrag att berätta om svenskt bistånd och de
resultat det uppnår samt att främja engagemang och brett deltagande för en rättvis och
hållbar global utveckling.
Varje deltagande kommun bjuder in lokala organisationer att delta och utforma ett lokalt
program som vänder sig till allmänheten eller riktade målgrupper som till exempel skola,
näringsliv och föreningar. Sida erbjuder ett koncept som kan anpassas för att skapa
framgångsrika aktiviteter som verkligen når ut – både till medborgarna och till medier6.
Borås Stad är en utav Sidas Globala kommuner och eftersom en del i arbetet är att utforma ett program lokalt inom målgruppen näringsliv så är ett samarbete med Globala
Borås en självklarhet för att nå ut till stadens företagare.
Science Park Borås

Science Park Borås möjliggör för innovationer i Boråsregionen. Med ett tätt samarbete
mellan Högskolan i Borås, RISE Research Institutes of Sweden, Smart Textiles, Marketplace Borås och Inkubatorn i Borås skapar de en plattform för utveckling och generering av nya innovationer, produkter och tjänster på marknaden7.
DO-tank

SME-företag kan via Science Park Borås DO-tank få tillgång till test-, demo- och prototypanläggningar och stöd i cirkulär och digital affärsmodellsutveckling för utveckling av
företagets hållbarhetsarbete8.
Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är strävan att avfall inte ska existera utan ses som en råvara, att
material ska vara lätt att återvinna och återanvända. Science Park Borås kan stötta företag i arbetet med cirkulär ekonomi genom att:
– använda affärsmodeller kopplat till cirkularitet
– återföra material och processer
– skapa strukturer för cirkulära flöden
– utesluta miljöfarliga ämnen
– designa produkter så att de materialmässigt går att ta isär i sina beståndsdelar9
http://siq.se/om-oss/
http://siq.se/quality5-0/
6 https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Offentlig-sektor/globala-kommunen/
7 http://www.scienceparkboras.se/science-park-boras/#omspb
8 http://www.scienceparkboras.se/2017/12/07/miljonsatsning-till-science-park-boras-att-utveckla-textilsamverkansarena/
9 http://www.scienceparkboras.se/science-park-boras/cirkular-ekonomi/
4
5
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Fortsatt arbete
När externa och interna samarbeten är igång behöver företagen på olika vis få kunskap
om att de kan vända sig till oss för att få hjälp och/eller vägledning. Detta för att stödja
och underlätta för de företag som vill öka sitt hållbarhetsarbete.
Vi ska via våra egna kanaler sprida information om vilket stöd företag kan erbjudas:
• Boras.se/foretagare
• Nyhetsbrev
• Sociala medier
Globala Borås

Vid samarbete med Globala Borås har vi en möjlighet att påverka programpunkter inom
de områden som vi känner att företagen i Borås har nytta utav och därigenom öka deras
kunskap inom CSR och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling.
Utbildning

Genom att berörda medarbetare inom Borås Stad löpande går utbildningar inom CSR
och annan hållbarhetsinriktad affärsutveckling så underhålls, utvecklas och möjliggörs
förutsättningarna för att ge företagen den stöttning de behöver i deras hållbarhetsarbete.

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för Norrmalm
Väpnaren 6. Härolden 1, Stallknekten 1, Priorn 6.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked. Möjligheten att ordna
boende för äldre bör studeras. Tillgängligheten till omgivande naturområden
ska värnas.
Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och ytterligare markparkering bör
undvikas.

Datum

2020-09-23

Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Datum

2020-09-29

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00389 3.1.1.2
Handläggare: Charlotta Tornvall
Datum

2020-09-01

Bengt Himmelmann
Avdelningschef

Programområde 04

SP1

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00389 3.1.1.2

Charlotta Tornvall
Handläggare
033 357276

Yttrande över ansökan om planbesked för Norrmalm,
Väpnaren 6. Härolden 1, Stallknekten 1, Priorn 6.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked. Möjligheten att ordna
boende för äldre bör studeras. Tillgängligheten till omgivande naturområden
ska värnas.
Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och ytterligare markparkering bör
undvikas.
Ärendet i sin helhet
Sökande avser att förtäta bebyggelse i Norrmalms norra ände. Förtätningen
sker inom ett stort befintligt bostadsområde och kan innebära 500 ytterligare
bostäder i denna del av Norrmalm vilket är nära en fördubbling av antalet
bostäder.
Förtätningen överensstämmer med översiktsplanens men ligger i utkanten av
Borås gula område i översiktsplanen. Den gränsar till naturen och tillgänglighet
till omgivande naturmark bl.a. Kype och Tokarpsberg ska värnas.
Ny bebyggelse bör anpassas till befintliga miljöer och de öppna ytor som finns
mellan husen. Solstudier och andra studier kan bli nödvändiga för att studera
hur den nya bebyggelsen påverkar det befintliga området.
Parkeringsfrågan behöver studeras särskilt och ytterligare markparkering bör
undvikas.
Området är stort och det kan eventuellt bli aktuellt med etappindelning av
områdets planläggning/exploatering.
Beslutsunderlag
1. Planansökan, 2020-04-24
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se
Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Samhällsbyggnadsnämnden Borås 2020-04-24 BN 2020-000836
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för Druvefors,
Solrosen 5

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked.

