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Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 20 maj 2019 kl 14:00-

16:30 
 
Beslutande 

 
Ledamöter 
Ulf Olsson (S) 
Annette Carlson (M) 
Kerstin Hermansson (C) 
Malin Carlsson (S) 
Anna Svalander (L) 
Tom Andersson (MP) 
Niklas Arvidsson (KD) 
Andreas Exner (SD) 
Per Carlsson (S) 
Kristian Silbvers (SD) 
Ida Legnemark (V) 
Mohamed Farah (S) 
Martin Nilsson (M) 

 
 
ordförande 
förste vice ordförande 
andre vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tjg för Therése Björklund (S) 
tjg för Oliver Öberg (M) 

Närvarande Ersättare 
Ylva Lengberg (S) 
Mats Tolfsson (S) 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) 
Hasse Ikävalko (M) 
Björn Qvarnström (SD) 
Crister Spets (SD) 
Johan Wikander (L) 
Mattias Danielsson (C) 
Maria Hyllstam (MP) 

 
14:00-14:32, 16:00-16:30 
 
 
14:00-16:16 
 
 
14:00-14:29 
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Övriga Tjänstemän 
Svante Stomberg 
Magnus Widén 
Per Olsson 
Martin Jakobsson 
Peder Englund 
Bengt Himmelman 
Marie Ingvarsson 
Ingrid Fredriksson 
Ewa Luvö 
Åsa Mattsson 
Christina Anemo 
Linnea Nilsson 
Sven-Erik Nyståhl 
Susanne Glans 
Cornelia Forsström 
Helena Ruderfors 
Soroush Rezai 
Douglas Torén 
Dennis Jernkrook 
Anders Alftberg 
Isak Ulvestig 
Carl Morberg 
 

 
kommunchef 
ekonomichef 
personalchef 
finanschef¨ 
chef CKS 
chef Strategisk samhällsplanering 
kommunikationschef 
kommunikationsstrateg 
kvalitetsstrateg 
ekonom 
controller 
bemanningsplanerare 
HR och arbetsmiljöstrateg 
controller 
politisk sekreterare 
politisk sekreterare 
politisk sekreterare 
politisk sekreterare 
politisk sekreterare 
politisk sekreterare 
praktikant 
kommunsekreterare 

  

Tillkännagivande av 
protokoll 

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 4 juni 2019 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 196-221 
 Carl Morberg  

 Ordförande 
  

 Ulf Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) 
  
 
 Justerare 

§ 196-212, 214-221 
 

ordförande, § 213 
 

 

 Anna Svalander (L)    
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Föredragning och ajournering ............................................................................. 6 
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§ 199 Dnr KS 2019-00405 1.1.2.25 
Delegationsbeslut 2019-05-20 ............................................................................ 9 

§ 200 Dnr KS 2019-00210 1.1.2.0 
KC1 Svar på initiativärende: Utredning angående Borås Stads bolag ............... 10 

§ 201 Dnr KS 2018-00819 1.2.3.2 
KC2 Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av 
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§ 202 Dnr KS 2019-00302 1.2.4.1 
KC3 Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunfullmäktige ........................................ 12 

§ 203 Dnr KS 2019-00301 1.2.4.1 
KC4 Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen ........................................... 13 

§ 204 Dnr KS 2018-00757 1.2.3.2 
S1 Kvittering av utbetalningar från kommunens banktillgodohavanden ............. 15 

§ 205 Dnr KS 2017-00487 026 
PF1 Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och Tom 
Andersson (MP): Avskaffa tjänstemän - tillsätt tjänstepersoner ......................... 16 

§ 206 Dnr KS 2016-00447 738 
KU1 Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela 
Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet .......................................... 19 

§ 207 Dnr KS 2019-00381 1.1.2.25 
KU2 Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads 
Drogpolitiska handlingsplan 2019...................................................................... 21 

§ 208 Dnr KS 2017-00688 730 
KU3 Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående 
Gruppboende för yngre dementa ...................................................................... 24 

§ 209 Dnr KS 2018-00760 1.2.3.2 
E1 Internkontrollplan 2019 för de kommunala bolagen ...................................... 27 

§ 210 Dnr KS 2018-00664 1.2.3.2 
E2 Uppföljning intern kontrollplan 2018 ............................................................. 28 

§ 211 Dnr KS 2019-00192 1.2.4.1 
E3 Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund .............. 30 

§ 212 Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 
E4 Svar på  motion från Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) - Professionalisera bolagsstyrelserna ....................................................... 31 

§ 213 Dnr KS 2019-00193 1.2.4.1 
E5 Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund ............................................................................................. 33 

§ 214 Dnr KS 2018-00083 1.1.1.1 
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E6 Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall satsa på 
eldrivna fordon. ................................................................................................. 35 

§ 215 Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 
E7 Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten ........................... 36 

§ 216 Dnr KS 2018-00737 3.4.1.1 
N1 Svar på initiativärende: Borås Stads gymnasieelever måste även 
fortsättningsvis ha möjligheten att få kunskapen om att starta och 
driva ett eget företag ......................................................................................... 39 

§ 217 Dnr KS 2019-00275 3.4.1.1 
N2 Svar på initiativärende: Säkra företagandet! ................................................ 40 

§ 218 Dnr KS 2018-00166 1.1.1.1 
SP1 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica 
Johansson (C) Central ställplats för husbilar ..................................................... 42 

§ 219 Dnr KS 2014-00628 214 
SP2 Granskningsyttrande över detaljplan för Lugnet: Innerstaden 1:3 
(Nötskrikan) ...................................................................................................... 43 

§ 220 Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 
CKS1 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M): 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet ............................. 45 

§ 221 Dnr KS 2019-00339 2.8.2.0 
CKS2 Svar på initiativärende: Förtydliga Beredskapen! .................................... 47 
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§ 196   

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Svalander (L) med 
Tom Andersson (MP) som ersättare.     
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§ 197   

Föredragning och ajournering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ajournerar sammanträdet 15:30-16:05.     

      

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(47) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-20 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 198 Dnr KS 2019-00409 1.1.2.25 

Anmälningsärende  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB  
den 21 mars 2019 (38/2019)    
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB  
den 9 april 2019 (39/2019)    
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Redovisning av utbildningsbidrag 2018 från Social- 
demokraterna i Borås.    
Dnr 2019-00397, 1.1.1.4, Programområde 1 

 

Årsredovisning 2018 och fråga om ansvarsfrihet från  
Sjuhärad samordningsförbund   
Dnr 2019-00177, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

Kallelse från Kommunforskning i Västsverige (KFi)  
till årsmöte onsdagen den 21 maj 2019   
Dnr 2019-00408, 1.1.6.4, Programområde 1 

 

Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder  
den 6 mars 2019 (40/2019)    
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 
 

Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den  
11 april 2019 (41/2019)    
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 
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Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings  
AB den 15 april 2019 (42/2019)   
Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 
 

Protokoll från medlemssamråd för Sjuhärads samordnings- 
förbund den 15 mars 2019 (2/2019)   
Dnr 2019-00282, 1.1.2.25, Programområde 1 
 

Svar på remiss: Förslag på ändringar i Skolverkets föreskrifter  
(SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen  
inom skolväsendet m.m.   
Dnr 2019-00370, 1.1.2.1, Programområde 2 
 

Svar på remiss: Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller kunskapsområdet 
sex och samlevnad   
Dnr 2019-00343, 1.1.2.1, Programområde 2 
 

Svar på remiss: Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter  
om ansökan om riksidrottsgymnasium   
2019-00347, 1.1.2.1, Programområde 2 
 

Årsstämmoprotokoll 2019 för de kommunala bolagen  
Dnr 2019-00032, 1.1.2.25, Programområde 2               

      

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(47) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-20 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 199 Dnr KS 2019-00405 1.1.2.25 

Delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut för likviditetsfrågor, upptagande  
av lån (13-15/2019)   
Dnr 2019-00008, 2.4.2.0, Programområde 1 

 

Delegationsbeslut angående betalkort i tjänsten för  
förtroendevalda och tjänstemän (4-5/2019)   
Dnr 2019-00013, 2.4.2.6, Programområde 1 

 

Delegationsbeslut - Yttrande över hemvärnsmän.  
Dnr 2019-00007, 3.2.2.7, Programområde 1               
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§ 200 Dnr KS 2019-00210 1.1.2.0 

Svar på initiativärende: Utredning angående Borås 
Stads bolag 

Kommunstyrelsens beslut 
Särskilda partiöverläggning kring Borås Stads bolag kommer att hållas under 
innevarande mandatperiod.  

Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunstyrelsens 
möte den 18 februari 2019 inlämnat ett initiativärende där man föreslår att en 
partiöverläggning hålls för diskussion om hur en utredning angående Borås 
Stads bolag skulle kunna genomföras, och ärendet remitterades utan omröst-
ning till Stadsledningskansliet. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring Borås Stads bolag är naturlig att 
behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny mandatperiod.               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende från 2019-02-18  

 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Partiöverläggning kring Borås Stads bolag kommer att hållas 
vid de överläggningar som genomförs inför kommande mandatperiod 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Särskilda partiöverläggningar kring 
Borås Stads bolag kommer att hållas under innevarande mandatperiod. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlsons (M) yrkande. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
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§ 201 Dnr KS 2018-00819 1.2.3.2 

Undertecknande av handlingar för delegation för upp-
tagande av lån m.m 

Kommunstyrelsens beslut 
Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, budgetchef Roger Cardell, 
finanssekreterare Carina Andell, att två i förening underteckna handlingar för 
upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd av delegering i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2017, § 31, ”Riktlinjer för 
finansverksamheten Borås Stad” för tiden intill 2019 års utgång.               
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§ 202 Dnr KS 2019-00302 1.2.4.1 

Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunfullmäktige godkänns och läggs till 
handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunfullmäktige har upprättats.              

Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-05-20 

2. Skrivelse, 2019-05-20 

3. Bilaga, Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunfullmäktige 
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§ 203 Dnr KS 2019-00301 1.2.4.1 

Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 

Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen godkänns och läggs till 
handlingarna   
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.      
 
Sammanfattning av ärendet 
Budgetuppföljning, Tertial 1 Kommunstyrelsen har upprättats.               
 
Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-05-20 
2. Skrivelse, 2019-05-20 
3. Bilaga, Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen  
 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen godkänns och 
läggs till handlingarna. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att texten: ” Handlingsplan för 
genomförande av uppdrag tas fram, där uppdrag prioriteras och tidsätts” läggs 
till i beslutsmeningen, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (S) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande”. 
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Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), 
Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Annette Carlsson (M). 
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§ 204 Dnr KS 2018-00757 1.2.3.2 

Kvittering av utbetalningar från kommunens 
banktillgodohavanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess 
nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills 
vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2019 års utgång ska 
kvitteras av: 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) 
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M) 
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) 
redovisningschef Keijo Tossavainen 
finanssekreterare Carina Andell 
ekonom Kerstin Jönsson 
i samtliga fall med kontrasignation av 
ekonom Saeid Najafi 
ekonom Catharina Jacobson 
assistent Jeanette Daag-Rezac        
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§ 205 Dnr KS 2017-00487 026 

Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och Tom 
Andersson (MP): Avskaffa tjänstemän - tillsätt 
tjänstepersoner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 
Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid Kommun-
fullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill att Borås 
stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala ”-person” 
i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar. 

Att genomgående införa person i alla kommande sammanhang där man och 
kvinna kan förekomma är inget som Kommunstyrelsen rekommenderar. Det 
kan finnas lagar som reglerar begrepp och det kan finnas andra könsneutrala 
ord eller ändelser som till exempel ombud istället för ombudsperson, som är 
mer lättillgängliga och lättbegripliga.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska besvaras. 
Detta för att Stadsledningskansliet Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt 
med frågan att främja jämställd kommunikation 

 [Sammanfattningen ska på kortfattat informera om vad ärendet i stora drag 
handlar om och varför det initierats.  

Ta aldrig bort denna rubrik. 

Sammanfattningen ska så långt det är möjligt kunna användas i protokollet. 
Den ska stämma överens med övrig text i skrivelsen. Fakta som inte återfinns i 
någon annan del av dokumentet ska heller inte vara en del av 
sammanfattningen.] 

Ärendet i sin helhet 

Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid Kommun-
fullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill att Borås 
stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala ”-person” 
i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar. 

Vilka sammanhang finns det man och kvinna i beteckningarna i Borås  
Stad? 
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Yrkestitel 

I en genomgång av de yrkestitlar som finns i Borås Stad finns lagförman som 
enda yrkestitel med suffixen man. Förut fanns titeln ombudsman (äldre-
ombudsman) med den har istället ändrats till ombud.  Borås Stad har alltså, 
förutom i en titel, könsneutrala yrkestitlar på samtliga anställda.  

Då motionärerna vill att samtliga man och kvinna ska ersättas med suffixet 
person skulle titeln på lagförman bli lagförperson, vilket inte är något som vi 
rekommenderar då det skulle kunna föra tankarna till en lagförd person vilket 
inte ger positiva associationer.  

Titlar som är lagreglerade 

Det finns ett antal titlar som är lagreglade som innehåller man. Som till exempel 
”God man”, ”Huvudman” och ”Lekmannarevisor”.  Dessa titlar kan inte 
ersättas med person då många av dessa titlar skulle få en helt annan betydelse 
och innebörd. Dessutom skulle det också kunna innebära svårigheter i kom-
munikationen med medborgare och andra myndigheter om Borås Stad ändrade 
titlarna på dessa begrepp.   

Lagarna är normerande i sig och att ändra dessa begrepp till något mer köns-
neutralt är en fråga för Riksdagen att hantera.  

Tjänsteman och tjänsteperson 

Tjänsteman eller tjänsteperson är ingen specifik yrkestitel eller en titel på en 
person som ska ägna sig åt en specifik uppgift som t.ex. en god man, utan är ett 
samlingsbegrepp. I SAOL benämns tjänsteman som en ”person med admi-
nistrativa el. förvaltande uppgifter.” I lagstiftningen finns straffet ”hot och våld 
mot tjänsteman” som återfinns i brottsbalkens 17 kap om brott mot allmän 
verksamhet m.m. Tjänsteman där syftar på en vidare definition än den som 
anges i SAOL, och har med myndighetsutövningen att göra.  

Både tjänsteman och tjänsteperson används i Sveriges kommuner, det finns 
inga rekommendationer kring vilket av begreppen som helst ska användas. 

Institutet för språk och folkminnen (tidigare Språkrådet) menar att det exakta 
ordet för tjänsteman är svårt att ersätta. Men att i de fall där det inte går att 
precisera sig med andra titlar (som till exempel handläggare), kan det vara ett 
möjligt alternativ att använda tjänsteperson istället.  

 

SKL och bland annat kommunerna Malmö och Uppsala har gått över till 
tjänsteperson.  SKL har ingen särskild rekommendation att ge i frågan men har 
skrivit under CEMR-deklarationen där bland annat ”Att avskaffa stereotypa 
uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet” är en av 
principerna. Utifrån den skrivningen är SKL:s hållning att könsneutrala suffix 
bör användas där det är möjligt. Denna deklaration har även Borås Stad skrivit 
under.  
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I Borås Stad använder sig både medarbetare och förtroendevalda av tjänsteman 
och tjänsteperson i sitt språkbruk. 
 
Borås Stad strävar efter att kommunicera på ett inkluderande sätt för att bidra 
till mångfald samt ökad jämställdhet och jämlikhet. Genomtänkt kommunika-
tion i ord och bild kan hjälpa till att lösa upp bland annat stereotypa bilder av 
män och kvinnor.   
 
Ett sätt att kommunicera jämställt är att använda könsneutrala person-
beteckningar som fungerar oavsett om vi talar om en man eller en kvinna. 
Idrottare kan användas istället för idrottsman och lärare istället för lärarinna.  
 
När det gäller ordet tjänsteman/tjänsteperson är det bra om vi i första hand kan 
använda en specifik titel istället eftersom det blir tydligare för den som vi talar 
med eller skriver till, till exempel biståndshandläggare istället för tjänsteperson. 
I de fall där det inte går att använda titel rekommenderar kommunikations-
avdelningen att använda ordet tjänsteperson istället för tjänsteman eftersom det 
ligger i linje med strävan efter jämställdhet. Men skribenten eller den som talar 
avgör vilket begrepp som används.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion- Avskaffa tjänstemän – tillsätt tjänstepersoner 
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§ 206 Dnr KS 2016-00447 738 

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 
Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 10 röster mot 3 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Motionen avslås. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande.             

Sammanfattning av ärendet 
Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid Kommun-
fullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att trygghetslarm i 
bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgs-
nämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala funktionshinderrådet.  

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala omsorgs-
nämnden har inte inkommit med något yttrande.   

Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i förhållande till den 
trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. Dessutom 
ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. När ingen avgift togs ut för 
trygghetslarm var det vanligt att brukare inte ansvarade för återlämning av larm 
när behovet inte kvarstod.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse: Motion kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 

2. Yttrande över motion från Vård – och äldrenämnden, 2017-04-27 

3. Yttrande över motion från Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 

4. Yttrande över motion från Kommunala funktionshinderrådet, 2017-04-20 

5. Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet, 2016-05-25  
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Förslag och yrkanden 

Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Motionen bifalls, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag 
och dels till Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner förstnämnda propo-
sition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller Malin 
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kom-
munstyrelsen beslutat enligt Niklas Arvidssons (KD) yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Mohamed Farah (S), Anna 
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida 
Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson 
(S) samt nej av Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD). 
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§ 207 Dnr KS 2019-00381 1.1.2.25 

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås 
Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 

Informationen läggs till handlingarna 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Annette Carlson (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en 
kommungemensam handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val 
av metoder.  

Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot 
sker samverkan med andra huvudmän i flera av planens insatser.  

Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås 
Stads drogpolitisk program och handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin 
planering beakta Borås Stads drogpolitiska program.  

Den gemensamma handlingsplanen omfattar många delar som respektive 
nämnd är ansvarig för, vilket till en viss del motsvarar nämndernas egna 
handlingsplaner. Under 2018 har ännu ingen av nämnderna ovan publicerat 
egna handlingsplaner så som avsetts i det drogpolitiska programmet. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden har dock arbetat fram ett förslag på handlingsplan 
under året.  

 

Planens disposition  
Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Borås Stads 
Drogpolitiska program:  

( tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska  
( antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska  
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(personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god 
kvalitet.  

Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. 
Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om 
under innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och 
utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Av uppföljningen av Drogpolitisk handlingsplan 2018, framgår att arbetet 
framskrider enligt plan. Den planerade insatsen att utbilda informatörer 
”samtalsledare” cannabis har inte genomförts och kommer inte finnas med i 
kommande handlingsplan.  

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2019 är 
förebyggande insatser mot bruk av cannabis och ANTD-kunskapshöjande 
insatser i skolan. Insatsen ”Undervisning om ANDT i grundskola och 
gymnasium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med en tydlig 
progression mellan åren” har inte genomförts och har därför skjutits till 2019. 

Kommunstyrelsen vill peka på vikten av att de aktiviteter och åtgärder som 
fastställs i handlingsplanen för 2019 också genomförs.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga - Drogpolitisk handlingsplan 2018 uppföljning FOFN 

2. Beslut FOFN-§58  

3. Bilaga - Drogpolitisk handlingsplan 2019  

4. Beslut FOFN §59  

 

Förslag och yrkanden 

Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Informationen läggs till handlingarna. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) och kommunalrådet Annette Carlson 
(M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att stycket: ”Kommunstyrelsen 
rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden tar fram egna handlings-
planer utifrån Borås Stads drogpolitiska program och handlingsplan för öppen 
ungdomsverksamhet” läggs till i beslutet, se bilaga. 

