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Motion 
 

 
En hållbar framtid för koncernen 

 
Borås Stads koncern omfattar flera bolag med olika typer av verksamheter. Allt från avfallshantering 
till besöksnäring. Vissa av dessa bolag producerar överskott från sin verksamhet – ett resultat av 
taxeuttag från konsumenter. Vissa av dessa bolag redovisar strukturella underskott – ett resultat av 
kostnadsökningar samt en instabil, och i vissa fall frånvarande, intäktskälla. 
 
En avgörande faktor för bolagens, och därigenom koncernens framtid, är att det råder en ekonomisk 
balans i bolagen. Detta är en fråga som lyst med sin frånvaro för Borås Stadshus AB, då man inte 
arbetat strategiskt i tillräcklig omfattning.  
 
Ett av de så kallade förlustbolagen, Borås Djurpark AB, har under de senaste 10 åren uppvisat ett 
negativt resultat på mellan 12 mnkr och 20 mnkr kronor per år.  I snitt har verksamheten uppvisat en 
förlust om 14 mnkr under de senaste 6 åren. De strukturella förlusterna har finansierats genom 
koncernbidrag från Borås stadshus AB efter beslut i Kommunfullmäktige Borås.  
 
Borås Djurpark AB befinner sig idag i en besöks- och upplevelseindustri som är utsatt för en mycket 
hård konkurrens från olika evenemang och fritidsaktiviteter. Det är hos den målgruppen som Borås 
djurpark har sina nuvarande och framtida besökare och det är till den målgruppen som djurparken 
ska erbjuda unika och roliga upplevelser som motsvarar familjernas förväntan och önskemål. 
 
För att djurparken i framtiden och i en hårdnande konkurrens ska klara av sitt uppdrag att vara en 
attraktiv besöksplats inom upplevelseindustrin, krävs en förändring och utveckling av djurparkens 
utbud av olika aktiviteter och evenemang. Den utvecklingen är helt nödvändig för en fortsatt 
verksamhet. Djurparken måste i framtiden bli en starkare och attraktivare aktör på sin marknad och 
utveckla en egen sund och stabil ekonomi, för att på detta sätt kunna möta en ökad konkurrens och 
på lång sikt också trygga djurparkens långsiktiga överlevnad. 
 
Det tillstår kommunfullmäktige att värna om Boråsarens intressen, däribland ur ett ekonomiskt 
perspektiv, och lämpas väl med att moderbolaget Borås Stadshus AB påbörjar ett arbete för att 
tillgodose en tillfredsställande koncernstrategi inför framtiden. 
 
 
Sverigedemokraterna föreslår Kommunfullmäktige att besluta, 
 
Att  Uppmana Borås Stadshus AB att utreda lämpliga verksamhetsförändringar för Borås 

Stads kommunala bolag med syftet att uppnå en långsiktig ekonomisk balans, i 
enlighet med motionens intentioner, samt 
 

Att Uppmana Borås Stadshus AB att ta fram en koncernstrategi. 
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