Datum

2020-09-23

Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Datum

2020-09-29

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00331 3.1.1.2
Handläggare: Charlotta Tornvall
Datum

2020-09-01

Bengt Himmelmann
Avdelningschef

Programområde 04

SP2

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00331 3.1.1.2

Charlotta Tornvall
Handläggare
033 357276

Yttrande över ansökan om planbesked för Druvefors,
Solrosen 5
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked.
Ärendet i sin helhet
Planbeskedet avser en ny byggnad för ca 10 bostäder som uppförs intill
befintlig byggnad på fastigheten Solrosen 5.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget som stämmer med kommunens vision
Borås 2025 och översiktsplanens intentioner. Den innebär en förtätning av
bebyggelsen utmed ett urbant stråk i Druvefors.
Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny järnväg pågår.
Bedömningen är att området kan komma i konflikt med den nya järnvägen.
Detaljplanen kan inte antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår
gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal
vara överens om denna osäkerhet i planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att
erinra mot att planarbetet påbörjas om exploatören tar den ekonomiska risken
att planarbetet avbryts pga riksintresset.

Beslutsunderlag
1. Planansökan inkl bilagor, 2020-03-30
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Kommunstyrelsen
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Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Handlingsförteckning Planbesked Solrosen nr 5
Borås
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Illustration
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Ansökan om planbesked

Borås 2020-03-27
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Ansökan om

flm BORÅS STAD

PLAN BESKED

Skicka ansökan till:
Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås
eller via e-post till:
detaljplanering@boras.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Fastighet och sökande
FastighetsbeteckniQg
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Fastighetsägare (om annan än sökande)

2. Förslaget avser
D Enbostadshus

jia:_Flerbostadshus

0 Rad-/ par-/ kedjehus

Ostudentbostadshus

D Handel

D Industri / lager

D Kontor

O Hus för äldre eller funktionshindrade

D Upphäva fastighetsindelningsbestämmelse

D Annan byggnad eller anläggning

____ .......................................................... .

3. Beskrivning

4. Anslutning till

ta'Kommunalt vatten och avlopp

D Enskilt vatten och avlopp

5. Bilagor
versiktskarta (obligatorisk)

Situationsplan (obligatorisk)

�kiss/lllustrationNolymstudie etc. (obligatorisk)

D Annan bilaga (ange vilken)

6. Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Anvisningar på nästa sida
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion från Stefan Lindborg (V): Kommunal
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Motionen bifalles

Datum

2020-09-24

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-09-25

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-09-30

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00608 1.1.1.1
Handläggare: Peder Englund
Datum

2020-06-24

Peder Englund
Avdelningschef

Programområde 01

CKS1

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

Peder Englund
Avdelningschef
033 357755

Datum
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2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00608 1.1.1.1
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Kommunfullmäktige

Svar på motion från Stefan Lindborg (V): Kommunal
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalles
Sammanfattning
Motionären har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2019
lämnat en motion om att Borås Stad i Socialtjänstens regi startar en kommunal
avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella
miljöer. I motionen anges att en särskild verksamhet inriktad på avhoppare från
kriminella miljöer skulle innebära att kompetens samlas på ett ställe, en mindre
risk att ärenden faller mellan stolarna samt underlättar samordning och
kontakter med andra myndigheter.
Vidare framhålls i motionen att Borås Stad behöver ett organiserat arbete för
att underlätta avhopp från kriminella miljöer.

Ärendet i sin helhet
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har i
uppdrag att bland annat arbeta förebyggande mot organiserad brottslighet,
kriminella nätverk och våldsbejakande extremism. En viktig del i detta arbete är
att strategiskt förhindra och motverka att personer, främst unga, rekryteras in i
de kriminella- och/eller radikaliserande miljöerna. Det gör vi genom att skapa
och driva nätverk och samarbeten internt och externt.
Enligt Polismyndigheten har Borås två av Sveriges tjugotvå särskilt utsatta
områden, områden som karakteriseras av bland annat närvaron av kriminella
nätverk och organiserad brottslighet. Borås är även en stad som över tid haft
individer som rest till terroristområden för att delta i stridigheter.
Polismyndigheten har en nationell avhopparverksamhet som är knuten till
Brottsoffer- och personskyddsgrupper (Bops). Det finns en Bops-grupp i Borås
som bland annat arbetar med avhopparverksamhet men då främst ur ett
vittnesskyddsperspektiv.
Motionen har remitterats till Arbetslivsnämnden och Individ och
familjeomsorgsnämnden:

Kommunstyrelsen
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Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås
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boras.se

