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Datum 
2021-06-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00480 1.1.2.25 
 

  

 

Anmälningsärende 2021-06-21 

Kommunstyrelsens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 
 
 

1. Protokoll Centrala pensionärsrådet 2021-05-06 
Dnr 2021-00025    (bil.) 
 

2. Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder  
den 17 maj 2021 
Dnr 2021-00031    (bil.) 
 

3. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB  
den 17 maj 2021 
Dnr 2021-00031    (bil.) 
 

4. Information om luftkvalitetsvärden för Borås efter 2020  
års Luftmätningar från Luft i Väst 
Dnr 2021-00488    (bil.) 
 

5. Skrivelse om återbetalning av eget kapital från  
Tolkförmedling Väst 
Dnr 2021-00408    (bil.) 
 

6. Lokalförsörjningsnämndens beslut om hyreshöjning  
2021 särskilda boenden 
Dnr 2021-00406    (bil.) 
 

7. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns  
Parkerings AB den 17 maj 2021 
Dnr 2021-00031    (bil.) 
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8. Individ- och familjeomsorgsnämndens svar på kortrapport -
Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
Dnr 2020-00795 (bil.) 

9. Beslut från Delegation mot segregation samt Expedierat
ansökan om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt
eftersatta områden till Delegationen mot segregation
Dnr 2021-00347 (bil.) 

10. Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala
bolagen
Dnr 2021-00034 (bil.) 

11. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Beslutsgången
avseende Lilla Safiren
Dnr 2020-00732 (bil.) 

12. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i
Borås AB den 17 maj 2021
Dnr 2021-00031 (bil.) 

13. Revisionsrapport från Stadsrevisionen - Beslutsgången vid
nedläggningen av Vingen
Dnr 2020-00879 (bil.) 

14. Svar till SSF Stöldskyddsföreningen om stöd till
Grannsamverkan
Dnr 2021-00138 (bil.) 

15. Redovisning av utbildningsbidrag 2020 från Miljöpartiet de
Gröna i Borås
Dnr 2021-00516 (bil.) 

16. Komplettering till redovisning av utbildningsbidrag 2019 från
Miljöpartiet de Gröna i Borås
Dnr 2021-00516 (bil.) 

17. Utredning om kamerabevakning - Resecentrum och Södra torget
Dnr 2021-00523 (bil) 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Centrala pensionärsrådet 
Datum 2021-05-06 
Tid 9.30-12.00 
Plats Teams 
Deltagare

  

§ 13 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 14 Val av protokolljusterare 
Till protokolljusterare utses Birgitta Snygg. Protokollet lämnas i Stadshusets 
reception för justering. 

Ylva Lengberg 
Rune Johansson 
Niklas Arvidsson 
Bengt-Ivar Skogström 
Kaarina Larsson 
Jerry Hagberg 
Birgitta Kristiansson 
Inger Ekelin 
Birgitta Snygg 
Lars Lyborg 
Ninni Dyberg 
Inga-Lill Johansson 
Kent Gustavsson 
Monica Johansson 
Kerstin Sylvan 
Anna-Clara Stenström 
 
Fredrik Lovén, § 16 
Jonas Ringström, § 17 
Madelene Alfinsson, § 18 
Gull-Britt Byhlin 
Ingegerd Eriksson 
Maria Hallman 
Melissa Lennartsson 

Kommunstyrelsen, ordförande 
PRO, vice ordförande 
Kommunstyrelsen 
PRO, ledamot 
PRO, ledamot 
SKPF, ledamot 
SKPF, ledamot 
FAS, ersättare 
SPF, ledamot 
SPF, ledamot 
PRO, ersättare 
PRO, ersättare 
SPF, ersättare 
SPF, ersättare 
SKPF, ersättare 
Kommunstyrelsen, ersättare 
 
SÄRF 
Stadsledningskansliet 
Vård- och äldreförvaltningen 
RPG 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
Stadsledningskansliet 
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§ 15 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§ 16 Brandskydd 
Brandingenjör Fredrik Lovén informerar om brandskydd inom äldreomsorgen. 
Det tillsynsarbete Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) bedriver på 
kommunens vårdboenden grundar sig i ett Kommunfullmäktigebeslut från 
2016 som gav Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) i uppgift att förse alla 
befintliga vård- och omsorgsboenden med sprinklersystem. Utifrån detta beslut 
har SÄRF och LFF nått en överenskommelse om en femårsplan. SÄRF gör 
tillsyn på ca åtta boenden per år och varje tillsynsärende är en veckas 
heltidsarbete. Byggnader med stora renoveringsbehov som helt saknar 
sprinklersystem har prioriterats i arbetet. Planerade besök har skjutits fram på 
grund av pandemin.  

Byggnader som har en förtätning av personer som inte själva kan utrymma 
klassas som vårdboenden. MSB har specificerat att räddningstjänsten ska göra 
tillsyn på byggnader där vård bedrivs för fler än 3 personer. I övrigt gäller 
individanpassat brandskydd, vilket innebär att denna typ av tillsyn inte kan 
göras i exempelvis servicelägenheter. I andra kommuner pågår projekt kring 
samverkan med socialtjänsten i syfte att identifiera riskpersoner och sätta in 
stödåtgärder. Några sådana projekt finns inte i Borås ännu. Det pågår en statlig 
utredning kring vem som ansvarar för dessa personers brandskydd. Även 
kommunen arbetar kring dessa frågor, men ibland försvåras arbetet av 
integritetsskäl.  

Ensamarbetande nattpersonal klassas som en risk vid brand. De flesta 
äldreboenden har inte ensamarbetande nattpersonal, däremot förekommer det 
på gruppboenden. Personal ska inte agera rökdykare när brand utbryter. 
Räddningstjänsten kan förelägga om ökad bemanning när ensamarbetande 
nattpersonal förekommer, men SÄRF har valt att inte använda denna åtgärd då 
installation av sprinkleranläggning är billigare än att öka bemanning. Dessutom 
medför sprinklersystem en personskadereducering om 70 %. 

Fredrik redogör för åtgärder som inte är tillåtna då de medför ökad risk vid 
brand, bl.a. att hålla personer inlåsta eller använda kodlås på demensboenden.  

§ 17 Statsbidrag  
Jonas Ringström medverkar och redogör för statsbidrag kopplade till 
äldreomsorg, årsredovisning 2020 samt Vård- och äldrenämndens satsningar på 
ökad bemanning. 

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag 
till landets kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syfte med statsbidraget är att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Borås Stad tilldelas 42 
459 tkr. 



Borås Stad 
Datum 
2021-05-06 

  
  

Sida 
3(6) 

 

 

Satsningen Äldreomsorgslyftet 
Syftet är att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl 
personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen 
inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig 
personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos 
dem. De anställdas villkor för anställningen följer av lag och kollektivavtal. 
Borås tilldelas 36 025 tkr. 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom 
Medlen får användas i syfte att motverka ensamhet bland äldre och att 
säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Borås 
Stad tilldelas 6 461 tkr 

Årsredovisning 
Vård- och äldrenämnden redovisar ett resultat för året på 35,9 mnkr. 

Nämndens intäkter översteg budget med 17,9 mnkr och utgör 1,2 % av 
nämndens totala kostnadsvolym. De ökade intäkterna beror till största delen på 
ökade statsbidrag om 15,2 mnkr. Nämnden har fått stimulansbidrag för att 
digitalisera och utveckla välfärdsteknik med den äldre i fokus samt är utsedd 
som modellkommun inom samma satsning. Nämnden har även fått bidrag för 
att motverka ensamhet bland äldre samt bidrag inom äldreomsorgslyftet samt 
blivit kompenserade för merkostnader på grund av covid-19.  Bidragen har 
även medfört ökade kostnader främst i form av personalkostnader. Merparten 
av statsbidragen har genererat lika stora kostnader, varpå statsbidragen inte 
utgör orsaken till nämndens resultat för året. 

Kostnaderna för året blev 17,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelseposterna 
återfinns främst inom personal- samt material och tjänstekostnader. 
Personalkostnaden avviker mot budget med 5,1 mnkr och beror till stor del på 
att nästintill ingen kompetensutveckling har kunna genomföras under året 
beroende på pandemin, men även mindre utförandetid inom nämndens 
verksamheter, främst kopplat till pandemin. 

Satsningar i budget 
Vård- och äldrenämnden tog beslut i budget 2021 att förstärka bemanningen 
inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende med 5 %. Denna extra 
bemanning fanns på plats redan i ingången av 2021 då man under slutet av 2020 
satsade statliga stimulansmedel för att öka bemanningen. Vård- och 
omsorgsboende satsade då på aktivitetssamordnare som arbetar med att skapa 
aktiviteter, både individuellt och i grupp, på boenden (både i egenregi och inom 
entreprenaderna). Detta har varit extra viktigt då det funnits begränsningar 
kring besök på vård- och omsorgsboendena.  

I budget 2021 satsade nämnden också på en ytterligare seniorhälsokonsulent  
med inriktning IT. Detta för att stötta seniorer kring ny teknik och minska det 
digitala utanförskapet. Nämnden har även tagit beslut om ”digital guide” på 



Borås Stad 
Datum 
2021-05-06 

  
  

Sida 
4(6) 

 

 

förenklat beslutsfattande och det är seniorhälsokonsulenter som genomför 
dessa besök. Man erbjuds individuellt stöd kring exempelvis sin telefon eller 
surfplatta. Tjänsterna är igång. 