 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons (C) 
förslag och dels till Niklas Arvidssons (KD) och Annette Carlsons (M) yrkande  
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller 
Kerstin Hermanssons (C) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Niklas Arvidssons (KD) och Annette 
Carlsons (M) yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), 
Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Annette Carlson (M). 
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§ 208 Dnr KS 2017-00688 730 

Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående 
gruppboende för yngre dementa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Martin Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Annette Carlson (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) och Annette 
Carlsons (M) yrkande.            

Sammanfattning av ärendet 
Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 
lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 
likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 
demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 
omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.  

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 
motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen.  

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 
som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 
behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har flera olika boenden utifrån den enskildes behov som vänder sig 
till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 
har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre demenssjuka. Vård- 
och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning specifikt för 
demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och omsorgsbehov. 
På denna enhet finns personer under 65 år och här finns kompetens för att 
utföra kvalificerade vårdinsatser. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har 
en avdelning som vänder sig till personer med utåtagerande problematik. Här 
finns också personer med demenssjukdom och som är under 65 år. Denna 
avdelning har en högre personaltäthet för att kunna möta den enskildes behov. 
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Vård- och äldrenämnden strävar efter att reservera platser för yngre 
demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 
yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 
övriga avdelningar eller tvärtom. 

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad då det redan finns flexibla 
lösningar för yngre demenssjuka. Vård- och äldrenämnden har dessutom för 
avsikt att i framtida lokalresursplan öka platsantalet för målgruppen unga 
demenssjuka med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i demens-
sjukdom.     

Beslutsunderlag 
1. Motion: Fristående Gruppboende för yngre dementa, 2017-10-17 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse  

3. Yttrande från Kommunala funktionshinderrådet, 2018-01-02 

4. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden, 2018-02-28  

5. Yttrande från Vård- och äldrenämnden, 2018-08-30  

 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) och kommunalrådet Annette Carlson 
(M) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalls, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Niklas Arvidssons (KD) och Annette Carlsons (M) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Malin Carlssons (S) förslag 
och dels till Niklas Arvidssons (KD) och Annette Carlsons (M) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller Malin 
Carlssons (S) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Niklas Arvidssons (KD) och Annette 
Carlsons (M) yrkande”. 
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Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), 
Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Annette Carlson (M).  
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§ 209 Dnr KS 2018-00760 1.2.3.2 

Internkontrollplan 2019 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av intern kontroll 2018 och intern kontrollplan 2019 för Borås 
Stads bolag godkänns.  
 
Kommunstyrelsen bedömer dock Borås Energi och Miljö AB: s interna kontroll 
som bristfällig då det saknas ett övergripande system för intern styrning och 
kontroll.  
 
Styrelserna i bolagen uppmanas genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser 
som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen 
tar fram.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 
till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna kontroll-
arbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges Regler för 
intern kontroll. Varje bolag ska enligt Reglerna årligen upprätta en riskanalys 
och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års kontrollplan, 
men detta utförs inte av alla bolag idag. Det interna kontrollarbetet sker även 
med olika grad av politisk inblandning. Kommunstyrelsen vill därför betona 
vikten av att bolagen arbetar aktivt så att det interna kontrollarbetet införlivas 
och blir en naturlig del i bolagens verksamhet.  
 
Särskilt viktigt är det att Borås Energi och Miljö AB stärker sitt interna 
kontrollarbete.               
 
Beslutsunderlag 
1. Beslutsförslag, 2019-05-20 

2. Skrivelse, 2019-05-20 

3. Bilaga; Sammanställning av bolagens inrapportering av intern kontroll 

4. Bilaga; Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1-21. 
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§ 210 Dnr KS 2018-00664 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 

Godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt eget yrkande.         

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommun-
styrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års plan.                 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 2-20 

 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att  
Kommunstyrelsen beslutar att texten:  ”Kommunstyrelsen noterar att Samhälls-
byggnadsnämndens uppföljning inte omnämner det faktum att flera utbetal-
ningar har gjort av Samhällsbyggnadsförvaltningen som varken har beslutats av 
nämnden eller inryms i tjänstemännens delegationsrätt. Således har heller inga 
direkta åtgärder redogjorts som konsekvens av detta” läggs till i skrivelsen, se 
bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Andreas Exners (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exners (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”. 

Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Mohamed Farah (S), Niklas 
Arvidsson (KD), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), 
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette 
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD). 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(47) 
Sammanträdesdatum 

2019-05-20 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 211 Dnr KS 2019-00192 1.2.4.1 

Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.            

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2018 på + 2,3 mnkr, jämfört 
med + 6,5 mnkr för 2017. Förbundets egna kapital var vid årsskiftet 51,3 mnkr, 
balansomslutningen 149,2 mnkr och soliditeten 34 % (f å 34 %). Borås Stads 
kostnad 2018 till förbundet var 81,2 mnkr (f å 79,7).    
 
Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 
förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  
 
Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 
2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.            
 
Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, 2019-03-26 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Mohamed Farah (S) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
 
För Mohamed Farah (S) tjänstgör Ylva Lengberg (S). 
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§ 212 Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

Svar på motion från Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) - Professionalisera bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt eget yrkande.   
 
Protokollsanteckning  
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.       
 
Sammanfattning av ärendet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 
Motionen har inte skickats på remiss. 
Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod.  
 
Beslutsunderlag 
1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
3. Beslutsförslag, 2019-05-20  
 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 
 
Kommunalrådet Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) och yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Bifalla motionen och 
uppdra Kommunstyrelsen att redovisa hur formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna kan genomföras till Kommunfullmäktige, se bilaga. 
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Proposition 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exners (SD) och yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandes förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exners 
(SD) och yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Mohamed Farah (S), Niklas 
Arvidsson (KD), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), 
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette 
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD).   
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§ 213 Dnr KS 2019-00193 1.2.4.1 

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 
Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.             

Sammanfattning av ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 
med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. 
 
Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 
besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  
 
Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 
tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra 
målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att Direktionen genomför 
en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet. 
 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och resultatet förenligt 
med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna har föreslagit att 
ansvarsfrihet beviljas för räkenskapsåret 2018.  
 
Resultatet för 2018 redovisas till 816 tkr jämfört med 1 952 tkr för 2017. Det 
egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 10 543 tkr, balansomslutningen till 79 
190 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 13 % (f å 14 %). Borås Stads 
bidrag till förbundet 2018 var 15 800 tkr.            
 
Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, 2019-04-15   
 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ulf Olsson (S), Malin Carlsson (S), Annette Carlson 
(M), Tom Andersson (MP) och Crister Spets (SD) i handläggning och beslut i 
detta ärende. 
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För Ulf Olsson (S) tjänstgör Ylva Lengberg (S) 
För Malin Carlsson (S) tjänstgör Mats Tolfsson (S) 
För Annette Carlson (M) tjänstgör Hasse Ikävalko (M) 
För Tom Andersson (MP) tjänstgör Maria Hyllstam (MP) 
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§ 214 Dnr KS 2018-00083 1.1.1.1 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L): Borås skall 
satsa på eldrivna fordon 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 
Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-18 
lämnat in förslaget att kommunens färdtjänstbilar och personbilar ska vara 
eldrivna senast år 2020.           

Motionen har skickats på remiss till Miljö- och konsumentnämnden, Service-
nämnden, Tekniska nämnden, Borås kommuns Parkerings AB samt Borås 
Energi och Miljö AB. Remissvaren finns i remissammanställning som finns som 
bilaga.     

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse 2019-05-06. 

2. Remissammanställning 2019-04-09. 

3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L) Borås skall satsa på eldrivna fordon.
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§ 215 Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 

Revidering av regler och riktlinjer för finansverksam-
heten 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 10 röster mot 2, 1 avstår, föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 

Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern 
godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad godkänns.  
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) deltar inte i beslutet.          
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt eget yrkande.   
 
Sammanfattning av ärendet 
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  
 
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 
placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till riktlinjerna för 
att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige, 
strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 
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tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i internbankens 
upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 år, 

kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska vara 
tidsatt och får inte vara generell, 

ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis elprisrelaterade 
risker, tydliggörs, 

Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 

den interna kontrollen tydliggörs och stärks,           

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 

2. Beslutsförslag, 2019-05-20 

3. Förslag Riktlinjer för finansverksamheten, Borås kommunkoncern 

4. Förslag Regler för finansverksamheten, Borås Stad  

 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Revidering av 
Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern godkänns samt att 
 
Kommunstyrelsen för egen del beslutar: Revidering av Regler för 
finansverksamheten Borås Stad godkänns.  
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Regler och riktlinjer 
för finansverksamheten revideras enligt upprättad bilaga, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) deltar inte i beslutet. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Andreas Exners (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exners (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”. 
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Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Mohamed Farah (S), Anna 
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida 
Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette Carlson (M) och Ulf Olsson 
(S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 
Niklas Arvidsson (KD) avstår från att rösta. 
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§ 216 Dnr KS 2018-00737 3.4.1.1 

Svar på initiativärende: Borås Stads gymnasieelever 
måste även fortsättningsvis ha möjligheten att få 
kunskapen om att starta och driva ett eget företag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen har beviljat 500 000 kronor i 2019 års budget därmed anses 
ärendet avslutat.       