E-post
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033-35 70 00 vxl
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Arbetslivsnämnden har den 21 april 2020 lämnat ett yttrande och beslutat
tillstyrka motionen. De anger i yttrandet att nämnden ser ett behov av en
avhopparverksamhet utifrån socialtjänstens klientperspektiv men även för att
tydliggöra ansvarsdelen då det idag finns förväntningar på socialtjänsten som
inte ingår i nuvarande uppdrag. De ser även fördelar med en särskild
verksamhet inriktad på avhoppare från kriminella nätverk då kompetens finns
på ett ställe och för att underlätta samverkan.
Arbetslivsnämnden föreslår att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får i
uppdrag att i samverkan med berörda nämnder arbeta fram en modell för
avhopparverksamhet som passar Borås Stad.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har den 21 april 2020 lämnat ett yttrande
och beslutat att avstyrka motionen med förslaget om att Borås Stad ska inrätta
en avhopparverksamhet samt beslutat att översända yttrandet med de
kompletterande förslag som nämnden ger till Kommunstyrelsen.
Nämnden ser ett behov av en avhopparverksamhet, både från ett
klientperspektiv men även vad gäller ansvarsfrågor. De ser fördelar med en
särskild enhet för att omhänderta samordning och att kompetens samlas på ett
ställe.
Individ- och familjeomsorgsnämnden vill framföra att det finns ett behov av att
ytterligare utreda förutsättningarna för att inrätta avhopparverksamhet i Borås
Stad och hur denna skulle organiseras. Socialtjänsten är organiserad i fyra
nämnder som skulle kunna vara berörda samt även Centrum för kunskap och
säkerhet. I utredningen som nämnden föreslår behöver även ekonomiska
konsekvenser av en avhopparverksamhet vägas in samt förutsättningar för
interkommunal samverkan vid skyddsplaceringar i andra kommuner.
Nämnden ser även att en framtida avhopparverksamhet skulle vara positivt ur
ett barnperspektiv.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ser det som lämpligt att Centrum för
kunskap och säkerhet (CKS) får i uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder dels utreda förutsättningarna för en avhopparverksamhet och dels
arbeta fram en sådan modell som även ska omfatta ekonomiska konsekvenser
av en avhopparverksamhet.
En avhopparverksamhet skulle utgöra en viktig faktor i Borås Stads
förebyggande arbete mot organiserad brottslighet, kriminella nätverk och mot
radikalisering och våldsbejakande extremism. Centrum för kunskap och
säkerhet anser det därför angeläget och viktigt att utreda förutsättningarna för
en avhopparverksamhet och ska, i samverkan med berörda nämnder, arbeta
fram en modell för avhopparverksamhet anpassad för Borås Stad enligt
motionen och de remitterade nämndernas förslag.
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Beslutsunderlag
1. Skrivelse
2. Missiv
3. Yttrande från Arbetslivsnämnden
4. Yttrande från Individ- och familjeomsorgsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden
2. Arbetslivsnämnden
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Peder Englund
Avdelningschef
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Datum

Instans

2020-02-25

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00608 1.1.1.1

Remiss: Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot
organiserad brottslighet.

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Individ- och familjeomsorgsnämnden
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-04-30.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se.
Ange diarienummer KS 2019-00608 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Peder Englund
Handläggare
033 357755

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-21
Arbetslivsnämnden

§ 37

Dnr ALN 2020-00024 1.1.3.1

Yttrande över Remiss Motion: Kommunal
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet.
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet
mot organiserad brottslighet.
Sammanfattning av ärendet
För att bryta kriminella nätverks inflytande genom att förhindra nyrekrytering är
möjligheten att underlätta avhopp en viktig del. En särskild verksamhet inriktad
på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att kompetens finns på ett
ställe och samverkan underlättas, viktigt är att arbetet samordnas med det som
redan bedrivs.
Arbetslivsnämnden bedriver sedan flera år tillbaks KRAMI verksamhet
tillsammans med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Syftet med KRAMI
är att personer med kriminellt beteende/belastning, som fortfarande befinner
sig i kriminella sammanhang men själva uttrycker att man vill ändra livsstil och
leva lagligt, får stöd i att finna, få och behålla ett arbete. Sedan september 2019
har Arbetslivsnämnden i samverkan med IFO nämnden startat igång en ny
verksamhet, Chansen. Syftet med Chansen är att ytterligare stärka arbetet kring
personer med kriminellt beteende, eller stor risk att hamna i kriminalitet, på
grund av missbruk, får stöd att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet i
Chansen är långsiktigt, där möjligheten med kommunala OSA (offentligt
skyddad anställning) anställningar nyttjas för att komma från missbruk och
kriminalitet.
Arbetslivsnämnden ser behov av en avhopparverksamhet utifrån socialtjänstens
klientperspektiv men även för att tydliggöra ansvarsdelen då det idag finns
förväntningar på socialtjänsten som inte ingår i nuvarande uppdrag. En särskild
verksamhet inriktad på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att
kompetens finns på ett ställe och att samverkan underlättas. Arbetslivsnämnden
föreslår att Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) får i uppdrag att i
samverkan med berörda nämnder arbeta fram en modell för
avhopparverksamhet som passar Borås Stad.
Beslutsunderlag
1. Bilaga Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad
brottslighet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Instans