Samma sak gäller för fördjupad introduktion där arbetet startade 2020 med 
statliga stimulansmedel. Det innebär att man lagt till fler dagar för bredvidgång 
för vikarier/nyanställda och säkerställt introduktionsutbildning genom 
exempelvis filmer samt utökat handledning. I budget 2021 permanentades dessa 
medel. Arbetet är igång. 

Nämnden tog för ett par år sedan beslut om att det finns fyra nivåer för 
baspersonal; servicebiträde, vårdbiträde, undersköterska och 
specialistundersköterska. Det finns ett fåtal servicebiträden som genomgått en 
utbildning och nu utför serviceinsatser. Inga fler tillkommer just nu. 90 
personer (redan anställda) läser på halvfart via äldreomsorgslyftet till 
undersköterska på betald arbetstid. De jobbar med rollen 
specialistundersköterska och vilken typ av specialistutbildning som behövs. 

Rådet önskar få en dragning om hur statsbidragen har använts till nästa möte. 

§ 18 Intervjuer med seniorer och uppdatering av surfplattor-
projektet 

Madelene Alfinsson, verksamhetsutvecklare på Vård- och äldreförvaltningen, 
medverkar. Projektet om surfplattor syftar till att främja digitalt innanförskap 
och öka delaktighet i samhället. Teknik kan öka trygghet och gemenskap.  

I den upphandling som gjorts ingår iPad, heltäckande skal, touch-penna, 
abonnemang, introduktionsmaterial och en bok om den digitala världen. 
Kommunen har även möjlighet att skjuta ut appar och uppdateringar till 
surfplattorna. Det kommer att vara möjligt att köpa surfplattan efter att 
hyrperioden på tre år är över. Både garanti och försäkring ingår. 700 surfplattor 
ska delas ut, uppdelat på två år. Därefter kommer insatsen att utvärderas.   

Under projektets gång har man arbetat i grupper kring verksamhetsfrågor, 
juridik och ekonomi. Pilot startades denna vecka. Breddinförande planeras till 
hösten 2021. Främst vill man nå de som inte har råd med egen surfplatta, men 
alla har möjlighet att anmäla sitt intresse på lika villkor. Det är möjligt att 
anmäla sig via telefon. Projektet vill även nå ut till grupper som normalt sett 
inte nås, t.ex. via Röda korset, trossamfund och områdesnätverk. 

Förslag framförs om att informationen går ut till pensionärsföreningarna så att 
de kan nå sina medlemmar. Madelene tar med synpunkten.  

RPG har styrelsemedlemmar från alla frikyrkor som kan vara behjälpliga med 
information om Madelene tar kontakt. Kent Gustavsson har kontakter i 
Svenska kyrkan.  

§ 19 Remiss: Motion om etablering av hospice/separat vårdenhet 
för palliativ vård 

Remissen bordläggs till nästa möte.  
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§ 20 Revidering av Vision 2025 
Synpunkter lämnas per förening.  

§ 21 Borås 400 år 
Fredrik Beckman, Konstnärlig ledare Borås 400 år, redogör för planerna inför 
400 årsjubileet. Aktiviteterna under jubileet syftar till att lyfta fram utveckling 
och framtidsvisioner. Evenemang under firandet kommer i huvudsak att ske 
digitalt. Firandet kommer genomföras efter bästa förmåga utifrån rådande 
situation, det kommer inte att flyttas fram. Den 29 juni kommer alla boråsare 
att uppmanas till att ha en egen picknick. Hovet kommer att närvara i någon 
form digitalt.  

Om föreningarna vill bidra på något sätt medverkar Fredrik gärna på möten för 
att bidra med input, kontaktas via fredrik.beckman@boras.com.  

§ 22 Äldreombudet informerar  
Age Cap är ett stort forskningscentrum kring åldrande och hälsa som drivs av 
Göteborgs universitet. Läs mer på denna länk: www.gu.se/agecap 

Rättighetsmånad/Din rätt att… är en månad då vi sätter fokus på alla 
människors lika värde, pågår 10/11 till 10/12. Anmälan om medverkan görs 
senast 1/10. Läs mer på denna länk: 
https://www.boras.se/kampanjerochannat/rattighetsmanaden.4.4f6f3204177cd
b6881d23e91.html  

Seniormånaden ”Årsrika” inleds 1/10. Utställningen ”Årsrika” visas på 
Simonsland. Olika aktiviteter kommer att hållas under hela månaden.  

Förebyggande information har presenterats på alla tre råd. Förslaget om stor 
mässa fick både ris och ros. Arbetsgruppen arbetar vidare med mindre mässa 
och temavecka. Gruppen gör studiebesök på Sjuhäradshallen.  

Arbetsgruppen Kraftsamling kring ensamhet i Borås träffas några gånger per 
termin. Är någon intresserad av att delta en gång eller regelbundet – hör av er 
till Anah Sjösten (tel 033-355920) eller Johanna Sundström (033-358219). 

Alla vård- och omsorgsboenden har wifi i gemensamma områden som är gratis 
att använda.  

Tekniska förvaltningen meddelar att Centrala pensionärsrådet nu finna med i 
listan över remissinstanser. Kai Hermansson från trafiksäkerhetsrådet 
medverkar på mötet i höst.  

§ 23 Nulägesrapport covid-19 
Rapporten skickas ut per mail. 

§ 24 Trafikfrågor 
Inga trafikfrågor har anmälts till mötet. 

http://www.gu.se/agecap
http://www.gu.se/agecap
https://www.boras.se/kampanjerochannat/rattighetsmanaden.4.4f6f3204177cdb6881d23e91.html
https://www.boras.se/kampanjerochannat/rattighetsmanaden.4.4f6f3204177cdb6881d23e91.html
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§ 25 Övriga frågor 
Inger Ekelin läser upp en skrivelse från Lotta Löfgren-Hjelm om 
arbetsutskottet på Träffpunkt Simonsland, som består av tio representanter från 
föreningarna. Ledamöter är ansvariga för ett antal föreningar var som de ska 
förse med information från mötena. Mötesanteckningar ska skickas ut via 
ombuden till föreningar. Bland annat har man arbetat med frågan kring 
bridgelokalen som haft dålig ventilation. Tidigare i våras kom FOF med påbud 
om nytt hyresavtal. Informationen ska gå ut till alla föreningar och ledamöterna 
i arbetsutskottet ska samla in och rapportera in svaren. 

§ 26 Nästa möte 
Nästa möte hålls den 2 september.  

 

Underskrift 
Ordförande Protokolljusterare 
Underskrift Underskrift 
  

Namnförtydligande Namnförtydligande 
Ylva Lengberg Birgitta Snygg 

 



sand u ts ostäder 

Plats: 

Närvarande 

Ordinarie 

Suppleanter 

Tjänsteman 

§ 1 Mötets öppnande

STYRELSESAMMANTRÄDE 

Teams 

Leif Gran ordf. 

Anna Clara Stenström 

Eva Eriksson 

Lena Hunt Viberg 

Leif Olsson 

Malin Ahlberg 

Ronnie Friström 

Stig Standar 

Roland Steinick 

Mark Warnberg 

Mikael Henrysson VD 

Protokoll 3/2021 

Styrelsesammanträde 

Sammanträdesdag 

2020-05-17 kl. 17.00 -19.00 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Tjänstgörande ledamöter
Ordinarie ledamöter och suppleanter var närvarande förutom Stig Standar, Malin Ahlberg och Mark

Warnberg, Roland Steinick.

§ 3 Val av justerare
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Eva Eriksson.

§ 4 Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

§ 5 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.

§ 6 Ekonomi
1. Internbanken genomgång lånebiten godkändes och lades till handlingarna.

2. Resultatrapport April genomgången godkändes och lades till handlingarna.

§ 7 Förvaltningsfrågor
1. Riskanalys för 2020 gicks igenom och lades till handlingarna.

2. Riskanalys 2021 gjordes och godkändes.

3. Regler och anvisningar för riskanalys godkändes.



sandhu ts ostäder

§ 8 Nybyggnation

Protokoll 3/2021 

Styrelsesammanträde 

Sammanträdesdag 

2020-05-17 kl. 17.00 -19.00 

VD arbetar vidare med planerna för Kyrkebo 1:94 Sand hult. 

§ 9 Rapport

VD föredrog nuläget på uthyrningar i vårt bestånd enligt lista från vicevärd. 

•• 
0 

§ 10 Ovriga fragor

Det har inkommit en förfrågan om en försäljning av vår obebyggda tomt etapp 2 Moränvägen 

§ 11 Nästa möte

Nästa möte 2021-08-16 kl.17.00

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

L if Gran 

Se krete rare 

Ord örande 

Leif Gran 

Juste rare 

Eva Eriksson 



t, FRIBO

Protokoll styrelsesammanträde nr 3-2021 

Tid: 

Plats: 

Beslutande: 

Övriga: 

Distribueras till: 

§ 3-1 Mötets öppnande

Måndag den 17 maj 2021, kl. 17:00 

Via Microsoft Teams 

Gun-Britt Persson, (S), ordförande 
Andreas Tammjärv, (M) 
Björn Malmquist, (SO) 
Monia Stråhle, (S) 
Lars Wahlqvist, (C) 

Martin Sörbom, (SO) 
Pierre Rasmussen, (C) 
Peder Lengberg, (S) 
Kjell-Ove Sethson, VD 

De närvarande samt: 
Lena Bergqvist, (M) 
Per-Olof Gustavsson (L) 
Kommunstyrelsen Borås Stad 
Helena Patriksson, auktoriserad revisor EY 
Hans Gavin, auktoriserad revisor EY, suppleant 
Revisionskontoret Borås Stad 
Lena Brännmar, Lekmannarevisor 

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 3-2 Upprop
Upprop förrättades.