Sammanfattning av ärendet 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen från Moderaterna i Borås 2018 lyfter 
man frågan om att  Borås Stads gymnasieelever måste även fortsättningsvis ha 
möjligheten att få kunskapen om att starta och driva ett eget företag. Den 4 
oktober 2018 inkom en skrivelse från Ung Företagsamhet Älvsborgs styrelse till 
Kommunstyrelsen. I skrivelsen lyfts den situation som organisationen hamnat i 
då Boråsregionen ser över regelverket för hur tillväxtmedel ska användas till 
projektmedel. Styrelsen i Ung Företagsamhet ser allvarligt på att verksamheten 
inte har en långsiktig finansiering från kommunerna där verksamhet bedrivs 
och anser att för att verksamheten ska kunna fortsätta i Boråsregionen måste 
verksamheten få en stabil och långsiktig finansiering som inte skiftar år från år.  
Vi kan inte nog understryka vikten av att Ung Företagsamt får bedriva sin 
verksamhet på ett professionellt och effektivt sätt. Deras verksamhet är otroligt 
viktig för att vi ska stimulera och utveckla framtidens entreprenörer. Det är 
viktigt för staden att vi värnar om framtidens ungdomar och ge dem förutsätt-
ningar för att lyckas.                      

Beslutsunderlag 
1. 1. Initiativärende av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Oliver Öberg 
(M) och Hasse Ikävalko (M): Borås Stads gymnasieelever måste även 
fortsättningsvis ha möjligheten att få kunskapen om att starta och driva ett eget 
företag 
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§ 217 Dnr KS 2019-00275 3.4.1.1 

Svar på initiativärende: Säkra företagandet! 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avvakta beslut i väntan på en pågående utredning 
om finansieringsmodellen ett uppdrag som sker hos Boråsregionen/Sjuhärads 
Kommunalförbund 

Sammanfattning av ärendet 
Den 6:e mars lät Ung Företagsverksamhet Älvsborg meddela att deras 
verksamhet i Boråsregionens kommuner riskerar att avvecklas alternativt 
kraftigt försämras då Boråsregionen minskat sitt ekonomiska stöd. Borås Stad 
har i budget 2019 beviljat UF Älvsborg 500 tkr för att stötta Borås gymnasie-
skolor. Utöver detta har Boråsregionen endast beviljat 500 tkr. Således saknas 
fortfarande 1 miljon kronor enligt UF Älvsborg. 

Vi anser att Ung Företagsverksamhet är en viktig aktör som ger barn och 
ungdomar möjligheten att utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt 
entreprenörskap. Antalet elever som driver UF-företag har ökat successivt 
genom åren och resultatet från deras verksamhet uppvisar enligt studier 
genomförda att UF-företagare får högre medelinkomst, blir chefer i större 
utsträckning och har en högre etablering på arbetsmarknaden. Fortsättningsvis 
visar studier även på att UF-företagare startar företag i större utsträckning 
senare i livet, anställer fler personer i sina företag och har högre omsättning i 
sina företag. Vi ser det därmed av största vikt att stimulera en fortsatt god 
utveckling inför framtiden. 

Vi föreslår ett bidrag proportionellt till kommunens folkbokförda invånare 
2018, sammanställt av SCB. Beaktat Boråsregionens och Borås Stads beviljade 
anslag om 500 tkr vardera sker en fördelning mellan berörda kommuner enligt 
följande, 

 

Kommun Befolkning 2018 Andel Förslag 

Borås 112 178 9,96% 249 400 kr  

Bollebygd 9 427 4,20%    63 000 kr  

Mark 34 781 15,49%  232 350 kr  

Svenljunga 10 683 4,76%  71 400 kr  

Tranemo 11 874 5,29% 79 350 kr  

Ulricehamn 24 445 10,89% 163 305 kr 
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Vårgårda 11 658 5,19%       77 775 kr  

Herrljunga 9 494 4,23%       63 420 kr  

 

Idag har Boråsregionen/Sjuhärads Kommunalförbund fått ett uppdrag att göra 
en utredning gällande finansieringen till olika verksamheter som skall 
presenteras senare i vår. 

               

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) Säkra 
företagandet! 
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§ 218 Dnr KS 2018-00166 1.1.1.1 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica 
Johansson (C) Central ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen är besvarad. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att redan 2019 undersöka möjligheten till 
någon form av grönska/plantering kring parkeringen Övre Brodal för att höja 
trivseln, samt utreda och redovisa till budgetprocessen inför 2020 investerings- 
och driftskostnad för en ställplats som även erbjuder elektricitet och om det är 
möjligt även till rimlig kostnad även vatten och avlopp.            

Sammanfattning av ärendet 
Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har vid Kommun-
fullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att tekniska 
förvaltningen får skyndsamt i uppdrag att utreda, och ta fram lämplig plats för 
en central ställplats för husbilar så den står klar till sommaren 2018.  

Borås Stad erbjuder numera en central ställplats för husbilar på parkeringen 
Övre Brodal.  

Beslutsunderlag 
1. Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C): Central 
ställplats för husbilar  
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§ 219 Dnr KS 2014-00628 214 

Granskningsyttrande över detaljplan för Lugnet: 
Innerstaden 1:3 (Nötskrikan) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt eget yrkande.        
 
Sammanfattning av ärendet 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att 
tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. 
Detaljplanen möjliggör även etablering av centrumverksamhet vid markplan. 
Under planprocessen kommer en markanvisningstävling hållas med fokus på 
hållbarhet och arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger vid en speciell plats 
och målpunkt i staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga 
rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka med omgivningar. För att 
byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen krävs hög arkitektonisk 
kvalitet. 
 
Planförslaget stämmer överens med intentionerna i Översiktsplan för Borås om 
att förtäta staden. Planområdet ligger i anslutning till stadskärnan med närhet till 
centrala Borås utbud av arbetsplatser, handel, kultur, offentlig och kommersiell 
service. Det är också nära till Åsbogatan som är ett utpekat urbant stråk med tät 
kollektivtrafik och cykelbanor. Det finns alltså goda förutsättningar för ett 
enkelt vardagsliv och hållbart resande till fots, med cykel och kollektivtrafik.  
 
Planförslaget möjliggör en småskalig förtätning och ett positivt tillskott i 
bebyggelsestrukturen med möjlighet för både bostäder och lokal service. I 
markanvisningstävlingen kan kreativa lösningar för hållbart byggande och 
vardagsliv uppmuntras. Samtidigt ligger planområdet i en kulturhistoriskt 
känslig miljö som den nya bebyggelsen måste förhålla sig till. Det är därför 
positivt att samrådsförslaget sätter de yttre ramarna för den fortsatta processen 
genom att reglera byggnadshöjd och volym med hänsyn till omgivningen.  
 

Sammantaget bedöms planförslaget möjliggöra nya, spännande lösningar för en 
attraktiv boende- och stadsmiljö i centrala Borås. Kommunstyrelsen tillstyrker 
därför förslaget.   
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Beslutsunderlag 
1. Granskning för detaljplan Lugnet del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan, 2019-
01-30 
 
Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 
 
Kommunalrådet Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar att  
Kommunstyrelsen beslutar att texten: ”Planförslaget antar att byggnationen inte 
kommer att medföra ytterligare belastningar till den generella vardagsbilismen, 
beaktat byggnationens centrala läge. Det är inget rimligt antagande att 
människor avstår ägandet av en bil, även om frekvensen av bilägare hos centralt 
boende är mindre. Det är därmed orimligt att dels reducera antalet 
parkeringsplatser i området genom en byggnation, och därefter reducera de 
allmänna parkeringsplatserna genom att förbinda framtida byggherre till 
parkeringsköp. Avslutningsvis bör allmänna parkeringsplatser stärkas, alter-
nativt hållas på samma nivå som idag, beaktat närliggande attraktioner som 
Kulturhuset” läggs till i skrivelsen, se bilaga 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kerstin Hermanssons             
(C) förslag och dels till Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exners (SD) 
yrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller 
Kerstin Hermanssons (C) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej 
har Kommunstyrelsen beslutat enligt Kristian Silbvers (SD) och Andreas 
Exners (SD) och yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Martin Nilsson (M), Mohamed Farah (S), Niklas 
Arvidsson (KD), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), 
Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), Kerstin Hermansson (C), Annette 
Carlson (M) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD).  
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§ 220 Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver 
Öberg (M): Trygghetskameror på brottsutsatta platser 
för ökad trygghet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 

Motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.         
 
Sammanfattning av ärendet 
Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 
tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 
brottsutsatta områden i centrala Borås. 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 
en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 
annat trygghetsfrågor. 
Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 
gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att Lokalpolis-
område Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar och tar fram 
en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning vid otrygga 
platser i Borås Stad.  
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 
förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 
och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 
och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019.  

Beslutsunderlag 
Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) 

Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan 
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Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen är besvarad. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalls. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons (S) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ” Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande”. 
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M), 
Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och 
Annette Carlsson (M). 
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§ 221 Dnr KS 2019-00339 2.8.2.0 

Svar på initiativärende: Förtydliga Beredskapen! 

Kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet är besvarat.        

Sammanfattning av ärendet 
 Initiativtagarna framhåller att det föreligger en informationsbrist om vad 
Krisledningsnämndens uppdrag och ansvar är samt om händelser som branden 
vid Evedalsgatan den 27 februari är av arten ”extra ordinära händelser i 
fredstid”. De efterfrågar ett förtydligande och tolkning av Krislednings-
nämndens ansvar och arbetssätt samt vad som kan definieras som extraordinära 
händelser. Initiativtagarna förslår Kommunstyrelsen att besluta att Krisled-
ningsnämnden ges en redovisning om nämndens arbetssätt, ansvar och 
befogenheter samt vilka händelser som kan definieras som extraordinär 
händelse.    

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens skrivelse 

2. Initiativärendet: Förtydliga Beredskapen!   
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen godkänns och läggs till 

handlingarna.  

Handlingsplan för genomförande av uppdrag tas fram, där uppdrag prioriteras 

och tidsätts.        

Ärendet i sin helhet 

Budgetuppföljning, Tertial 1 Kommunstyrelsen har upprättats.

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-05-20

2. Skrivelse, 2019-05-20

3. Bilaga, Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson  

Bilaga till § 203 Budgetuppföljning, tertial 1 Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00447 738 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 

Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 

hemmet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls.     

Sammanfattning 

Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  

trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.  

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 

funktionshinderrådet.  