2020-04-21

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2020-00024 1.1.3.1

Yttrande över Remiss Motion: Kommunal
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet
Arbetslivsnämndens beslut
Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet
mot organiserad brottslighet.
Ärendet i sin helhet
För att bryta kriminella nätverks inflytande genom att förhindra nyrekrytering är
möjligheten att underlätta avhopp en viktig del. En särskild verksamhet inriktad
på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att kompetens finns på ett
ställe och samverkan underlättas, viktigt är att arbetet samordnas med det som
redan bedrivs.
Arbetslivsnämnden bedriver sedan flera år tillbaks KRAMI verksamhet
tillsammans med Kriminalvården och Arbetsförmedlingen. Syftet med KRAMI
är att personer med kriminellt beteende/belastning, som fortfarande befinner
sig i kriminella sammanhang men själva uttrycker att man vill ändra livsstil och
leva lagligt, får stöd i att finna, få och behålla ett arbete. Sedan september 2019
har Arbetslivsnämnden i samverkan med IFO nämnden startat igång en ny
verksamhet, Chansen. Syftet med Chansen är att ytterligare stärka arbetet kring
personer med kriminellt beteende, eller stor risk att hamna i kriminalitet, på
grund av missbruk, får stöd att komma in på arbetsmarknaden. Arbetet i
Chansen är långsiktigt, där möjligheten med kommunala OSA (offentligt
skyddad anställning) anställningar nyttjas för att komma från missbruk och
kriminalitet.
Arbetslivsnämnden ser behov av en avhopparverksamhet utifrån socialtjänstens
klientperspektiv men även för att tydliggöra ansvarsdelen då det idag finns
förväntningar på socialtjänsten som inte ingår i nuvarande uppdrag. En särskild
verksamhet inriktad på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att
kompetens finns på ett ställe och att samverkan underlättas. Arbetslivsnämnden
föreslår att Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) får i uppdrag att i
samverkan med berörda nämnder arbeta fram en modell för
avhopparverksamhet som passar Borås Stad.
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Beslutsunderlag
1. Bilaga Remiss Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad
brottslighet.
Samverkan
Förvaltningens samverkansgrupp FSG.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef
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1(3)

Datum

Instans
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00043 1.1.3.1

Yttrande över Remiss Motion: Kommunal
avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med
förslaget om att Borås Stad ska inrätta en avhopparverksamhet samt
beslutar att översända yttrandet med de kompletterande förslag som nämnden
ger till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Individ- och familjeomsorgsnämnden ser ett behov av en avhopparverksamhet
utifrån klientperspektivet och för att tydliggöra ansvarsfrågan då det idag finns
förväntningar på socialtjänstens nämnder om att t.ex. genomföra
skyddsplaceringar som inte ingår i uppdraget till dessa nämnder.
Nämnden kan se att det finnas fördelar med en särskild enhet med
samordningsansvar inriktad på avhoppare från kriminella nätverk. En sådan
enhet medför att man skulle få kompetens finns på ett ställe och att samverkan
skulle underlättas.
Nämnden vill framföra att det finns ett behov av att ytterligare utreda
förutsättningarna för att inrätta en avhopparverksamhet i Borås samt hur detta i
så fall skulle organiseras. Socialtjänsten i Borås är organiserad i fyra nämnder
som skulle kunna vara berörda och även Centrum för Kunskap och säkerhet
involveras i frågor kopplade till avhopp från kriminella grupper och nätverk.
Nämnden ser det som lämpligt att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får
i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder dels utreda förutsättningarna
för en avhopparverksamhet och dels arbeta fram en modell för en sådan
verksamhet. I utredningen behöver även ekonomiska konsekvenser av en
avhopparverksamhet vägas in. Individ och Familjeomsorgsnämnden ser sig
som en av de nämnder som har ett ansvar att vara med i detta arbete.
Ärendet i sin helhet
Individ och familjeomsorgsnämnden har fått tillfälle att yttra sig om motionen
med förslag att Borås Stad i socialtjänstens regi startar en kommunal
avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella
miljöer.
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har i en rapport från 2016 identifierat ett antal
faktorer som skiljer avhoppare från andra som vill lämna ett kriminellt liv.
Det handlar bland annat om att man behöver stöd för att hitta en ny identitet
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utanför den kriminella miljön och om behov av skydd eftersom många utsätts
för hot och/eller våld i samband med avhoppet
För att bryta kriminella nätverks inflytande och förhindra nyrekrytering är det
viktigt att underlätta avhopp. En särskild enhet med samordningsansvar
inriktad på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att kompetens
finns samlad och att samverkan underlättas. Individ- och familjeomsorgsnämnden har redan kontakt med målgruppen och har erfarenhet av samverkan
med polisen i ärenden där personer även haft en missbruksproblematik.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har även ett särskilt uppdrag att arbeta
med målgruppen unga brottsoffer.
Individ- och familjeomsorgsnämnden kan se behov av en avhopparverksamhet
utifrån klientperspektivet och för att tydliggöra ansvarsfrågor då det idag finns
förväntningar på socialtjänsten ifrån polisen som inte ingår i Individ- och
familjeomsorgsnämndens nuvarande uppdrag. Förväntningarna rör ofta
skyddsplaceringar på annan ort än hemkommunen vilket idag inte ingår i
Individ- och familjeomsorgens nuvarande uppdrag för målgruppen.
För att ge skydd och möjliggöra för avhoppare ifrån kriminella nätverk att hitta
en ny identitet utanför den kriminella miljön, krävs ofta ett byte av
hemkommun. Det innebär ofta initialt ett skyddat boende och en
avhopparverksamhet skulle kunna leda till ökade kostnader för nämnden och
för Borås stad.
Nämnden vill i sitt yttrande framföra att det finns ett behov av att ytterligare
utreda förutsättningarna för att inrätta en avhopparverksamhet i Borås samt hur
detta i så fall skulle organiseras. Socialtjänsten i Borås är organiserad i fyra
nämnder som skulle kunna vara berörda och även Centrum för Kunskap och
säkerhet involveras i frågor kopplade till avhopp från kriminella grupper och
nätverk.
Nämnden ser det som lämpligt att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får
i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder dels utreda förutsättningarna
för en avhopparverksamhet och dels arbeta fram en modell för en sådan
verksamhet. Individ och Familjeomsorgsnämnden ser sig som en av de
nämnder som har ett ansvar att vara med i detta arbete.
I utredningen behöver även ekonomiska konsekvenser av en avhopparverksamhet vägas in. I samband med skyddsplaceringar kan det även bli fråga
om samverkan med andra kommuner för att möjliggöra ett stadigvarande byte
av bosättning. Förutsättningar för denna form av interkommunalsamverkan
behöver även utredas.
Barnperspektivet
Då risken för nyrekrytering till kriminella nätverk kan antas vara större i
socialtjänstens målgrupp, och då föräldraskap ibland kan vara ett incitament för
att vilja lämna ett kriminellt liv, skulle en framtida avhopparverksamhet vara
positiv ur barnperspektiv.
Beslutsunderlag
Motion till kommunfullmäktige: Kommunal avhopparverksamhet mot
organiserad brottslighet
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Samverkan
Ärendet har 2020-04-16 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
T f förvaltningschef