§ 3-3 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.

§ 3-4 Val av justeringsperson
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet valdes Mo nia Stråhle.

§ 3-5 Föregående mötes protokoll
Föregående mötesprotokoll, SM 2, 2021-04-12 lades till handlingarna och protokoll från AU
möte nr 3 godkändes.

§ 3-6 Allmänna ärenden
Kommunens MR-strateg tillsammans med ordförande i Fritid & folkhälsonämnden gjorde en
dragning av arbetet med mänskliga rättigheter och FRIBOs roll i det arbetet.
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§ 3-7 Styrelseinformation nr 3-2021
Styrelseinformation nr 3 avlämnades och godkändes. Bland de saker som informerades kan
nämnas status i nybyggnationsprojekt och underhållsprojekt. Framtidens nybyggnation och
möjligheten att skicka in ansökan om direktanvisning diskuterades. Styrelsen beslutade att
VD ska skicka in ansökan om direktanvisning för Vinkelvägen i Sparsör.
Dessutom användes ca 25 min till gemensamt arbete kring företagets riskanalys.

§ 3-8 Beslutsärenden

§ 3-8.9 Delårsbokslut tom 30/4
Genomgång av delårsbokslut för perioden 2021-01-01 - 04-30 skedde och
styrelsen beslutade att
godkänna detsamma för avrapportering till KS.

§ 3-9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 3-10 Avslutning
Ordförande tackade samtliga närvarande för visat intresse.
Klockan 18:50 förklarades därmed mötet såsom avslutat.

Vid protokollet 
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Monia Stråhle
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Per Månsson, ledamot av Luft i Västs styrelse.       

Johan Linderstad, miljökommunikatör på Miljöförvaltningen  

 

 

 

Kommunstyrelsen Borås  

 

 

Information om luftkvalitetsvärden för Borås efter 2020 års Luftmätningar. 

 

Borås ingår som en kommun av 38 kommuner tillsammans med 25 företag i luftvårdsförbundet ”Luft 

i väst” som svarar för kartläggning samt samordningen av de undersökningar som skall göras för att 

kontrollera att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet uppfylls i västra Sverige. Mätningarna har 

genomförts sedan 2002 och kommer att genomföras de närmaste åren i enlighet med förbundets 

kontrollstrategi med mätprogram. 

 

Sammanfattning 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9) är det definierat vilka 

krav som ställs i samverkansområden som vårt Luft i Väst.  

Man har vid mätningarna ett Nedre utvärderingströskel (NUT), ett Övre Utvärderingströskel (ÖUT) 

samt Miljökvalitetsnormen (MKN) som är de värdetrösklar man använder sig av vid inhämtandet och 

bearbetningen av luftvärdena.  

Vid de kontinuerliga mätningar av partikelhalter (PM10) och kvävedioxider som genomförs på 

Kungsgatan vid Stadshuset, så framgår det vid 2020 års rapport att Borås överskrider, för fjärde året i 

rad, vissa fastställda gränser. Överskridandet av vissa gränsvärden innebär att man måste fortsätta 

med kontinuerliga mätningar av luftkvalitén i Borås, krav som redan nu uppfylls. Borås är långt ifrån 

att nå miljömålen gällande luftkvalitén, men även långt ifrån att överskrida miljökvalitetsnormen som 

är en form av minsta krav som skall uppfyllas. Dock bör påpekas att vid årets mätningar har 

överskridandet kraftigt fallit jämfört med tidigare års överskridande.  

 Om man skulle se luftvärdena som ett stoppljus, så är det optimala att vara på grönt ljus, dvs att 

miljömålen för frisk luft uppfylls (ett av Sveriges 16 nationella miljömål). Att överskrida nedre och 

övre utvärderingsgränsen är som att ligga på gult ljus (lite där Borås befinner sig nu). Nära eller 

överskridande av MKN är som att hamna på rött ljus, vilket är ett allvarligt tecken på dålig luftkvalité 

och tydligare åtgärder måste genomföras för att förbättra luftsituationen 

 

 

 

 



 

Mätresultat för 2020. 

För Borås har luftkvaliteten mätts under 2020 för partiklar PM 10 och PM 2,5 (partikelstorlek µm 10 

resp. µm 2,5/ m3) i gaturummet (Kungsgatan utanför Borås Stadshus) samt NO2 (Kvävedioxid) på 

samma ställe 

Resultatet av mätningarna 2020 för PM 10 har givit att Borås överskridit den nedre 

utvärderingströskeln (NUT) med 38 dagar och maxgränsen är 35 dagar. Detta skedde även 2019 då 

med 51 dygn samt även tidigare 2018, 2017 och 2014 med 60, 36 resp. 40 dygn. Övre 

utvärderingströskeln har ej överskridits under 2020 för PM10.  

Gällande PM 2,5 har inget överskridande skett under 2020 i Borås. 

 

Dygnsmedelvärden av PM10 (µg/m3) i Borås under 2019 och 2020 jämfört med MKN, ÖUT och NUT för PM10 som 

dygnsmedelvärde.            

    

Ovan illustreras de dygnsvisa partikelhalterna under 2019 och 2020 i Borås gaturum jämfört med 
MKN, ÖUT och NUT för dygnsmedelvärde. I slutet av september/ början av oktober 2020 förekom en 
period då halterna var rejält förhöjda jämfört med 2019. April månad var nederbördsfattig både 2019 
och 2020, vilket är en trolig orsak till de högre halterna under våren under de båda åren. Detta gäller 
ju generellt på våren, då andelen resuspenderade (uppvirvlade) partiklar är hög bl.a. till följd av torra 
och dammiga vägbanor efter vintern. 
 

 

 

 



 

Dygnsmedelvärden av NO2 (µg/m3) i Borås gaturum under 2020 och 2018 jämfört med miljökvalitetsnormen och 

utvärderingströsklarna för dygnsmedelvärde. 

 

Ovan figur illustrerar de dygnsvisa NO2-halterna under 2020 och 2019 för Borås gaturum 

jämfört med MKN och utvärderingströsklarna för NO2 som dygnsmedelvärde. De högsta 

dygnsmedelvärdena under 2020 förekom den 27 februari och den 3 februari (59 respektive 48 

µg/m3 ) och under 2019 den 2 december och 30 november (90 respektive 82 µg/m3) 
 

Slutsatser för 2020:s mätningar. 

 

 

Antal dygns överskridande av nedre utvärderingströskeln (NUT) för dygnsmedelvärden av PM10 i Borås gaturum 

(Kungsgatan) under åren 2012 – 2020. 

 

 

 



Generellt kan sägas att mätningarna i Borås visar att värdena ligger under miljökvalitetsnormerna. 

Faktorer som något mindre nederbörd de senaste åren samt ökad andel tung trafik på Kungsgatan 

kan dock ha bidragit till att Borås kommit närmare gränsen för miljökvalitetsnormerna. Under 2020 

kan dock en tydlig minskning av kvävedioxid noteras (minskning med 30 procent jämfört med 2019), 

högst sannolikt är det en konsekvens av pandemin och minskat bilresande det gångna året.  

Det är dock viktigt att poängtera att Borås bör fortsätta att sträva mot att minska halterna för att även 

klara miljökvalitetsmålen för frisk luft. Miljökvalitetsmålen för frisk luft är striktare än 

miljökvalitetsnormerna och haltgränserna är mer satta utifrån vad människans hälsa och miljön klarar 

av. 

 

Samtliga diagram tagna från Svenska Miljöinstitutets skrivelse ”Mätningar av luftföroreningar I Västra 

Götalands län 2020, Nr U 6446, Maj 2021. 

 

 