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 

omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.   

Kostnaden för att tillhandahålla avgiftsfria trygghetslarm är låg i förhållande till 

den trygghetsskapande effekt som det skulle medföra. Det är vidare en åtgärd 

som skulle vara kostnadseffektiv, då den sannolikt skulle spara in kostnader 

genom minskad administration.  

Ärendet i sin helhet 

Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  

trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.  

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 

funktionshinderrådet.  

Bilaga till § 206 Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela 
Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet



Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 

omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.  Remissvaren i sin 

helhet bilägges ärendet.  

Socialstyrelsen genomförde 2014 en kartläggning hur kommunernas 

avgiftssystem inom vård och omsorg om äldre är utformade. 247 kommuner 

har svarat. Endast en procent av kommunerna tillhandahåller larmet helt 

avgiftsfritt, Borås och Österåker.  Resten av kommunerna tar ut en 

månadsavgift. Borås har med andra ord ett utmärkt tillfälle att vara en 

föregångare i Sverige. Ett avgiftsfritt trygghetslarm skulle skicka en signal om 

att medborgare i behov av stöd och omsorg kan åldras i trygghet i förvissningen 

om att det finns hjälp att få, den dagen egna kraften inte längre räcker till. 

Cirka 1400 personer har enbart larm som insats. 2016-01-01 till 2019-03-31 har 

inga avslagsbeslut fattats för trygghetslarm . Det som dock kan ske ibland är att 

man bedömer att den enskilde är oförmögen att larma (kognitiv svikt eller 

fysiskt hinder) varpå man undviker att rekommendera larm då det skulle inge en 

falsk förhoppning om trygghet. Dessa brukare brukar istället bedömas behöva 

regelbundna tillsynsbesök. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Kostnaden för att tillhandahålla avgiftsfria trygghetslarm är låg i förhållande till 

den trygghetsskapande effekt som det skulle medföra. Det är vidare en åtgärd 

som skulle vara kostnadseffektiv, då den sannolikt skulle spara in kostnader 

genom minskad administration.  

Kommunstyrelsen föreslår att motionen bifalls. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse: Motion kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 

2. Yttrande över motion från Vård – och äldrenämnden, 2017-04-27 

3. Yttrande över motion från Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 

4. Yttrande över motion från Kommunala funktionshinderrådet, 2017-04-20 

5. Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet, 2016-05-25 

  

Kristdemokraterna  

Niklas Arvidsson   
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås 

Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna   

Kommunstyrelsen rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden tar fram 

egna handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitiska program och 

handlingsplan för öppen ungdomsverksamhet 

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en 

kommungemensam handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val 

av metoder.  

Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot 

sker samverkan med andra huvudmän i flera av planens insatser.  

Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås 

Stads drogpolitisk program och handlingsplan. Kommunstyrelsen 

rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden tar fram egna 

handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitiska program och handlingsplan 

för öppen ungdomsverksamhet. 

Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program. 

Den gemensamma handlingsplanen omfattar många delar som respektive 

nämnd är ansvarig för, vilket till en viss del motsvarar nämndernas egna 

handlingsplaner. Under 2018 har ännu ingen av nämnderna ovan publicerat 

egna handlingsplaner så som avsetts i det drogpolitiska programmet. Individ- 

och familjeomsorgsnämnden har dock arbetat fram ett förslag på handlingsplan 

under året.  

Bilaga till § 207  Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås 
Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Planens disposition  

Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Borås Stads 

Drogpolitiska program:  

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska  

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska  

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god 

kvalitet.  

Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. 

Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om 

under innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och 

utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Av uppföljningen av Drogpolitisk handlingsplan 2018, framgår att arbetet 

framskrider enligt plan. Den planerade insatsen att utbilda informatörer 

”samtalsledare” cannabis har inte genomförts och kommer inte finnas med i 

kommande handlingsplan.  

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2019 är 

förebyggande insatser mot bruk av cannabis och ANTD-kunskapshöjande 

insatser i skolan. Insatsen ”Undervisning om ANDT i grundskola och 

gymnasium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med en tydlig 

progression mellan åren” har inte genomförts och har därför skjutits till 2019. 

Kommunstyrelsen vill peka på vikten av att de aktiviteter och åtgärder som 

fastställs i handlingsplanen för 2019 också genomförs.         

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Drogpolitisk handlingsplan 2018 uppföljning FOFN 

2. Beslut FOFN-§58  

3. Bilaga - Drogpolitisk handlingsplan 2019  

4. Beslut FOFN §59  

 

Beslutet expedieras till 

1. Expedieras till alla nämnder 

 

 

Allianspartierna i Borås  

Moderaterna  Kristdemokraterna  

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 



KU2 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-20 

Drogpolitisk handlingsplan 

Vänsterpartiet sätter stort värde på det drogpolitiska arbetet som Borås Stad genomför och 
tycker att de tre områden som behandlas i handlingsplanen är väl valda. Vänsterpartiet oroar 
sig dock över tillgången till narkotika i staden och anser att det kan komma att behövas 
ytterligare insatser framför allt inom följande två områden: 

1. Den liberaliserade synen på cannabis - här skulle Borås Stad kunna samarbeta
ytterligare med civilsamhällesaktörer för att påverka attityderna till och öka
kunskaperna om cannabis.

2. Tillgången till droger på krogarna i Borås - här skulle Borås Stad kunna samarbeta
ytterligare med polisen och med krögarna i Borås för att stävja förekomsten av droger
i krogmiljö.

Sammanfattningsvis vill Vänsterpartiet med denna protokollsanteckning uppmärksamma att 
dessa två områden skulle kunna föranleda ytterligare insatser från Borås Stads sida. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark  

Bilaga till § 207 Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads Drogpolitiska 
handlingsplan 2019
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00688 730 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående 

Gruppboende för yngre dementa 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls. 

Sammanfattning 

Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 

lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 

likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 

demens i yngre åldrar.      

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 

omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.  

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen.  

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 

som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 

behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har idag avsedda platser på ordinarie vård- och omsorgsboenden 

som vänder sig till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet 

Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre 

demenssjuka. Vård- och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning 

specifikt för demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och 

omsorgsbehov.. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har en avdelning 

som vänder sig till personer med utåtagerande problematik.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår att de som är yngre demenssjuka 

ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och omsorgsboende. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det därför finns behov av varierande 

boendeformer för att framöver möta individer som befinner sig i olika 

skeenden av sjukdomsförloppet och som har varierande behov av aktiviteter 

Bilaga till § 208 Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående Gruppboende för 
yngre dementa



 
 

 

och vård och omsorgsinsatser. Möjligheten att bo i exempelvis en fristående 

gruppbostad skulle skapa ett värdefullt komplement till dagens utbud av platser 

för yngre dementa. Ett sådant boende skulle bidra till lugn och ro, men också 

bli en mer natur miljö för den drabbades familj att möta sina anhörige på. 

Ärendet i sin helhet 

Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 

lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 

likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 

demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 

omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.     

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Remissinstansernas 

yttranden redovisas i bilagor.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår också att de som är yngre 

demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 

omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 

sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorgsinsatser, än åldern på den 

som är demenssjuk. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 

som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 

behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har idag avsedda platser på ordinarie vård- och omsorgsboenden 

som vänder sig till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet 

Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre 

demenssjuka. Vård- och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning 

specifikt för demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och 

omsorgsbehov.. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har en avdelning 

som vänder sig till personer med utåtagerande problematik.  

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår att de som är yngre demenssjuka 

ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och omsorgsboende. 

Kommunstyrelsen konstaterar att det därför finns behov av varierande 

boendeformer för att framöver möta individer som befinner sig i olika 

skeenden av sjukdomsförloppet och som har varierande behov av aktiviteter 

och vård och omsorgsinsatser. Möjligheten att bo i exempelvis en fristående 

gruppbostad skulle skapa ett värdefullt komplement till dagens utbud av platser 

för yngre dementa. Ett sådant boende skulle bidra till lugn och ro, men också 

bli en mer natur miljö för den drabbades familj att möta sina anhörige på. 

 

 



 
 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Fristående Gruppboende för yngre dementa, 2017-10-17 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse  

3. Yttrande från Kommunala funktionshinderrådet, 2018-01-02 

4. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden, 2018-02-28  

5. Yttrande från Vård- och äldrenämnden, 2018-08-30 

  

 

Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
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Uppföljning intern kontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 
Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års 
plan.                 Ärendet i sin helhet 
Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 
uppföljningar av intern kontroll år 2018 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är 
Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 
kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en 
god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och 
anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av 
nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen. 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
 minimera risker, säkra system och rutiner.
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
 säkra en rättvisande redovisning.
 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

Utvärdering av uppföljning 2018  
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 
Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års 
plan. Dock redovisade några nämnder efter det att årsredovisningen lämnats in. 

Bilaga till § 210 Uppföljning intern kontrollplan 2018
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Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 
Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 
missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det 
ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 
låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta. 
 
Några nämnder har inte följt upp allt som stod i planen för 2018 samt ändrat 
eller tagit bort kontrollmoment i förhållande till planen. Det finns möjlighet att 
utveckla såväl analyser som slutsatser av uppföljningen, analysen ska följa 
upplägget i anvisningarna. I vissa fall beror den bristande analysen på att 
kontrollmoment och kontrollmetoder är vagt formulerade vilket försvårar 
analysen. Därför uppmanar kommunstyrelsen nämnderna att noggrant 
formulera kontrollmoment och kontrollmetoder för att underlätta analysen. 
 
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och 
bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De 
avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd 
personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.  

Kommunstyrelsen noterar att samhällsbyggnadsnämndens uppföljning inte 
omnämner det faktum att flera utbetalningar har gjort av samhällsbyggnads-
förvaltningen som varken har beslutats av nämnden eller inryms i 
tjänstemännens delegationsrätt. Således har heller inga direkta åtgärder 
redogjorts som konsekvens av detta. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 2-20 

Samverkan 

Nej 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 
 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(1) 
Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 
bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla motionen och uppdra Kommunstyrelsen att redovisa hur formerna 
för de kommunala bolagsstyrelserna kan genomföras till Kommunfullmäktige. 