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på remiss: Ökad trygghet för visselblåsare

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att Borås Stad ställer sig positiva till betänkandet och att upprättat svar
översänds till Arbetsmarknadsdepartementet.

Datum

2020-10-06

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-10-07

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-10-06

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00580 2.3.4.0
Handläggare: Mikael Petersson
Datum

2020-10-06

Peder Englund
Avdelningschef

Programområde 01

CKS2
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Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00580 2.3.4.0

Mikael Petersson
Handläggare
0768887739

Remiss: Ökad trygghet för visselblåsare
Kommunstyrelsens beslut
Att Borås Stad ställer sig positiva till betänkandet och att upprättat svar
översänds till Arbetsmarknadsdepartementet.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Borås Stad har ombetts att lämna synpunkter på betänkandet om Ökad trygghet
för visselblåsare, SOU 2020:38, och lämnar härmed sitt yttrande.
Borås Stad tillstyrker betänkandet men efterfrågar förtydliganden avseende
skyddet för rapporterande personer, vad som skyddat kan rapporteras samt
sekretess för rapporterande person och andra.
Ärendet i sin helhet
Skyddets omfattning och förhållandet till grundlag

I betänkandet anges att skyddet bör gälla inom all privat och offentlig
verksamhet. Ett undantag för små kommuner under 10 000 invånare föreslås
inte. Skälen som anförs är bland annat att det i annat fall kan vara svårt för
arbetstagare och andra rapporterande personer att avgöra om det i det enskilda
fallet rör sig om en överträdelse av en unionsrättsakt eller någon svensk
författning som faller inom direktivets tillämpningsområde. Detta kan leda till
att personer inte vågar rapportera om missförhållanden. Borås stad delar
uppfattningen att det ska vara enkelt för en rapporterande person att förstå om
de träffas av skyddet för att möjliggöra att personer vågar rapportera. På några
punkter kan dock utredningen förtydligas för att detta ska uppnås.
I direktivet anges att direktivets bestämmelser om offentliggöranden inte ska
tillämpas om en person lämnar ut information direkt till pressen i enlighet med
nationella bestämmelser som etablerar ett skyddssystem för yttrande- och
informationssäkerhet. Direktivet hindrar således inte att de svenska
grundlagsreglerna om tryck- och yttrandefrihet tillämpas före den särskilda
lagstiftningen om trygghet för visselblåsare. Med hänsyn till vikten av att en
rapporterande person känner sig trygg med vilket skydd denne åtnjuter och
särskilt gällande de grundlagsskyddande rättigheterna bör detta förtydligas.
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Skyddet för rapporterande personer

I betänkandet (avsnitt 6.3.1) uppges att politiker inte anges i direktivet i den
krets som ska omfattas av skyddet, men att sådana personer i många fall kan
tillhöra någon av de andra personkategorierna som räknas upp. I betänkandet
konstateras att sannolikt omfattas dock inte alla politiker. Det är t.ex. oklart om
en person som på sin fritid är politiskt aktiv i en kommunal nämnd kan anses
omfattas av de personkategorier som räknas upp i direktivet. Frågan kan därför
ställas om de personkategorier som räknas upp i direktivet bör kompletteras
med kategorin politiker.
Betänkandet anser att politiker inte bör anges som en särskild personkategori i
den nya lagen, politiker har nämligen i regel goda möjligheter att genom sina
politiska uppdrag och sina positioner i samhället lyfta frågor om
missförhållanden.
Borås Stad instämmer i att politiker många gånger kan ha goda möjligheter att
genom sina uppdrag och positioner lyfta frågor om missförhållanden. Det är
emellertid svårt att förutse de situationer avseende missförhållanden som kan
uppkomma i kommunala nämnder och bolagsstyrelser, och därmed bör man
överväga om inte denna kategori personer ska ingå i uppräkningen av de som
skyddat kan rapportera.
Förtroendevalda är såsom framgår ovan inte med i uppräkningen av personer
som ska omfattas av skyddet såsom rapporterande person, dock kan
förtroendevalda som en del av den sekundära personkretsen som bistår en
rapporterande person skyddas av den tilltänkta lagstiftningen. Var gränsen ska
gå mellan bistående och rapporterande person bör, enligt betänkandet, avgöras
av rättspraxis. Borås stad anser att det är otydligt varför persongrupperna skiljer
sig åt när det gäller rapporterande person och bistående person och ser en
otydlighet särskilt i de fall då flera personer rapporterar om samma
missförhållanden var för sig.