Dnr 21/0014-2



Medlem 

Tot. fakturat 
belopp exkl 
moms 2019 

Tot. fakturat 
belopp exkl 
moms 2020 Tot. belopp 

Procentuell 
andel 

Summa att 
återbetala 

Alingsås 2 200 076 1 609 587 3 809 662 0,85% 42 540 

Bollebygd 703 566 634 355 1 337 921 0,30% 14 940 

Borås Stad 7 418 935 6 206 334 13 625 270 3,04% 152 143 

Dals-Ed 76 618 57 672 134 289 0,03% 1 500 

Essunga 102 492 93 971 196 463 0,04% 2 194 

Falköping 861 365 680 470 1 541 835 0,34% 17 216 

Grästorp 103 384 49 857 153 240 0,03% 1 711 

Gullspång 256 467 166 027 422 493 0,09% 4 718 

Göteborg Stad 38 412 977 29 675 904 68 088 881 15,21% 760 296 

Götene 389 274 343 393 732 667 0,16% 8 181 

Herrljunga 77 739 114 161 191 900 0,04% 2 143 

Hjo 79 755 104 543 184 299 0,04% 2 058 

Härryda 1 215 838 1 124 489 2 340 327 0,52% 26 133 

Karlsborg 344 428 216 923 561 351 0,13% 6 268 

Kungälv 1 826 885 1 674 898 3 501 784 0,78% 39 102 

Lerum 1 419 571 1 401 277 2 820 848 0,63% 31 498 

Lidköping 1 436 324 1 132 552 2 568 876 0,57% 28 685 

Lilla Edet 886 501 698 370 1 584 871 0,35% 17 697 

Mariestad 1 003 908 701 290 1 705 198 0,38% 19 041 

Mark 647 803 992 493 1 640 295 0,37% 18 316 

Munkedal 268 664 209 065 477 729 0,11% 5 334 

Mölndal 2 729 053 2 434 889 5 163 943 1,15% 57 662 

Orust 313 755 222 396 536 151 0,12% 5 987 

Skara 1 020 689 585 517 1 606 206 0,36% 17 935 

Skövde 1 826 635 1 466 951 3 293 587 0,74% 36 777 

Strömstad 168 469 268 496 436 965 0,10% 4 879 

Svenljunga 476 714 411 206 887 920 0,20% 9 915 

Tanum 218 882 119 032 337 914 0,08% 3 773 

Tibro 483 558 270 330 753 888 0,17% 8 418 

Tidaholm 525 693 223 087 748 780 0,17% 8 361 

Tjörn 90 243 43 992 134 235 0,03% 1 499 

Tranemo 416 816 330 204 747 020 0,17% 8 341 

Trollhättan Stad 4 961 624 3 766 352 8 727 976 1,95% 97 459 

Töreboda 402 059 309 693 711 751 0,16% 7 948 

Uddevalla 3 475 473 2 760 209 6 235 682 1,39% 69 629 

Ulricehamn 1 006 856 684 608 1 691 465 0,38% 18 887 

Vara 631 073 309 671 940 745 0,21% 10 505 

Vårgårda 257 107 592 310 849 417 0,19% 9 485 

VGR 164 369 900 140 923 768 305 293 668 68,18% 3 408 979 

Öckerö 469 241 591 733 1 060 974 0,24% 11 847 

 243 576 408 204 202 078 447 778 486 100,00% 5 000 000 
 



••• Tolkförmedling Väst
TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Dnr 20/0014-1 
2021-03-26 

Återbetalning av eget kapital 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att återbetala 5 mkr av det egna kapitalet till medlemmarna. Återbetalningen 
baseras på respektive medlems andel köpta tolk- och översättartjänster under verksamhetsåren 
2019 och 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen har beslutat att då det egna kapitalet överstiger 27 mkr kan en återbetalning till 
medlemmarna bli aktuell. Återbetalning ska dock ej göras om mindre än fem miljoner kronor. 
Direktionen ska ta ställning till eventuell återbetalning efter beslutad årsredovisning. Nivån på 
eget kapital ska enligt beslut vara minst 22 mkr för att kunna täcka driftskostnader under sex 
månader vid eventuell avveckling av förbundet. Återbetalningen ska baserad på hur stor andel 
som köpts av respektive medlem under de två (2019 och 2020) föregående verksamhetsåren. 
Återbetalningen sker i en post per medlem. 

I årsredovisningen för 2019 uppgick det egna kapitalet till 27 867 tkr och en utbetalning om 5 867 
tkr var därmed möjlig under 2020. Direktionen beslutade dock att inte göra någon återbetalning 
under 2020 med hänvisning till den rådande situationen i samhället avseende Covid-19. 

I årsredovisningen för 2020 uppgår det egna kapitalet till 31 332 tkr och en utbetalning om 9 332 
tkr är därmed möjlig. Då det finns en osäkerhet om pandemins fortsatta påverkan på förbundet 
och för att säkerställa förbundets likviditet under året bedöms en återbetalning om 5 mkr, vilket 
också är den lägsta nivån för utbetalning, vara möjlig under 2021. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande
• ÅRSREDOVISNING 2020, dnr 21/0012-2

Beslutet ska skickas till 

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

Åsa röding 
F örbundsdirektör 

1 (1) 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-20 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr LFN 2021-00107 2.6.3.25 

Hyreshöjning 2021 särskilda boenden 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Den årliga hyreshöjningen för särskilda boenden är framförhandlad mellan 
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. Resultatet blev en höjning om 1,45 
procent. Hyreshöjningen innebär att hyrestaken för Borås Stads särskilda 
boenden förändras enligt nedan: 

  2020 2021 
  kr/mån kr/mån 

Äldreboende  6 300 6 390 

LSS-boende ink el 5 500 5 580 

LSS-boende exkl el 5 200 5 275  

SoL-boende  6 300 6 390 
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Kortrapport - Uppföljande granskning av det 

kommunala aktivitetsansvaret 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport 

och beslutar att lägga denna till handlingarna samt översända svar till 

Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala 

aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte var att följa 

upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur 

arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020. Arbetslivsnämnden har ansvaret 

för att omhänderta kommunens aktivitetsansvar. Detta sker i nära samverkan 

med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är en av de nämnder som kommer i 

kontakt med ungdomar som berörs av aktivitetsansvaret och i och med detta 

har samverkat med Arbetslivsnämnden.  

 

När det kommunala aktivitetsansvaret utvecklades inom ramen för Socialt 

Hållbart Borås hösten 2019 rekryterades en socialrådgivare från Individ- och 

familjeomsorgsnämnden samt studie- och yrkesvalslärare från Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden. Denna tvärsektoriella enhet finns i drift sedan 

1 april 2020. Verksamheten hade tidigare helt bedrivits av socionomer inom 

Arbetslivsnämnden. 

Sedan föregående granskning 2014 har kommunens ansvar övergått till ett 

aktivitetsansvar från ett tidigare informationsansvar. Uppföljningen av 

nuvarande situation är därför inte helt jämförbar med situationen vid förra 

granskningen. 

Revisionsrapporten som Stadsrevisionen gjort gällande KAA-verksamheten ger 

en rättvisande bild. De brister som uppmärksammades vid förra revisionen har 

Arbetslivsnämnden under åren 2015-2019 arbetat med för att åtgärda.  

Den tvärsektoriella enheten har tagit vid detta arbete sedan våren 2020 och 

utvecklat det ytterligare. 
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Verksamheten har utvecklats mycket det senaste året och kommer att fortsätta 

att utvecklas. Styrdokument och rutiner finns antagna, vilket Stadsrevisionen 

kunde konstatera. Målsättning för verksamheten är numera fastställd vilket 

tidigare saknats. 

Stadsrevisionen noterar dock att Sociala omsorgsförvaltningen inte omnämns 

som samverkanspartner. Detta trots att målgruppen enligt de intervjuade kan 

tillhöra Sociala omsorgsförvaltningens organisatoriska ansvarsområde.  

Därför har kontakter tagits, för att söka samverkan med Sociala 

omsorgsförvaltningen kring aktuell målgrupp.    

 

Det kommunala aktivitetsansvaret vilar fortfarande på Arbetslivsnämnden i 

samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det har funnits ett 

värde att utöka verksamheten med en socialrådgivare från Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Finansieringen för detta har skett inom ramen för 

Tillväxtverkets medel som fördelas inom Socialt Hållbart Borås. Dessa medel 

kommer dock inte att vara tillräckliga för en finansiering av tjänsten under hela 

2021 och framöver. Styrgruppen för det tvärsektoriella samarbetet undersöker 

olika möjligheter till finansiering. Det är dock oklart om Individ- och 

familjeomsorgsnämnden kan fortsätta att ha en tjänst kopplad till enheten. 

Oaktat detta kommer samverkan med enheten att fortsätta från nämndens sida.         

Beslutsunderlag 

1. Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 

2. Missiv - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret                               

Samverkan 

Ärendet har 2021-01-21 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret, Revisionskontoret@boras.se  

2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@bors.se  

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

 

mailto:Revisionskontoret@boras.se
mailto:KS.diarium@bors.se
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 BESLUTSDATUM DNR 

Borås kommun 2021-05-04 Delmos 

2021.1900 

ÄRENDE 

Beslut om statsbidrag till 32 kommuner med 
socioekonomiskt eftersatta områden 

 

Beslut 

Delegationen mot segregation har den 4 maj 2021beslutat att bifalla er ansökan. 

Ni får 4 868 0000 kronor för att, under perioden 2021-05-01 till 2022-04-30, 

genomföra verksamhet i enlighet med er ansökan. 

MYNDIGHETENS MOTIVERING 

Myndigheten bedömer att er ansökan uppfyller bidragets villkor och syfte i enlighet 

med förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt 

eftersatta områden.  

Myndigheten grundar sin bedömning på er ansökan och de underlag som har 

bifogats ansökan. 

VILLKOR SOM GÄLLER FÖR BIDRAGET 

Beslutet gäller om: 

• Ni uppfyller de villkor som anges i förordningen (2018:151).  

• Bidraget används för att minska och motverka segregation i enlighet med 

er ansökan.  

• Bidraget enbart används för bidragsberättigade kostnader. 

• Den bidragsfinansierade verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt 

sätt. 

• Ni lämnar information som är relevant för uppföljning och utvärdering.  

• Ni lämnar sådan redovisning som myndigheten begär. 
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• Ni på begäran lämnar ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för 

att granska redovisningen. 

• Ni offentliggör arbetets resultat så att det kommer till användning för 

andra. 

• Ni, vid offentlig information om verksamheten, anger att arbetet utförts 

med stöd från Delegationen mot segregation.  

 

Om mottagare av bidraget inte lever upp till det som framgår av er ansökan så 

kan Delegationen mot segregation ompröva beslutet om statsbidrag och återkalla 

bidraget helt eller delvis. 

BIDRAGETS ANVÄNDNING 

Ni får bidrag för att fram till och med den 30 april 2022 genomföra åtgärder med 

syfte att stärka ekonomisk och social utveckling i enlighet med er bidragsansökan.   

Om ni ser att det uppstår behov av att göra justeringar från vad ni har angivit i 

ansökan, ska ni kontakta myndigheten för beslut om detta.  

Det här beslutet innebär ingen garanti om framtida stöd till verksamheten.  

UTBETALNING OCH REDOVISNING AV BIDRAGET 

Bidraget betalas ut i förskott vid ett tillfälle. 