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 
presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 
bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 
genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 
bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 
mandatperiod. Kommunstyrelsen ser inga hinder i att en utredning genomförs 
kring hur de kommunala bolagsstyrelsernas former kan förändras i enlighet med 
motionens intentioner. En redovisning om dessa former kan därmed 
framställas till kommande partiöverläggningar. 

Beslutsunderlag 

1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17
2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20
3. Beslutsförslag, 2019-05-20

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 212 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD):  Professionalisera 
bolagsstyrelserna



Protokollsanteckning Kommunstyrelsen

2019-05-20 

PROTOKOLLSANTECKNING 

E4: Professionalisera bolagsstyrelserna! 

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj behandlas ett initiativärende från 

Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala bolagsstyrelserna, i syfte att 
professionalisera och förstärka kompetensen genom partioberoen

Förslaget från den Mitt-socialdemokratiska majoriteten i Kommunstyrelsen är att frågan om 
representation i de kommunala bolagen behandlas inför de partiöverläggningar som normalt 
hålls inför varje mandatperiod. Det tycker vi är en god ordning, som har sin utgångpunkt i 
vad som varit kutym under lång tid i Borås Stad.  

Dock ser Allianspartierna  Moderaterna och Kristdemokraterna  ingen vits med att vänta 
med en sådan överläggning till innevarande mandatperiods slut. Även vi har i ett 
initiativärende, som behandlas under dagens Kommunstyrelsesammanträde, föreslagit att 
särskilda partiöverläggningar ska hållas om de kommunala bolagen, där vi förbehållslöst 
önskar se över sådant som styrelsernas storlek, näringslivsrepresentation, antal bolag och 
andra centrala frågor i sammanhanget.  

Vår förhoppning är att sådana samtal kan komma till stånd så snart som möjligt. Frågan om 
de kommunala bolagen är alldeles för viktig för att skjutas på en så avlägsen framtid.  

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna  Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 212 Svar på motion från Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) - Professionalisera 
bolagsstyrelserna



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(14) 
Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 

Kommunfullmäktige 

Alternativt beslutsförslag 

Revidering av regler och riktlinjer för 
finansverksamheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern 
godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta: 
Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad godkänns. 

Sammanfattning  

I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  

Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 

Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  

Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige,

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning
införs vilket inte tidigare funnits,

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5
år, 

Bilaga till § 215 Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten
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 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska 
vara tidsatt och får inte vara generell, 

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis 
elprisrelaterade risker, tydliggörs, 

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 

 den interna kontrollen tydliggörs och stärks,            

Ärendet i sin helhet 

 

1. Inledning 
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 
gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 
revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 
granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  
 
Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 
Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 
föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 
text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 
inte nedan.  
 
Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till 
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige, 

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning 
införs vilket inte tidigare funnits, 

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i 
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 
år, 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska 
vara tidsatt och får inte vara generell, 

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis 
elprisrelaterade risker, tydliggörs, 

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid 
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i 
årsredovisningen, 

 den interna kontrollen tydliggörs och stärks. 
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2. Förslag på ändringar i Riktlinjer för 
finansverksamheten Borås kommunkoncern 

Riktlinjerna beslutas av Kommunfullmäktige och omfattar de övergripande 
riktlinjerna för finansverksamheten i hela kommunkoncernen; Borås Stad och 
de majoritetsägda bolagen.  
 
Avsnitt 1.2 Övergångsregler 
Skrivning om övergångsregel tas bort då den inte längre är aktuell: 

Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, 
dock med beaktande av en övergångsperiod om 6 månader för 
riktlinjerna i kapitel 7. 

 
Avsnitt 1.5 Mål med finansverksamheten 
I avsnittet om mål med finansverksamheten lyfts skrivning om etik och 
miljömässighet in. Tidigare fanns skrivning om hållbara placeringar enbart i 
reglerna, men nu lyfts det upp till de av Kommunfullmäktige beslutade 
riktlinjerna (placeringsriktlinjer framgår i avsnitt 4 av riktlinjerna). 
 

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och 
verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. 
– med etisk hänsyn och med hög kompetens. 

 
Avsnitt 2 Finansiell samordning 
Riktlinjerna ges en mer generell skrivning kring mötesform för dialog och 
information för finansverksamheten. Utveckling av skrivningen sker i reglerna.  
 

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten.  

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet 
ska vara ett rådgivande organ till internbanken och ska bestå 
av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt 
tjänstemän från kommunen. 

 
Avsnitt 4 Likviditetshantering och placeringar 
Borås Stads hållning kring externt placerade medel behöver tydliggöras. 
Historiskt har Borås Stad placerat överskottslikviditet internt genom utlåning 
till de kommunala bolagen, men sedan några år tillbaka medför skattemässiga 
ränteavdragsbestämmelser att Borås Stad istället placerar sin överskottslikviditet 
externt. För denna placering har Kommunstyrelsen bestämt placeringsregler.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om stadens hållning kring etiska och 
hållbara placeringar. Därför lyfts hela avsnittet om etik och hållbarhet över från 
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Kommunstyrelsens regler till Kommunfullmäktiges riktlinjer. Befintlig lydelse 
bedöms efter gjord omvärldsbevakning fortsatt ligga i framkant och vara 
ändamålsenlig. Därför föreslås de inte ändras: 
 

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, 
och verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

Placeringarna ska ske med etisk hänsyn och med hög kompetens. 

Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s 
kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s 
kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, 
avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, 
informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, 
beskattning, vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.  

Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från 
områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak. 

Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att 
prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi. 

 
Därutöver behöver Borås Stads hållning till lång placeringshorisont (>5år) 
fastställas då detta inte tidigare gjorts. Genom föreslagen skrivning klargörs att 
Borås Stad inte själva ska placera på lång sikt, främst beroende på risken för 
årliga resultatsvängningar vid exempelvis aktieplaceringar. Genom föreslagen 
skrivning klargörs också Borås Stads hållning till pensionsmedelshantering: 
 

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att 
reducera lånebehovet i kommun- koncernen, dock med 
hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Om 
det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunen 
ska den hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande. 
De bolag som är anslutna till kommunens 
koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet 
genom internbanken. Bestående överskottslikviditet i 
kommunen ska hanteras i enlighet med regler för 
finansverksamheten Borås Stad. Reglerna anger hur medel 
ska hanteras på kort (<1år) och medellång (1-5 år) sikt. Borås 
Stad placerar inte på lång sikt (>5 år), detta för att undvika 
risken för årliga resultatsvängningar. Pensionsmedel hanteras 
därför normalt genom återlån. Med återlån menas att 
pensionsmedlen fortsatt utgör en del av kommunens 
rörelsekapital. Om kommunen väljer annan hantering än 
återlån, överförs pensionsmedel till extern part genom 
försäkringsinlösen. 

 



Borås Stad 
  Sida 

5(14) 
 

 

En mindre ändring kring öppnande av bankkonton görs. Det kan finnas 
tillfällen då bolagen behöver öppna ett eget bankkonto, och det möjliggörs med 
skrivningen:  
 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

 
Avsnitt 6 Utlåning och borgen 
Avsnittet får en i stora delar ny lydelse och delas upp i två underavsnitt för en 
ökad tydlighet; ett för intern utlåning och borgen till de kommunala bolagen, 
och ett för extern borgen. Avsnittet för den interna hanteringen kortas ner och 
tydliggörs istället i Kommunstyrelsens regler.  
 
Avseende externa åtaganden införs skrivning om att extern borgen alltid ska 
vara tidsatt, och inte generell. Detta för att ha en god kontroll över de 
åtaganden som kommunen ingår mot extern part, och för att ett åtagande inte 
ska vara ”evigt”. Kommunfullmäktige behöver med den nya skrivningen fatta 
nytt beslut efter åtta år om ett borgensåtagande ska löpa vidare.  
 
Kommunens åtagande gentemot Kommuninvest skrivs in. Åtagandet är av 
väsentlig art och bör lämpligen framgå i styrdokumentet. 
 

Borgen till externa parter 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 
Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 
år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 
av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. 

Såsom medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har staden ingått 
solidarisk borgen för Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
finns ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna. 

 
   
Avsnitt 7.5 Derivatinstrument 
Inledande förklarande stycke utökas, för tydlighets skull, så att det även framgår 
att ett derivatinstrument hanterar prisrisker: 
 

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- 
och ränterisker. 
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Tillägg görs för att möjliggöra för ett bolag att göra egen derivattransaktion, 
exempelvis i samband med att Borås Energi och Miljö AB hanterar sina 
elprisrisker. Dock ska transaktionen göras i samråd med internbanken.  

Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken, 
eller i samråd med internbanken. 

 

Avsnitt 7.7 Övriga risker 

Nytt avsnitt tillkommer för att tydliggöra att de bolag som har bolagsspecifik 
risk själva ansvarar för detta. Exempelvis ansvarar Borås Energi och Miljö AB 
för energirelaterade prisrisker. I sak sker ingen förändring, då detta ansvar sedan 
tidigare ansetts ingå i bolagens uppdrag enligt ägardirektiv.  

 

Bolag inom koncernen ansvarar i enlighet med ägardirektiven för 
sin respektive verksamhet och därtill bolagsspecifika risker, såsom 
externa miljö- och energirelaterade prisrisker för Borås Energi och 
Miljö AB. Bolagen ska dock beakta dessa riktlinjer avseende 
finansiell riskhantering; derivat ska ha sin matchning i 
underliggande post, en god förståelse för instrumentet förutsätts 
och ingen enskild person ska ensam handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan. 

 

Avsnitt 8 Rapportering 

Rapportering till Kommunfullmäktige utökas till två gånger per år. Förutom i 
årsredovisningen ska rapportering av finansverksamheten ske vid 
delårsbokslutet. 

Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om 
finansverksamheten i samband med års- och delårsredovisning. 

 
 

3. Förslag på ändringar i Regler för 
finansverksamheten Borås Stad 

Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger detaljerade regler och 
instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 
 
Avsnitt 1.1 Bakgrund 
Skrivning om bolagens räntebindningsstrategi tas bort, då den inte längre är 
aktuell.  
 

Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten att majoritetsägda bolag 
ska besluta om regler för finansverksamheten med 
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat. 

 
Avsnitt 1.3 Mål med finansverksamheten 
I avsnittet hänvisas till riktlinjerna och motsvarande ändring som i riktlinjernas 
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avsnitt 1.5 behöver därför göras: 
Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom 
kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma 
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

– med etisk hänsyn och med hög kompetens. 
 

Avsnitt 2 Organisation 

Några mindre ändringar i namn på enheter och funktioner görs. Bland annat 
ändras namn på internbanksråd till internbanksmöte, och en öppnare 
skrivning kring mötesformen föreslås. Fokus är att dialog med bolagen finns 
kring finansfrågor snarare än att forumet behöver vara just internbanksmötet.  

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten. Finanschefen ska tillse att minst fyra 
internbanksmöten med minnesanteckningar hålls per år. Alternativt 
forum kan vara VD-träffar eller dylikt. 

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten i kommunkoncernen. 
Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken  och  
ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt 
tjänstemän från kommunen. Kommunens finanschef är 
sammankallande. Minst fyra möten med minnesanteckningar ska hållas 
årligen.  

Funktionen för riskkontroll revideras, och den del som tidigare legat på extern 
part läggs internt. Avsikten är att skapa en tydlighet när riskkontrollfunktionen 
renodlas till en enhet; budgetenheten.  

En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. 
Funktionen ska säkerställa att ingångna finansiella transaktioner 
överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken, samt kontrollera 
att regler och riskmandat efterlevs. Funktionen rapporterar direkt till 
ekonomichefen. Extern part kontrollerar regelbundet att regler och 
riskmandat efterlevs. 

 
Avsnitt 3.1 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har i befintliga regler ansvaret för att besluta om hur större 
valutarisker i förvaltningarna ska hanteras. Skrivningen föreslås tas bort, och 
ansvaret läggs istället på internbanken. Valutarisker behöver hanteras snabbt 
vilket gör det olämpligt att Kommunstyrelsen ska fatta beslut. 

e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om 
motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer, 
enligt kapitel 11 

 
Avsnitt 3.2 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsens ordförande 
I vissa fall kan beslut behöva fattas där inte Kommunstyrelsens beslut kan 
inväntas.  
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Därför ges Kommunstyrelsens ordförande presidium mandat att fatta sådana 
beslut, för att sedan anmälas till Kommunstyrelsen. Ändringen består främst i 
att ordförande ges mandatet istället för Kommunstyrelsens presidium. Detta 
bedöms lämpligt dels ur tidsaspekten, då de fall som kan bli aktuella torde ha 
akut karaktär, men även eftersom presidiet inte har något formellt 
beslutsmandat i övrigt inom Borås Stad.   
 

Kommunstyrelsens presidium ordförande 

Kommunstyrelsens presidium ansvarar i följande fall där inte 
Kommunstyrelsens beslut kan inväntas: 

a) Besluta om tillfälliga avsteg från reglerna 

b) Besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska 
hanteras  

Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att 

a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för 
finansverksamheten om särskilda skäl föreligger och rapportera detta 
vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen 

b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för 
finansverksamheten tillfälligtvis ska hanteras. 

 
Avsnitt 3.3 Ansvarsfördelning Internbanken 

Till följd av att Kommunstyrelsen inte längre föreslås ha ansvar för 
valutariskhanteringen (ändring i avsnitt 3.1) läggs ansvaret över på internbanken och 
finanschefens ansvar: 

Finanschefen ansvarar för att: 

n) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras, enligt 
kapitel 11 

 
Avsnitt 3.4 Ansvarsfördelning Chefen för Redovisningsservice 
Redovisningsservice på Servicekontoret utgör betalningsadministration för 
finansverksamheten. Chefen för Redovisningsservice föreslås vid avvikelse 
rapportera till kommunens ekonomichef istället för överordnad chef på 
Servicekontoret, vilket är en naturlig rapportväg då ekonomichefen är såväl chef 
över finanschefen som Stadsledningskansliets beställare av redovisningen. 
 

omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten 
och andra felaktigheter eller incidenter till kommunens ekonomichef 
chefen för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/ verkstad. 
 

Avsnitt 4 Likviditetshantering  
I avsnittet 4 Likviditetshantering görs ett antal följdändringar föranledda av de 
ändringar som görs i motsvarande avsnitt i riktlinjerna, såsom flytt av etik- och 
hållbarhetsavsnittet, samt specificering av placeringshorisont i kort (<1 år), 
medellångt (1-5 år) och långt (> 5 år) perspektiv. Därutöver görs några mindre 
justeringar genom att några lydelser stryks då de inte längre anses vara lämpliga 
att kvarstå. Inga ändringar görs avseende tillåtna instrument. Det sker heller 
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ingen ändring i riskhänseende; alla placeringar sker i räntepapper med hög 
kreditvärdighet. Nedan framgår de ändringar som gjorts i avsnitt 4.  
 
Avsnitt 4.2 Likviditetsplanering 

Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av 
betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12 mån) och lång sikt (1 – 3 år)  
medellång sikt (1 – 5 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning 
och placering av likvida medel. 

 
Avsnitt 4.3 Koncernkonto 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

 
Avsnitt 4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet 

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för 
vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till 
bolagens möjligheter till ränteavdrag. 

Följande regler gäller för intern placering av kommunens 
överskottslikviditet. 

a) all placering ska ske med rörlig räntebas 
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont 

som gäller i förhållande till kommunens framtida betalningar 
(matchnings- principen) 

c) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor 
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas och 

likställas med extern upplåning. 
 
Avsnitt 4.6 Extern placering av överskottslikviditet med 
placeringshorisont under 1 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att 
upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha 
upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna 
nedan. 

 

Avsnitt 4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år 

Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige 
fastställda ramar, placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.8 Extern placering av överskottslikviditet med 
placeringshorisont över 1-5 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för att 
upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att matcha 
upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt reglerna 
nedan. 

 
Avsnitt 4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1-5 år 
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Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 år 
får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, 
placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar 
Avsnittet helt borttaget och överflyttat till riktlinjerna. 
 
Avsnitt 7 Utlåning och borgen till externa parter 
Riktlinjernas tydliggörande av åtagande mot extern part gör att reglernas 
skrivningar kan kortas ner. Rubriken ändras genom borttag av ”Utlåning”. 
Därutöver tas alla underavsnitt 7.1-7.3 bort och ersätts med en enda 
sammanhållen text direkt under avsnitt 7: 

Avsnitt 7.1 Allmänt 

Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om 
det kan anses vara av allmänt intresse. 
För extern utlåning och borgen till externa bolag och organisationer beslutar 
Kommunfullmäktige i varje enskilt fall.  

 
Avsnitt 7.2 Regler 

Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning. 

a) Utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning, 
alternativt med möjlighet att årligen justera lånevillkoren. 

 

Avsnitt 7.3 Internbankens avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på 
denna, efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas 
årligen. 
 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 
Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 
intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 
år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 
av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. Avgiftens 
storlek omprövas vid varje omsättning av underliggande banklån. 

 
Avsnitt 8.2 Regler (finansieringsrisk) 

För att begränsa finansieringsrisken finns angivna regler. Gränsen för att ett 
kreditlöfte ska få medräknas som likviditetsreserv höjs från 3 till 12 månader för 
att harmonisera med övriga riskmandat kring hantering av kort kapitalbindning.  

Skrivning om att upplåningen inte ska ske till mer än 50 % hos enskild 
kreditgivare /finansieringsform tas bort. Med nuvarande utveckling mot stor 
del av upplåningen hos antingen Kommuninvest eller via obligationsprogram 
innebär skrivningen en begränsning som inte bedöms motiverad ur ett 
riskperspektiv.    

Förenkling av undantagsregel vid reversutlåning görs. Nuvarande skrivning 
bedöms onödig. 
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Följande ändringar görs: 

För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas. 

b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha 
en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3  12   
månader 

e)  om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym 
beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva 
att fördela upplåningen så att högst 50 procent av upplåningen i 
genomsnitt under en flerårig period sker från en och samma 
kreditgivare/ upplåningsform 

f) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och 
utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag 
medges för utlåning av belopp under 25 miljoner kronor med en löptid 
kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får dock inte vid 
vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor. 

 

Avsnitt 10 Regler (Derivatinstrument) 
 
Reglerna för tillåtna derivatinstrument tydliggörs och snävas in, för att inte 
möjliggöra oönskade instrument samt i enlighet med Stadsrevisionens 
synpunkt. Därutöver görs en viss förenkling kring regeln för den 
konsekvensanalys som ska göras vid en derivattransaktion, för att anpassas till 
en rimlig och bedömd lämplig analysnivå. Slutligen justeras så att riskmandatet 
för motpartsrisk enbart mäts mot aktuellt marknadsvärde. Nominellt 
riskmandat bedöms inte ändamålsenligt.  
 
Följande justeringar görs: 

Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker. 

 
b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer, FRA-
kontrakt, swappar, optioner och kombinationer av dessa instrument för 
att hantera följande derivatinstrument för att hantera ränte- och 
valutarisker: 

 Terminer 
 FRA-kontrakt 
 Raka ränteswappar 
 Köpoptioner 
c) Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska 

alltid göras före affärs- avslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny typ 
av derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets 
påverkan på förfallostrukturens räntebindning 

g) internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade 
riskmandat för externa motpartsrisker som biläggs i bilaga 1. 