Vad kan skyddat rapporteras

Direktivet har viss tröskel för vad som skyddat kan rapporteras. Även nu
gällande svensk lagstiftning (visselblåsarlagen) har en tröskel genom att det ska
vara fråga om allvarliga missförhållanden. I betänkandet uttrycks tveksamhet till
om Sverige kan lägga sig på en lägre nivå än vad som följer av direktivet och
därmed erbjuda ett starkare skydd för rapporterande personer. Betänkandet
uttrycker också att det är tveksamt om direktivet ger stöd för att endast skydda
rapportering av allvarliga missförhållanden, dvs. det som gäller enligt den
befintliga visselblåsarlagen. Ett allvarlighetsrekvisit följer i vart fall inte direkt av
direktivtexten. Det som skyddat ska kunna rapporteras innefattar dock inte alla
överträdelser av unionsrätten. Betänkandet tolkar direktivet som att det
omfattar överträdelser inom områden där det finns ett allmänintresse av att
informationen kommer fram. Betänkandet anser att detta bör komma till
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uttryck i lagtexten genom en kvalifikation som har anknytning till
allmänintresset.
Borås Stad instämmer i betänkandets tveksamheter och anser att det bör
tydliggöras vad som utgör missförhållande av allmänintresse och därmed
skyddat kan rapporteras. Det som inte omfattas av nuvarande lagstiftning
exempelvis konflikter mellan arbetstagare, allmänna missnöjesyttringar och
liknande kan inte heller, så som får förstås, anses uppfylla kravet på
missförhållande enligt den nya föreslagna lagstiftningen.
Det är av stor vikt att det redan i samband med att missförhållanden
rapporteras finns tydlig information om vad som skyddat kan rapporteras, men
även vad som inte omfattas av skyddet. Tydligheten är viktig för att personer
som vill rapportera om ett missförhållande ska veta om de träffas av skyddet
eftersom det annars kan leda till att personer inte vågar rapportera. Vidare är
tydligheten viktig för de enheter som har till uppgift att hantera
visselblåsarfunktionerna.
Sekretess för rapporterande person och andra

Borås stad instämmer i betänkandets resonemang avseende sekretess för
rapporterande person och att det är nödvändigt för att tillgodose de krav som
ställs i direktivet. Den inskränkning av offentlighetsprincipen som en ny
reglering i offentlighet- och sekretesslagen innebär är nödvändig för att uppfylla
direktivet men också för att skapa incitament för personer att anmäla
missförhållanden.
Det är något otydligt i direktivet vilka identiteter, förutom rapporterande
person, som ska skyddas. I betänkandet tolkas det som att även tredje man kan
skyddas. Identiteten på en person som det rapporterats om, det vill säga som
misstänks för missförhållanden, kan också skyddas om det kan antas att syftet
med uppföljningen eller åtgärderna motverkas om uppgiften röjs. Borås stad
anser i grunden att den föreslagna regleringen är bra, men att det kan uppstå
praktiska problem i tillämpningen som behöver hanteras. Ett exempel är hur ett
avslagsbeslut till en person som misstänks för missförhållanden ska skrivas
samt hur länge sekretessen för en sådan person ska gälla, det vill säga hur länge
syftet riskerar att motverkas.
Betänkandet i sin helhet återfinns via nedanstående länk
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2020/06/sou-202038/
Beslutsunderlag
1. Skrivelse
Beslutet expedieras till
1. a.remissvar@regeringskansliet.se
2. olof.widgren@regeringskansliet.se
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Datum

Instans

2020-10-12

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00466 1.1.2.0

Svar på initiativärende: Bisysslor och den uppkomna
situationen på Träffpunkt Simonsland
Kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet är besvarat.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna vill i ett initiativärende få klarhet i ett antal frågor som
uppkommit på grund av att en chef på Träffpunkt Simonsland ändrat
leverantör av bageriprodukter från den dagliga verksamhetens bageri till sitt
eget familjeföretag, och om detta bidragit till det nedläggningshot som riktades
mot den dagliga verksamhetens bageri, Östermalms bageri.
Man önskar även svar på hur det kan säkerställas att situationen inte inträffar
igen.
Den utredning som gjorts visar att Träffpunkt Simonslands byte av leverantör i
januari 2016 medförde att bageriet fick mindre att göra, men det var inte den
bidragande orsaken till beslutet om nedläggning.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
Sverigedemokraterna uppmärksammar i sitt initiativärende att Borås Tidning
den 29 maj 2020 rapporterat att en chef på Träffpunkt Simonsland ändrat
leverantör av bageriprodukter från den dagliga verksamhetens bageri till sitt
eget familjeföretag. Den aktuella chefen ska tidigare ha uppmärksammats om
olämpligheten i detta, men dessa inköp ska ha fortsatt även efter det att
Träffpunkt Simonsland bytt förvaltningshemvist.
Av initiativärendet framgår att som en följd av att man bytte leverantör så ska
den dagliga verksamhetens bageri ha förlorat så stor del av sina intäkter att det,
tillsammans med ett övergripande besparingsbeting, förelåg risk för nedläggning
av bageriet. Det går därmed inte att utesluta att det byte man genomförde av
leverantör år 2017 påverkade beslutet om att lägga ner verksamheten.
För att undvika olämpligheter som att ha det egna familjeföretaget som
leverantör bör det åligga berörda förvaltningschefer att följa upp och säkerställa
en intern kommunikation kring liknande händelser.
Sverigedemokraterna har föreslagit Kommunstyrelsen att besluta,