Utbetalningen görs till det plus-/bankgironummer som ni angett i er ansökan inom 

två veckor från beslutsdatum.  

Vid slutredovisningen ska ett ifyllt slutrapporteringsformulär som visar beviljad 

budget och utfall samt ett utdrag från ekonomisystem som visar verksamhetens 

intäkter och kostnader lämnas. Den slutliga redovisningen ska lämnas senast den 

30 juni 2022.   

Delegationen mot segregation kommer att informera om hur slutrapport ska 

lämnas in.   

BESLUTET FÅR INTE ÖVERKLAGAS 

Enligt regeringens Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med 

socioekonomiskt eftersatta områden, får beslutet inte överklagas. 
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HINDER MOT UTBETALNING OCH RÄTT ATT KRÄVA TILLBAKA 

BIDRAGET 

Myndigheten kan kräva återbetalning om det finns grund enligt punkterna nedan: 

• Ni har lämnat oriktiga uppgifter och myndigheten därför har betalat ut 

felaktigt bidrag. 

• Myndigheten har utbetalat felaktigt bidrag och ni borde ha insett det.  

• Ni har, helt eller delvis, inte använt bidraget för det ändamål som 

myndigheten har beviljat statsbidrag för. 

• Villkoren i beslutet har inte följts. Se avsnitt Villkor som gäller för bidraget. 

• Ni redovisar inte på det sätt som beskrivs i avsnitt Utbetalning och 

redovisning av bidraget. 

Om ni har mer än 2 000 kronor kvar vid redovisningen ska det betalas tillbaka till 

Delegationen mot segregation enligt myndighetens beslut om återbetalning. 

Delegationen mot segregations beslut förutsätter att arbetet ska påbörjas senast 

två månader efter att beslutet har fattats.   

 

I detta ärende har direktör Anders Kessling beslutat. Utvecklingsledare Ulrika 

Pudas har varit föredragande. I handläggningen har också utvecklingsledare 

Karen Austin deltagit. 



UTLYSNING 2021 

32 KOMMUNER MED SOCIOEKONOMISKT 

EFTERSATTA OMRÅDEN 

Allmänna uppgifter 

1. Sökande kommun

I Borås Stad 

2. Ange kontaktuppgifter till kontaktperson (-er)

Melia Hadzisalihovic, Processledare 

0734328730 Melia.hadzisalihovic@boras.se 

Christer Samuelsson, förvaltningschef Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

0768887768 I Christer.samuelsson@boras.se 

3. Uppgifter om sökande

Borås Stad 

Postnummer Postadress 
50180 Borås 

Allmän växeltelefon Allmän e-post 
033-35 70 00 boras.stad@boras.se 

16212000-1561 Ange plusgiro eller bankgironummer 
991-1025 Bankgiro

Viktig information. 
Uppgifterna i denna ansökan används för beredning och beslut. Beslut skickas till 
angivna kontaktpersoner. Om det sker förändringar vad gäller kontaktuppgifter, behörig 
firmatecknare eller i verksamhetsp/anen ska ni meddela myndigheten snarast. Kontakt 
tas via bidrag@delmos.se. 

Kommunen bör skicka in sin slutrapport till Tillväxtverket för åren 2018-2020 innan 
ansökan görs till De/mos. 

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION 

141 52 Huddinge· Telefon vx 010-140 77 00 · bidrag@delmos.se · www.delmos.se 
Besöksadress: Alfred nobels alle 7, Flemingsberg 

1 (19) 
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32 KOMMUNER MED SOCIOEKONOMISKT 

EFTERSATTA OMRÅDEN 

4. Underskrift och försäkran av uppgifter

Ansökan undertecknas av behörig företrädare enligt kommunens delegationsordning. 

Genom underskriften försäkrar jag att jag är behörig företrädare för kommunen/regionen 

(firmatecknare), att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga, 

samt att jag har tagit del av kraven för stödet och att vi åtar oss att följa regelverket. Jag 

medger även att uppgifter om vårt arbete och kontaktuppgifter får publiceras av 

Delegationen mot segregation. 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Svante Stomberg 

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION 

141 52 Huddinge· Telefon vx 010-140 77 00 · bidrag@delmos.se · www.delmos.se 
Besöksadress: Alfred nobels alle 7, Flemingsberg 

Befattning 

Stadsdirektör 

1 (19) 
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32 KOMMUNER MED SOCIOEKONOMISKT 

EFTERSATTA OMRÅDEN 

Behov och bakgrund 

1. Sammanfattande beskrivning över kommunens fokus och insatser
2018-2020

Beskriv kortfattat det arbete som kommunen genomfört med stöd av statsbidrag för 
att minska och motverka segregation under 2018-2020. 

Socialt hållbart Borås pekades ut som stadens långsiktiga arbete 
för att minska och motverka segregation. Detta genom att arbeta mot mer 

jämlika livsvillkor för våra invånare. 

En målbild togs fram med tillhörande målområden (delmål), strategier och en 

handlingsplan. 

Under denna period har arbetet och målbilden varit avgränsat till enbart barn 

och unga. I handlingsplanen pekade man ut insatser som syftar till att realisera 
målsättningen; att skapa goda förutsättningar till en god start i livet. 

Vissa insatser är helt nya projekt , så som Arenaskola. Andra insatser ska 

stärka befintligt arbete som har bäring på barn och ungas uppväxtvillkor och en 
del insatser handlar om att skapa organisatoriska förutsättningar för styrning av 

arbetet genom exempelvis bättre samordning, avsiktsförklaringar, 

kartläggningar och utredningar. 

2. Beskriv behovet för insatser under 2021:

Ange vilka behov som ligger till grund för de åtgärder ni söker statsbidrag för i denna 

ansökan. Ge även en sammanfattande beskrivning av varför detta arbete behövs för 

att kunna minska och motverka segregation. Ange referenser till rapporter, 

utredningar eller andra underlag där så är lämpligt. 

Borås Stad vill utöka sitt nuvarande arbete till att omfatta fler målområden som 

är av betydelse för att kunna öka förutsättningarna till bättre livsvillkor och 

därmed minska och motverka segregation. 

Vi befinner oss nu i ett skede där man vill utöka arbetet med socialt hållbart 

Borås. Även om barn och unga är viktig målgrupp vet vi att effekter uppnås 

först när man gemensamt tar ett helhetsperspektiv på frågan för att möta dess 
komplexa karaktär och tillsammans arbetar mot öka möjligheterna att påverka 

livsvillkoren och hälsan för medborgarna i Borås. 

En viktig förutsättning för att nå vårt övergripande mål är att arbetet bedrivs 
uthålligt och långsiktigt över fler välfärdsområden(SOU 2017:47). 
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Därmed vill vi utöka arbetet till fler målområden som har en viktig roll i att skapa 

förutsättningar för bättre livsvillkor. Ett av de föreslagna målområdena är 

"Förutsättningar för arbete". Arbete, utbildning och lärande utgör betydande 

delar av människors livsvillkor och därmed är försörjningsmöjligheter centrala 

för att skapa förutsättningar till bättre livsvillkor (SOU 2017:47). Genom att 

stärka människors förutsättningar att försörja sig och vara delaktiga i samhället 

är det också möjligt att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. 

Här vill Borås Stad rikta fokus mot att stärka möjligheterna till att kunna fullfölja 

en utbildning, till exempel på gymnasiet. Det är av vikt att ge invånarna 

förutsättningar till utbildning och lärande samt främja ett livslångt lärande. Detta 

innefattar också kompetens- som utbildningsstöd för dem som idag saknar ett 

arbete. En annan viktig del i arbetet med ett livslångt lärande är 

vuxenutbildningen. 

Att underlätta och bredda möjligheten till inträde på arbetsmarknaden samt 

utveckla samverkan med nyckelaktörer så som näringslivet och civilsamhället 

är också exempel på insatser som främjar individers möjligheter och 

förutsättningar till arbete, utbildning och egen försörjning. 

Det andra målområdet innefattar "Livsmiljöer och boende". Den fysiska miljön vi 

lever och verkar i har stor betydelse för människors livsvillkor. En god 

samhällsplanering kan minska skillnader i livsvillkor och stärka stadens 

sammanhållning och gemenskap. 

Den fysiska miljöns utformning kan öka tryggheten och främja sammanhållning 

mellan grupper i samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå (SOU 

2017:47). 

Arbetet med livsmiljöer och boende ska bygga på både stadenövergripande 

arbetssätt men också genom att rikta insatser mot ett av våra särskilt utsatta 

områden och därmed arbeta med områdesutveckling inom ett avgränsat 

område. 

I första skedet handlar det om att ta fram handlingsplaner för de två nya 

målområden kopplade till vårt övergripande mål. Handlingsplanerna ska 

arbetas fram i bred samverkan. Invånarnas inflytande och delaktighet blir 

centralt i områdesutvecklingsarbetet. Kopplat till detta arbete ska det anställas 

processledare som också blir centrala för att stödja både det operativa och 

strategiska arbetet. 

3. Beskriv önskat resultat och förändring på längre sikt
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Beskriv vad arbetet ska ge för resultat efter några år. Ange vilken inverkan er insats 

kommer att ha på lång sikt för att minska och motverka segregation. 

Att arbeta mot att minska skillnader i livsvillkor och hälsa är ett långsiktigt 

arbete som kräver uthållighet. Vår målsättning är att arbetet med socialt hållbart 

Borås ska leda till ökade förutsättningar för mer jämlika livsvillkor för våra 

invånare. Det kan påsikt bryta orsakerna till segregation. 