 

Avsnitt 10.5 Administration av interna derivat 

Regleringen av administrationen av interna derivat kan förenklas till följd av att inga 
nya interna derivat ingås sedan internbanken övertog räntebindningsansvaret från 
bolagen 2017. I samband därmed har ändring gjorts av ränteprissättningen vilket 
inte längre ger något behov av att styra förfallodagar på derivat till de så kallade 
IMM-dagarna. 

Följande justering görs: 
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Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med 
kommunen som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska 
som huvudprincip derivaten löpa med fyra förfallodagar årligen på IMM- 
dagar, dvs. den tredje onsdagen i mars, juni, september och december. 
Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och underlag för 
debitering skickas kvartalsvis. 

 

Avsnitt 11.2 Regler (Valutarisker) 

I reglernas avsnitt 3.1 görs ändring kring Kommunstyrelsens roll avseende 
valutarisker. I avsnitt 11.2 gör därför följande följdändring: 

a) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i 
Kommunstyrelsen om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 
miljon kronor eller mer 

 

Avsnitt 12.2 Regler (Operativa risker) 

Tillägg görs för att stärka den interna kontrollen av finansverksamheten, bland 
annat efter synpunkt från Stadsrevisionen. Genom skrivningen tydliggörs att 
annan part än finansenheten kontinuerligt ska kontrollera att 
finansverksamheten håller sig inom uppsatta mål och riskmandat.  

Följande tillägg görs i avsnittet: 

f) tertialvis, eller tätare, kontroll av uppsatta mål och riskmandat ska 
utföras av annan än finansenheten. 

 

Avsnitt 13 Månadsrapportering 

Följande, mindre, justeringar föreslås kring månadsrapporteringen: 

Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast 
den 7:e bankdagen i varje månad skyndsamt. 

Ändringen görs för att bättre kunna förhålla sig till nya inlämningstidpunkterna 
avseende ärendehanteringen till Kommunstyrelsen. 

 

Avsnitt 13.4 Rapportering från internbanken till interbanksrådmöte 

Förenklad skrivning görs samt ändring från ”råd” till ”möte”: 

Förutom skriftlig rapportering enligt bilaga 2 redogör 
finanschefen för internbankens verksamhet på internbanksmöte 

Internbanken ska rapportera verksamheten till 
internbanksmötetrådet. Rapporteringen ska bl a baseras på senaste 
månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning 
av likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för 
kommunkoncernen. Internbanken ska i internbanksmötetrådet även 
rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader samt 
internbankens prissättning. 

 

Riskmandat enligt bilaga 1: 

Internbanken har tillsammans med extern finansiell rådgivare gjort en förnyad 
analys över lämpligt intervall kring kapital- och räntebindning. Riskmandatet för 
såväl kapitalbindning som räntebindning ändras genom att tillåtet intervall 
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snävas in från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 år. Eftersträvad nivå kvarstår på 2,5 år. 
Intervallet bedöms ha varit onödigt stort, och med föreslagen förändring nås en 
naturlig möjlig spridning med +/- 1,0 %-enhet jämfört med eftersträvad 
målnivå.  

 

Riskmandatet för motpartsrisker ändras då det befintliga kan upplevas 
svårförstått, samt att kravet på kreditvärdighet höjs. Föreslaget riskmandat är 
satt utifrån marknadsvärdebaserade gränser då detta bedöms mest 
ändamålsenligt som riskmått. Dessutom höjs kreditvärderingskravet så att lägsta 
tillåtna rating för motpart vid derivathandel är A- jämfört med BBB i befintlig 
skrivning: 

Riskmandat för motpartsrisker derivat 

Ingående av derivataffärer får endast ske med motparter där 
kommunen upprättat ramavtal samt att motparten har en kreditrating 
om minst A- enligt S&P Global ratings. Om marknadsförändringar 
skapar en fordran på enskild motpart överstigande: 

AAA: 250 mnkr, 

AA-: 150 mnkr, 

A-: 100 mnkr, 

Eller om en motpart blir nedgraderad så att kravet på kreditrating inte 
uppfylls, får inga fler transaktioner ingås med den motparten, 
undantaget affärer som låser eller begränsar motpartsrisken.  

Exponeringen för motpartsrisker begränsas i tabellen nedan. Affärer 
som överskrider angivna beloppsgränser får inte göras. Om 
kreditbetyget för en befintlig motpart nedgraderas och kreditbetyget 
därefter understiger den angivna nedre gränsen enligt tabellen nedan 
ska en bedömning göras av såväl motpartens som associerade 
positioners risk. Händelsen ska vidare rapporteras vid närmast 
kommande rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen med ett förslag 
till åtgärd respektive tidplan. En eventuell avveckling av positionen ska 
göras strukturerat med hänsyn tagen till marknadsförutsättningarna, 
kostnader och risker. 

Kreditexponering i 
derivatinstrument     
Limiter per motpart i mkr     
        

Ratin
g 

Max 
marknadsvärd

e 
Fakto

r 
Nominel
lt belopp 

AAA 250 0,25 5 000 
AA- 150 0,5 3 000 
A- 100 1 2 000 
BBB- 50 2 1 000 
Total 
max 300     
        



Borås Stad 
  Sida 

14(14) 
 

 

 

 

 

 

 

Rapportstruktur enligt bilaga 2: 

Mindre uppdatering/justering av rapportstrukturen görs. Noterbar förändring 
är att Kommunfullmäktige framöver får rapportering två gånger per år istället 
för en gång. Den utökade rapporteringen sker i enlighet med Stadsrevisionens 
förslag:  

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken 
månatligen, vilken ska distribueras skyndsamt normalt inom 7 
arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för 
Kommunfullmäktige i april/maj följande år, och delårsrapport i 
okt/nov innevarande år. 

   

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 
2. Beslutsförslag, 2019-05-20 
3. Förslag Riktlinjer för finansverksamheten, Borås kommunkoncern 
4. Förslag Regler för finansverksamheten, Borås Stad   

Samverkan 

- 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl

TILLÄGGSYRKANDE 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00628 214 

Granskningsyttrande över detaljplan för Lugnet: 
Innerstaden 1:3 (Nötskrikan) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att 
tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. 
Detaljplanen möjliggör även etablering av centrumverksamhet vid markplan. 
Under planprocessen kommer en markanvisningstävling hållas med fokus på 
hållbarhet och arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger vid en speciell plats 
och målpunkt i staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga 
rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka med omgivningar. För att 
byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen krävs hög arkitektonisk 
kvalitet. 

Planförslaget stämmer överens med intentionerna i Översiktsplan för Borås om 
att förtäta staden. Planområdet ligger i anslutning till stadskärnan med närhet till 
centrala Borås utbud av arbetsplatser, handel, kultur, offentlig och kommersiell 
service. Det är också nära till Åsbogatan som är ett utpekat urbant stråk med tät 
kollektivtrafik och cykelbanor. Det finns alltså goda förutsättningar för ett 
enkelt vardagsliv och hållbart resande till fots, med cykel och kollektivtrafik.  

Planförslaget möjliggör en småskalig förtätning och ett positivt tillskott i 
bebyggelsestrukturen med möjlighet för både bostäder och lokal service. I 
markanvisningstävlingen kan kreativa lösningar för hållbart byggande och 
vardagsliv uppmuntras. Samtidigt ligger planområdet i en kulturhistoriskt 
känslig miljö som den nya bebyggelsen måste förhålla sig till. Det är därför 
positivt att samrådsförslaget sätter de yttre ramarna för den fortsatta processen 
genom att reglera byggnadshöjd och volym med hänsyn till omgivningen.  

Planförslaget antar att byggnationen inte kommer att medföra ytterligare 
belastningar till den generella vardagsbilismen, beaktat byggnationens centrala 
läge. Det är inget rimligt antagande att människor avstår ägandet av en bil, även 
om frekvensen av bilägare hos centralt boende är mindre. Det är därmed 
orimligt att dels reducera antalet parkeringsplatser i området genom en 
byggnation, och därefter reducera de allmänna parkeringsplatserna genom att 
förbinda framtida byggherre till parkeringsköp. Avslutningsvis bör allmänna 
parkeringsplatser stärkas, alternativt hållas på samma nivå som idag, beaktat 
närliggande attraktioner som Kulturhuset.  

§ 219 Granskningsyttrande över detaljplan för Lugnet: Innerstaden 1:3 (Nötskrikan)
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Sammantaget bedöms planförslaget möjliggöra nya, spännande lösningar för en 
attraktiv boende- och stadsmiljö i centrala Borås. Kommunstyrelsen tillstyrker 
därför förslaget.   

Beslutsunderlag 

1. Granskning för detaljplan Lugnet del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan, 2019-
01-30 
 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 

(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad

trygghet

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen bifalls.     

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 

tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 

brottsutsatta områden i centrala Borås. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 

en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 

annat trygghetsfrågor. 

Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 

gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att 

Lokalpolisområde Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar 

och tar fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 

vid otrygga platser i Borås Stad.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 

förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 

kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 

och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 

och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M)

2. Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan

Bilaga till § 220 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg 
(M): Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Samverkan 

Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

 

Allianspartierna i Borås 
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson  Niklas Arvidsson  
 



Borås 
2019-05-20 

Kommunstyrelsen 
CKS1. Svar på motion 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna ställer sig bakom motionen som syftar till att verka för att 

trygghetskameror även ska kunna användas i de centrala delarna i Borås, i den mån polisen 

själva finner det lämpligt.  Det är glädjande att se att ämnet kommit upp på dagordningen 

och att även andra partier nu ansluter sig till den linje som vårt parti drivit i flertalet år. 

Frågan är ytterst angelägen då många av stadens invånare känner en ökad otrygghet när de 

rör sig i Borås centrala delar. 

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner Kristian Silbvers 
Kommunalråd Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till § 220 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M): 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet