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Att Stadsdirektören uppdras redogöra kring turerna i det aktuella fallet i
Träffpunkt Simonsland,



Att Stadsdirektören uppdras upprätta kontakt med berörd
förvaltningschef för att fastställa om redogjord händelse påverkat
bedömningen om verksamheten Bageriets nedläggning,



Att Stadsdirektören uppdras redogöra för vilka interna kontroller som
finns samt vilka kontroller som den interna kontrollen bör kompletteras
med för att säkerställa att redogjord händelse inte inträffar igen,



Att Stadsdirektören uppdras undersöka i vilken omfattning berörda
förvaltningschefer haft kännedom kring redogjord händelse.

Kommunstyrelsen har remitterat initiativärendet till Stadsledningskansliet för
beredning.
Händelseförlopp
Träffpunkt Simonsland öppnade våren 2015 och drevs då av
Stadsdelsförvaltning Öster. I januari 2017 övertogs ansvaret för Träffpunkt
Simonsland av Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF).
Café Simon som finns på Träffpunkt Simonsland drevs under hela 2015 av
Arbetslivsförvaltningen (ALF). I januari 2016 togs driften av Café Simon över
av Träffpunkt Simonsland och Stadsdelsförvaltning Öster, därefter i januari
2017 av FOF.
Ansvaret för den dagliga verksamheten bageri har under hela den aktuella
perioden legat hos Sociala omsorgsförvaltningen.
Under 2015 handlade caféverksamheten på Träffpunkt Simonsland varor från
Östermalms Bageri för drygt 146 000 kronor. Under 2016 och därefter har inga
inköp gjorts från Östermalms Bageri.
FOF har gjort en sammanställning av händelseförloppet angående Träffpunkt
Simonsland och kopplingen till Café Simon, Hulta Torg Konditori AB (Lulus)
och Östermalms Bageri. Enhetschefen för Träffpunkt Simonsland uppger i
sammanställningen att anledningen till att leveranserna från Östermalms Bageri
upphörde var att bageriet under hösten 2015 inte kunde leverera den mängd
bröd som behövdes för den dagliga driften på Café Simon.
I januari 2016 tog Träffpunkt Simonsland över driften av Café Simon och enligt
enhetschefen tog man även över ALF:s leverantörer: City Knalleland, Sharp
och Lulus. Förvaltningen (Stadsdelsförvaltning Öster) beslutade i februari 2016
att man skulle byta leverantör av bröd på grund av kopplingen mellan
enhetschefen och företaget Lulus, där enhetschefens man var delägare.
Enhetschefen var även suppleant i bolaget till 2020-04-15.
Enligt FOF:s sammanställning av händelseförloppet har det, på grund av ökade
inköpspriser, i september 2017 och i april 2019 gjorts direktupphandlingar
avseende bröd till Café Simon. Lulus har i båda dessa upphandlingar kunnat
leverera till bäst pris och enligt Café Simons önskemål. Dessa upphandlingar
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har enligt sammanställningen gjorts av verksamhetschefen och medarbetarna i
caféet.
Caféverksamheten på Träffpunkt Simonsland har under perioden 2017 till och
med april 2020 gjort inköp för sammanlagt 1 968 000 kronor, varav
116 000 kronor avser inköp från Lulus.
Kan kommunen driva näringsverksamhet/bageriverksamhet?
Enligt kommunallagen (2 kap. 7 §) får en kommun driva näringsverksamhet,
om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.
Genom 27 § konkurrenslagen kan en kommun förbjudas att bedriva
säljverksamhet, dock kan förbud inte fattas för verksamhet som bedrivs inom
den kommunala kompetensen (kommunallagen 2 kap. 1 §). I lag om vissa
kommunala befogenheter (3 kap. 1 §) framgår att kommuner får bedriva
näringsverksamhet i syfte att ge funktionshindrade anställning om de inte i
tillräcklig omfattning inom kommunen kan få anställningar på annat sätt.
Påverkade aktuell händelse beslutet om att lägga ned bageriet
Vid samtal med enhetschef, och tidigare chef för bageriets verksamhet, på
Sociala omsorgsförvaltningen så sjönk bageriets omsättning i och med att man
från och med 2016 inte längre levererade till Träffpunkt Simonsland. Man fick
mindre att göra på bageriet, men det går inte att säga att detta var den
bidragande orsaken till beslutet om nedläggning. Det hade gått flera år från det
att man inte längre levererade bröd till Träffpunkt Simonsland till det att
beslutet om nedläggning togs, ett beslut som togs utifrån ett helhetsperspektiv
för den dagliga verksamheten.
Intern kontroll
I Borås Stad har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolag ska
upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och
anvisningar för denna.
Av de regler som antagits av exempelvis Kommunstyrelsen så handlar den
interna kontrollen om att på en rimlig nivå säkerställa:
-

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv,

-

att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten
är tillförlitlig och

-

att de regler och riktlinjer som finns efterföljs.