Ytterst handlar det om att åstadkomma mer nytta för våra invånare men fokus 

ligger också på styrning- och ledningsprocesser i frågan. Genom en stark 

samverkan och tvärsektoriellt arbete mellan många verksamhetsområden och 

sektorer. 

Satsningen "Boende och livsmiljöer" syftar till att minska de negativa effekterna 

av trångboddhet och segregerade boendemiljöer. Det kan bidra till ökad 

trygghet, tillit och sammanhållning mellan grupper på områdes- och 

stadenövergripande nivå. 

Satsningen "Förutsättningar för arbete" syftar till att bland annat åstadkomma 

förbättringar för grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Arbetet 

ska bidra till bättre förutsättningar till att kunna försörja sig själv och därigenom 

också skapa bättre förutsättningar för kontroll över det egna livet och 

delaktighet i samhället. 

Arbetet ska också bidra till att stärka möjligheterna till att kunna fullfölja en 

utbildning, till exempel på gymnasiet. Syftet är att ge invånarna förutsättningar 

till utbildning och lärande samt främja ett livslångt lärande. 
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Planerade åtgärder och inriktning 

4. Beskriv de åtgärder ni ansöker om medel för att genomföra

Erfarenheter visar att ett kommunövergripande strategiskt arbete i kombination med 

riktade åtgärder leder till att minska och motverka segregation. Beskriv de åtgärder ni 

planerar att genomföra. Ange om de avser att bryta orsakerna till segregationen 

och/eller minska segregationen. 

Det är svårt att i nuläget konkretisera vilka typer av åtgärder som kommer att 

genomföras i de nya målområdena. Så sent som 21-03-22 kom det ett politiskt 

beslut om de nya målområdena (Boende och arbete). Detta innebär att Borås 

Stad under våren kommer att i bred samverkan och delaktighet ta fram 

handlingsplaner med konkretiserade åtgärder. Men precis som tidigare 

förutsätter arbetet en tvärsektoriell gemensam målbild som bas, tillsammans 

med gemensamma strukturer och organisation för ledning, styrning, uppföljning 

och utvärdering. 

En viktig förutsättning för att nå vårt mål är att arbetet för att skapa mer jämlika 

livsvillkor och förutsättningar bedrivs uthålligt och långsiktigt över ett brett 

spektrum av sektorer och genom att ha ett helhetsperspektiv på frågan. 

Målområde "Livsmiljöer och boende" 

Vad det gäller målområdet "Boende och Livsmiljöer" så kommer vi dels att 

arbeta stadenövergripande men också med områdesutveckling i ett specifikt 

område. 

Den strategiska inriktningen för våra åtgärder kommer att baseras på att: 

-Öka delaktigheten och inflytandet i stadsutvecklingsfrågor

-Förutsättningar för att alla ska ha tillgång till en fullgod och ekonomiskt

överkomlig bostad

-Skapa bostadsområden som är socialt hållbara - som motverkar

boendesegregation och främjar trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa

-Skapa förutsättningar för en fungerande och likvärdig närmiljö

För att kunna bryta orsakerna till segregation krävs ett långsiktigt och tålmodigt 

arbete med många frågor inom ett brett spektrum av sektorer. Den här 

strategiska inriktningen är en del av det långsiktiga arbetet med att bryta 

orsakerna till segregation. Genom att främja likvärdiga livsvillkor, trygghet och 

tillit har vi därigenom också möjlighet att motverka de negativa konsekvenserna 

av segregationen. Det är inte enskilda punktinsatser eller projekt som kan ge de 
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stora effekterna, utan det är sannolikt uthållighet och en rad olika åtgärder av 

olika omfattning som behöver genomföras för att livsmiljöerna ska bli mer 

jämlika. 

Målområde "Förutsättningar till arbete" 

Åtgärderna kommer att riktas mot att åstadkomma förbättringar för grupper i 

särskilt utsatta positioner. 

Den strategiska inriktningen för våra åtgärder kommer att baseras på att: 

-Stärka humankapitalet genom utbildningssatsningar för personer som saknar

gymnasieutbildning

-Underlätta och bredda möjligheten till inträde på arbetsmarknaden

-Motverka diskriminering och minska inträdeshinder för att underlätta för särskilt

utsatta grupper att ta sig in på arbetsmarknaden

-Utveckla samverkan med nyckelaktörer så som näringslivet och civilsamhället

som främjar individers möjligheter och förutsättningar till arbete, utbildning och

egen försörjning

-Verka för livslångt lärande

Den här strategiska inriktningen är en del av det långsiktiga arbetet med att 

bryta orsakerna till segregation. 

Målområdet "Förutsättningar för arbete" ska åstadkomma förbättringar för 

grupper som är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Arbetet ska bidra till bättre 

förutsättningar till att kunna försörja sig själv och därigenom också skapa bättre 

förutsättningar för kontroll över det egna livet och delaktighet i samhället. 

Arbetet ska också bidra till att stärka möjligheterna till att kunna fullfölja en 

utbildning, till exempel på gymnasiet. Syftet är att ge invånarna förutsättningar 

till utbildning och lärande samt främja ett livslångt lärande. Detta i sin tur kan 

minska effekterna av segregationen och påsikt bryta orsakerna till segregation. 
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5. Ange tematisk inriktning

Ange vilken/vilka tematiska inriktningar ert arbete inriktar sig mot. 

X Boende 

□ Utbildning
X Arbetsmarknad 

□ Demokrati och civilsamhälle
□ Brottslighet
□ Annat, nämligen

6. Ange berörda geografiska områden

Om ni planerar att genomföra åtgärder i ett eller flera geografiska områden i er 
kommun. Ange den eller de regionala statistikområden (RegSO) där åtgärder 
kommer att genomföras. Information om RegSO. 

Arbetet med de nya målområdena kommer att ske stadenövergripande. Vad 
det gäller målområdet "Boende och närmiljöer" finns det intentioner att även 
bedriva områdesutvecklingsarbete. Den utpekade stadsdelen är Norrby 
(beteckning 1490). 

7. Beskriv särskilda insatser eller anpassningar utifrån den pågående
coronapandemin

Beskriv om och i så fall på vilket sätt som ni gör särskilda insatser eller anpassningar 
utifrån den pågående coronapandemin. 

I Inga särskilda anpassningar utifrån corona har ännu planerats för arbetet. 

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION 

141 52 Huddinge· Telefon vx 010-140 77 00 · bidrag@delmos.se · www.delmos.se 
Besöksadress: Alfred nobels alle 7, Flemingsberg 

7 (19) 



UTLYSNING 2021 

32 KOMMUNER MED SOCIOEKONOMISKT 

EFTERSATTA OMRÅDEN 

8. Ange inkluderande perspektiv i arbetet

Det finns ett antal perspektiv som regeringen särskilt lyfter fram som viktiga för 

arbetet mot segregation. Ange vilka perspektiv ni planerar att inkludera i arbetet. Ett 

eller flera alternativ är möjliga. 

X Mänskliga rättigheter 

X Icke diskriminering 

X Barnrättsperspektiv 

X Ungdomsperspektiv 

X Jämställdhet 

X Jämlikhet 

X Agenda 2030 

Beskriv kortfattat på vilka sätt som de angivna perspektiven genomsyrar ert arbete. 

Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlika livsvillkor har sin grund i 

mänskliga rättigheter, demokrati och rättvisa. Vi arbetar med att skapa bättre 

livsvillkor för alla boråsare oavsett socioekonomisk status, geografisk hemvist, 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. 

Arbetet utgår från grundprinciperna i FN:s barnkonvention. Exempelvis genom 

att barnets utveckling samt rätten till ett gott liv och hälsa beaktas i vår målbild 

som rör barn och unga. Ungdomsperspektivet beaktas genom att ungdomar 

ska ha goda levnadsvillkor, få stöd att bli självständiga och ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande. 

De olika livsområdena i vårt arbete går i linje med Agenda 2030:s 

utvecklingsmål. Främst rör det sig om mål 1,3,4,5,8, 10, 11 och 16. 
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Översiktlig tidsplan 

9. Översiktlig tidsplan

Ange en översiktlig tidsplan för de åtgärder ni planerar att genomföra. 

Ett arbete med att ta fram målbilder med strategier och åtgärder är redan igång 

och förväntas vara klart innan sommaren. 

Under tiden rekryteras även processledare som kommer att samordna och 

stödda förvaltningscheferna i arbetet. 

Ta fram målbilder med strategier och konkretiserade åtgärder (mars-juni) 

Rekrytering av processledare (april-augusti) 

Påbörja arbetet med åtgärderna (augusti-september) 

Arbetet med Socialt hållbart Borås är långsiktigt och vårt mål är att med hjälp av 

stadsbidraget starta upp och mobilisera många aktörer. Samtliga åtgärder som 

startas upp ska också kunna bedrivas efter att stadsbidraget har förbrukats. 

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION 

141 52 Huddinge· Telefon vx 010-140 77 00 · bidrag@delmos.se · www.delmos.se 
Besöksadress: Alfred nobels alle 7, Flemingsberg 

2 (19) 



UTLYSNING 2021 

32 KOMMUNER MED SOCIOEKONOMISKT 

EFTERSATTA OMRÅDEN 

Organisation 

10. Strategi och plan

Beskriv kortfattat var arbetet som planeras är förankrat i organisationen och på vilket sätt. 

Ange om det finns en kommunövergripande strategi för arbetet med att minska och 

motverka segregation. 

Arbetet med Socialt hållbart Borås ligger under kommunstyrelsen. 