Beträffande bisysslor är man som anställd i kommunen skyldig att på eget
initiativ anmäla en bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som
arbetsgivaren anser behövs för bedömningen av bisysslan. Som offentligt
anställd får man inte ha bisysslor som rubbar allmänhetens förtroende för
opartiskheten i arbetet.
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Arbetsgivaren ska informera allmänt om vad som menas med förtroendeskadlig
bisyssla. Det sker lämpligen i samband med introduktionen av nyanställda och
på arbetsplatsträffar. Informationen kan även tas upp i utvecklingssamtalen,
särskilt med medarbetare som jobbar med myndighetsutövning, upphandling,
tillsyns- och kontrolluppgifter, egendomsförvaltning samt verksamhets- och
förvaltningsledning
Utförlig information om bisysslor finns på Borås Stads intranät.
Om kommunens regler för bisysslor följs och den interna kontrollen genomförs
på sätt som beskrivits ovan så bör det kunna säkerställas att den beskrivna
situationen inte uppkommer igen.
Har aktuell händelse varit känd
Enligt den sammanställning som FOF upprättat och den redogörelse som
lämnats av enhetschefen för Träffpunkt Simonsland så beslutades det i februari
2016, i samråd i Stadsdelsförvaltning Öster, att Träffpunkt Simonsland skulle
byta leverantör från Lulus på grund av att enhetschefens make var delägare i
bolaget. Omständigheterna var således kända då ansvaret för verksamheten låg
under Stadsdelsförvaltning Öster.
I januari 2017 övergick ansvaret för Träffpunkt Simonsland till FOF. Enligt
samtal med förvaltningschefen på FOF fick man i samband med
omorganisationen ingen kännedom om enhetschefens koppling till Lulus, utan
det var något som uppdagades först under våren 2020.
Beslutsunderlag
1. Initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Bisysslor
och den uppkomna situationen på Träffpunkt Simonsland

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Borås
Kommunstyrelsen
2020-06-15

Initiativärende
Den 29 maj rapporterar Borås Tidning om att en chef på Träffpunkt Simonsland, som tidigare
även har varit aktuell i frågan om bisyssla, återaktualiseras på grund av förändrade
inköpsmönster av livsmedel.
Enligt uppgift har vederbörande chef tidigare uppmärksammats om olämpligheten av att
ändra leverantören av produkter från den dagliga verksamheten Bageriet till sitt
familjeföretag. Trots att samtal ägde rum med vederbörande chef och dennes överordnade,
så har inköpen av produkterna fortsatt efter att verksamheten bytt förvaltningshemvist.
Detta gjordes dessutom genom direktupphandlingar.
Till följd av att man bytte leverantör så förlorade den dagliga verksamheten Bageriet en stor
andel av sin omsättning. Verksamheten Bageriet är idag aktuell för en nedläggning av
verksamheten, på grund av minskade intäkter och ett förvaltningsövergripande
effektiviseringsbeting. Det går därmed inte att utesluta att det byte man genomförde av
leverantör år 2017 påverkat beslutet om att lägga ner verksamheten.
Då det uppenbarligen föreligger händelser och beslut, där lämpligheten kan ifrågasättas,
samt vars konsekvenser direkt slår mot en av Borås Stads mest utsatta invånare, anser
Sverigedemokraterna att det föreligger ett stort behov av att tydliggöra aktuella händelser
för Kommunstyrelsen. Särskilt beaktat Kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Då olämpligheten med att byta leverantör till det egna familjeföretaget även uppdagats om
minst verksamhetsnivå, anser vi att det åligger berörda förvaltningschefer ett särskilt ansvar
att följa upp och säkerställa en intern kommunikation kring liknande händelser.
Avslutningsvis vill Sverigedemokraterna formellt rikta ett tack till den lokala journalistiken,
som uppdagar olämpliga företeelser inom Borås Stad. Vi finner det dock anmärkningsvärt att
många av de rapporterade händelserna och beteenden borde ha uppmärksammats i den
interna kontrollen. Vi konstaterar återigen att det finns gott om utrymme för utveckling för
Borås.

Till följd av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta,

Att

Stadsdirektören uppdras, till kommande sammanträde, redogöra kring turerna
i det aktuella fallet i Träffpunkt Simonsland,

Borås
Kommunstyrelsen
2020-06-15

Att

Stadsdirektören uppdras upprätta kontakt med berörd förvaltningschef för att
fastställa om redogjord händelse påverkat bedömningen om verksamheten
Bageriets nedläggning,

Att

Stadsdirektören uppdras, till kommande sammanträde, redogöra för vilka
interna kontroller som finns samt vilka kontroller som den interna kontrollen
bör kompletteras med inom Borås Stad för att säkerställa att redogjord
händelse inte inträffar igen,

Att

Stadsdirektören uppdras undersöka i vilken omfattning berörda
förvaltningschefer haft kännedom kring redogjord händelse.

För Sverigedemokraterna,

Andreas Exner (SD)
Kommunalråd

Kristian Silbvers (SD)
Ledamot, Kommunstyrelsen