Målbilden och tillhörande handlingsplaner för Socialt hållbart Borås är 

förvaltningsövergripande. 

11. Beskriv hur arbetet organiseras

Beskriv hur ert arbete är organiserat i er kommun med fokus på ansvar, roller och 

bemanning. Beskriv också vilka förvaltningar som medverkar i arbetet. 

Eftersom man nu utökar arbetet med fler målområden kommer arbetet ledas av 

kommunchefen (tidigare förvaltningschefen på Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, som nu istället kommer att leda arbetet med 

målområde 1). 

För att samordna arbetet finns en styrgrupp bestående av ett urval av Borås 

Stads förvaltningschefer. 

Målområdena leds av utvalda förvaltningschefer. 

Målområde 1 "God start i livet och goda uppväxtvillkor" - leds av 

förvaltnings.chefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Målområde 2 "Förutsättningar för arbete" leds av förvaltningschefen för 

Arbetslivsförvaltningen. 

Målområde 3 "Boende och närmiljöer" leds av förvaltningschefen för 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Det finns en processledare som har det övergripande strategiska samordningen 

. Ytterligare tre processledare ska kopplas till de nya målområdena. De 

förvaltningar och bolag som medverkar i arbetet är: Förskoleförvaltningen, 
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Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 

Kulturförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder, Arbetslivsförvaltningen, Individ

och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen samt Vård- och 

äldreförvaltningen. 

12. Samverkan med andra aktörer

Beskriv kortfattat vilka externa samarbetsorganisationer eller aktörer ni samverkar 

med. Beskriv även deras roller och ansvar i genomförandet av detta arbete. 

I nuläget har vårt fokus varit att stärka vår interna samverkan och öka 

förutsättningarna till ett tvärsektoriellt arbetssätt. 

Inom målområde "Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor" har man 

under våren startat upp arbetet med Arenaskola. Det är en av de utpekade 

insatserna i handlingsplanen som innebär att man öppnar upp skolan på 

kvällen för att kunna erbjuda barn en mötesplats. Detta ska ske i samverkan 

med andra aktörer och syftet är att ge barn och ungdomar en meningsfull fritid, 

en hälsosam vardag och ett tryggt sammanhang att umgås i. Pga. av Corona 

har en sådan samverkan ännu inte kunnat ske, men vår förhoppning är att 

komma igång med det förhoppningsvis till hösten. Det är då de lokala behoven 

och förutsättningarna som styr vilka aktörer som samverkan skapas med. 

Målområde "Förutsättningar för arbete" 

Målsättningen är att kommunala, regionala och statliga verksamheter samt 

aktörer från näringsliv och civilsamhälle ska samverka utifrån ett gemensamt 

arbetssätt. Genom att samla många aktörer som arbetar med insatser för 

målgruppen finns det förutsättningar att kraftsamla, arbeta mer långsiktigt och i 

samma riktning. På detta sätt kan resurser samlas och riktas gentemot 

individernas behov och förutsättningar. 

Målområde "Boende och närmiljöer" 

Här är målsättningen att stärka vår interna samverkan mellan förvaltningar och 

bolag. Exempelvis blir AB Bostäder en central aktör i arbetet med 

boendesegregation. Genom att samla många aktörer som arbetar för hållbara 

livsmiljöer finns det förutsättningar att kraftsamla, arbeta mer långsiktigt, 

samla resurser och utgå från gemensamt fokus. Samverkan kommer även 
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att etableras med näringsliv, föreningsliv och akademi, inte minst vad gäller 

områdesutvecklingsarbetet i Norrby. 
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Förutsättningar för förändring och lärande 

13. Beskriv planer för implementering av åtgärder i ordinarie

verksamhet

Beskriv om och i så fall hur ni planerar för att åtgärderna ska implementeras i 

ordinarie verksamhet. 

Arbetet med Socialt hållbart Borås ska bedrivas både inom den ordinarie 

verksamheten och genom tvärsektoriellt arbete. Det strategiska arbetet framåt 

syftar till att utveckla integrering i den ordinarie verksamheten i allt från 

planering till genomförande och uppföljning. Det främsta motivet till att arbetet 

behöver utgå från integrering är att detta arbete inte ska bedrivas vid sidan av 

ordinarie verksamhet och bli till ett separat arbete i vår kommun. 

Att integrera arbetet handlar om att synliggöra hur förvaltningar och bolag 

påverkar livsvillkoren inom det område de har rådighet över. Det handlar också 

om hur de kan förändra och ställa om sitt arbete med respektive grunduppdrag 

så att det sker en omfördelning av resurser som påverkar livsvillkoren. 

Arbetet behöver samtidigt bedrivas tvärsektoriellt. Genom exempelvis att skapa 

samordning mellan olika funktioner, samordnande roller och processledare. 

Arbetet inom Socialt hållbart Borås behöver hanteras av flera sektorer och 

verksamheter, det vill säga tvärsektoriellt. Ingen enskild nämnd eller bolag kan 

på egen hand skapa likvärdiga livsvillkor för invånarna. Genom tvärsektoriellt 

arbete kan vi däremot kraftsamla och skapa kapacitetshöjande samverkan. Det 

innebär att sektorerna gemensamt tar ett helhetsperspektiv på frågan och 

tillsammans ökar möjligheterna att påverka livsvillkoren. 
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14. Beskriv arbetet för att stimulera långsiktig effekt

Beskriv hur ni planerar att stimulera långsiktig effekt exempelvis arbetet för att skapa 

förankring, ägarskap och prioritering inom er egen och de organisationer som deltar i 

arbetet. 

Arbetet med Socialt hållbart Borås grundas i ett politiskt beslut och är därmed 

en prioriterad fråga. Det blir dock viktigt att fortsätta mobilisera kring frågan 

genom att utveckla och sprida kunskapen om skillnader i livsvillkor och hälsa. 

Vi har som mål att fortsätta stärka kunskapen om skillnader i livsvillkor och 

hälsa samt synliggöra hur förvaltningar och bolag påverkar livsvillkoren inom 

det område de har rådighet över. 

Exempelvis genom webbaserade utbildningar, kompetensutveckling för 

politiker och uppstart av seminarieforum. 

15. Resultatspridning

Redogör kortfattat för hur ni planerar att kommunicera erfarenheter och resultat av ert 

arbete internt och externt. Till exempel sprida lärdomar, ta in andras erfarenheter etc. 

Målsättningen är att utgå från ett underifrånperspektiv och delaktighet för att 

möjliggöra för verksamheter, invånare och andra aktörer att vara med och 

utforma strukturer och arbetssätt. Förutsättningarna för de olika målområdena 

skiljer sig åt och det behöver finnas utrymme för att prova och testa nya 

arbetsformer. 

Det behöver också finnas utrymme för aktörernas olika logiker, och förståelse 

för att samverkan kan leda till framväxten av gemensamma logiker. Genom att 

ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens samt invånarnas 

upplevelser, erfarenheter och behov kan vi skapa förutsättningar för lärande. 

16. Uppföljning och lärande

Beskriv på vilket sätt ni planerar att löpande dokumentera, följa upp och systematiskt ta 

tillvara det ni lärt er under arbetets gång, exempelvis genom uppföljning och utvärdering. 

Fokus i det strategiska arbetet som vi har framför oss handlar att utveckla 

uppföljningen och utvärderingen av Socialt hållbart Borås. 
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Dels handlar det om uppföljning av genomförda insatser och dels handlar det 

om utvärdering och analys av arbetet i sin helhet. Utgångspunkterna kommer 

att vara att integrera uppföljning och utvärderingsarbetet med stadens ordinarie 

styrprocesser. 

Utöver det så har en muntlig redovisning av Socialt hållbart Borås gjorts till 

Kommunstyrelsen två gånger per år. 
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Budget och medfinansiering 

Ange vad arbetet kommer att kosta under perioden 1 maj 2021 tom 30 april 2022. Ange 
kostnader i kronor, uppdelade per kostnadsslag. Ange hur finansieringen kommer att se 
ut, sökt belopp samt hur stor andel den egna finansieringen är (medfinansiering ska 
uppgå till minst 10 procent av den totala kostnaden). Det är möjligt att lägga till fler fält 
under respektive kostnadsslag. 

1. Kostnader

Typ av kostnader 

Lönekostnader och arvoden 

5 heltidstjänster å 400.000 kr (8 mån); processledare framtagning av 

strategier och planer, nulägesanalys, medborgardialog, 

1 kommunikationstjänst 

Overheadkostnader (max 15 procent av löne- eller 

arvodeskostnader) 

Externa tjänster 

Konsulttjänster utredning av arbetsmarknadsläge, 
kompetensförsörjning, boendemiljöer, 480 tim å 1250 kr 

Forskning och utveckling; framtagning av nulägesanalys, lednings- och 
styrningsmodell inkl uppföljningsmodell. 800 tim å 1250 kr 

Möte och konferens 

2 interna konferenser (uppstart, föreläsare, konferenslokal) 

2 externa konferenser (samverkansparter; statliga myndigheter, 

ideburna organisationer) 

lnformationsspridning och marknadsföring 

lnformationsmaterial, resultatspridning 

Andra verksamhetskostnader (ange typ av kostnader) 

Summa kostnader 2021 

DELEGATIONEN MOT SEGREGATION 

141 52 Huddinge· Telefon vx 010-140 77 00 · bidrag@delmos.se · www.delmos.se 
Besöksadress: Alfred nobels alle 7, Flemingsberg 

Kostnad i SEK 

2.000.000 

600.000 

368.000 

600.000 

1.000.000 

50.000 

50.000 

200.000 

4.868.000 
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2. Finansiering

Typ av finansiering Kostnad i SEK 

Finansiering via statsbidrag * 4 868 000 

Egen finansiering (medfinansiering) ** 540 889 

Summa finansiering 2021 5 408 889 

Sökt belopp 

*Möjligt belopp att söka för respektive kommun finns beskrivet i informationen som

skickats ut.

**Medfinansieringens storlek finns beskrivet i informationen som skickats ut.
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Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 5 maj 2021 10.45-11.35 
Bolag: Borås kommuns Parkerings AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sarah Ali, (S) ordförande – med via Teams 
Daniel Swedengren (KD) vice ordförande – med via Teams 
Birgitta Neugebauer, VD – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB – med via Teams 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Tom Andersson (MP), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Matteus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 

resultatkrav på 7-8 mnkr och lika mycket i ett årligt utdelningskrav. Bolaget har inget 
soliditetsmål.   

c) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 
med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

d) Återkoppling från senaste plupp-samtalet gällande styrdokumenten. Det pågår ett arbete och 
uppdaterade dokument är på gång. En del i detta arbete är finansieringsfrågan av kommande 
investeringar. Birgitta sitter med i arbetsgrupperna som arbetar med frågan.   
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan  
(7 år). 
 
VD presenterade verksamheten utifrån separat bildspel. 
 
Måluppfyllelse och väsentliga händelser 2021 
Bolaget har infört steg 3 i pris- och produktstrukturen. Ännu har inget beslut gällande strategi 
parkering Borås tagits. Det finns 4 p-köpsavtal med totalt 6,9 mnkr. Har infört digital 
parkeringsledning. Anställt en IT-specialist och en fastighetsutvecklare. Bolaget har gått från att vara 
en utförande- till beställarorganisation. Betydande förbättrings- och underhållskostnader i 
anläggningarna. Kommer investera i 22 laddpunkter i Vulkanus då det är kö till laddplatserna som 
finns, inte planerat men det ryms inom budget.  
 
Om pandemin fortsätter som idag tror bolaget preliminärt att resultatet hamnar på 5,6 mnkr, med en 
omsättning på 42,4 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på 7,9 mnkr och en omsättning på 44 
mnkr. Hösten blir avgörande för om budget kan nås eller inte. Bolaget har tappat 1,5 mnkr i intäkter 
under januari-mars pga pandemin. Kommer arbeta med ordning och reda utifrån PCI krav och 
informationssäkerhet. Ska även arbeta med långsiktiga investeringskalkyler.  
 
En aktuell fråga är parkeringsledning. KF beslutade 2015 att bolaget skulle införa ett 
parkeringsledningssystem tillsammans med Tekniska förvaltningen. Systemet ska leda in bilarna till 
lediga p-platser och man ska redan hemma kunna se lediga platser och välja vart man vill parkera eller 
vilket fordonsslag man ska transportera sig med. Första upphandlingen blev överklagad och ytterligare 
två upphandlingar har avbrutits. Under 2020 valde bolaget istället att upphandla ett digitalt system. 
Både tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen har varit med i arbetet. Tekniska har nu meddelat 
att de har avslutat uppdraget då de inte har någon budget till detta. Tekniska äger skyltar och belysning 
mm på gator och vill inte sätta upp skyltar vid de stora lederna. Bolaget visar den upphandlade digitala 
parkeringsledning som visar real beläggning och vart det finns lediga och troligen lediga p-platser på 
både tomt- och gatumark, som kan ses i parkeringsappen i användarens mobil. Bolaget vill 
komplettera detta med skyltar som visar lediga platser utmed vägarna, men där har samarbetet med 
Tekniska tagit stopp. Styrelsen har beslutat att skicka in en skrivelse till ägaren att bolaget anser att de 
fullgjort sin del i samverkan gällande parkeringsledning.  
 
Ägaren svarar att frågan får tas upp på en kommunalrådsberedning för att redas ut.  
 
Effekter av covid-19 
Har tappat intäkter på 1,5 mnkr på tomtmark och ca 0,5 mnkr till på gatumark under januari-mars. 
De anställda har lägre sjuktal. De som kan jobba hemifrån gör det och det medför fler delegerade 
arbetsuppgifter. Digitaliseringen har skyndats på. 
 
Inför budget 2022 
Bolaget ökar på resultatet till runt 9 mnkr, vilket är något lägre än normalåret 2019. Kvarstående  
utmaningar: saknar ekonomiska förutsättningar att investera, 700 p-platser på tomtmark ligger i plan 
för byggnation och det är bolagets uppgift att ersätta dessa med nya p-platser. Det saknas strategi för 
parkering samt samsyn kring utvecklingen av parkering/mobilitet. Planerar för investering i Makrillen 
och lite p-ledning, men inga övriga stora investeringar.  
 
Visar den långsiktiga investeringsplanen. Tanken är att det nya p-huset Makrillen ska stå klart 2023.  
Utan större eget kapital skapas nedskrivning och bolaget behöver få koncernbidrag vid varje 
investering. Det planeras även för förändringar på Magasinsgatan, där det gröna stråket planeras, 
beroende på hur det blir med centralen och stationen. Gatan är lämplig för arbetsplatsparkering då det 



är ca 7 minuters gångväg in till centrala Borås. Bolaget har även planer för Nornan i slutet på 
sjuårsperioden.  
 
 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget använder koncerninköp till allt, både jurister, inköpare och dataservice. Ser det som en stor 
fördel att vara med i stora samlade upphandlingar för att slippa göra det själva. Ledningsgruppen har 
utbildats i direktupphandlingar, som bolaget gör en hel del av. 
 
Bolaget önskar en justering av ägardirektivet som ger bolaget en ekonomisk hållbarhet, att få behålla 
vinsten för framtida investeringar.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Följande frågor av principiell beskaffenhet kvarstår sedan förra plupp-samtalet:  
- Ekonomisk affärsmässighet och hållbarhet för bolaget över tid med stora investeringar. 
- Uppdraget kring finansiering och styrning som politiken gav koncernen är ej slutfört.  
 
Bolaget visar inkomna parkeringsköp sedan 2019, som uppgår till 6,9 mnkr. Den summan skulle 
kunna finansiera 37 allmänna p-platser om kostnaden var 188 tkr/plats. Den verkliga kostnaden, 
exklusive markkostnader och miljöklivspengar, för den senaste investeringen Vulkanus landade på 
275 tkr/plats. I kalkylen för Makrillen, som planeras nu, beräknas kostnaden per plats bli ännu högre 
beroende på markens beskaffenhet som gör att man får ut färre p-platser.    
 
Det blir diskussioner om p-köpsavtal och hur det sett ut historiskt. Ägaren tar med sig frågan kring 
tecknade avtal om p-köp.  
 
Bolaget visar även hur andra kommuner/bolag finansierar sina anläggningar. Möjligheten att 
finansiera en investering beror på flera aspekter där p-köpsmedel är en del. 
 
En fråga som lyfts i Borås Stadshus och diskuteras gäller bolagets möjlighet att behålla sitt resultat. 
Ägaren återkommer i frågan. 
 
Möjligheter framåt 
Styrelsen har satt strategiska mål 5 år framåt. Ska börja arbeta med 20 åriga investeringsplaner.  



Bolaget har skapat en strategisk organisation och gör långsiktig affärsplanering. Vill förfoga över p-
köpsmedlen och kan då följa upp p-köpsavtal mot fastighetsägare.  
 
Bolaget har ett önskemål om en ny process; en samverkansgrupp för placering/tid/finansiering av 
anläggningar samt mobilitet, som kan ledas av bolaget. Bolaget vill också att gatan alltid är reglerad 
vid stora investeringar. Behöver även få till ett nytt prisspann på gatumark för framtida prisstrategier 
och långsiktig budget.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 9 november kl. 10.45.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen    



     Borås 2021-05-04 

Skriftlig beskrivning av svar på ägarens frågor på PLUPP samtal  för Borås Kommuns Parkerings AB 

 

Väsentliga händelser och möjligheter att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag: 

Ekonomi 2021: Bolaget har tappat ca 1,5 mkr i intäkter från jan-mars till en följd av lägre beläggning 
på parkeringar då fler arbetar hemma och ej besöker staden. Hösten avgör om vi kommer nå budget 
eller ej. Prognos per idag att vi minskar vårt beräknade resultat med -2mkr till en följd av Covid-19. 
Positivt är att vi har kö på fasta platser i Vulkanus med el laddning så vi kommer investera i 26 nya 
ladd punkter. 

Möjligheter till utveckling: Vi har köpt in och lanserat digital parkeringsledning i hela staden där den 
som parkerar betalar för sin parkering både på gata och tomtmark. Möjlighet till att sätta upp skyltar 
med samma information utmed vägar finns.  

Effekter Covid-19: 

Vi ser en stor minskning i antalet fordon som besöker våra parkeringar, personalparkering, besökare 
men även fasta platser minskar. Personalen är friska vi har färre sjuktal. Vi följer rekommendationer 
från staden och FHV. 

Budget 2022: 

Vi ser en förändring i beteendet med parkering och anpassar vårt erbjudande till detta genom att 
digitalisera och planera för mer samnyttjande av mark. 

Bolagets största utmaning framåt är att skapa förståelse av långsiktig finansiering av framtida 
anläggningar och utveckling i samverkan med andra förvaltningar som arbetar med 
samhällsplanering och mark i Borås Stad. 

Investeringsplan 7 år. En anläggning på 100 mkr i planen.  

 

Ägardirektiv: 

Bolaget använder stadens koncerninköp i alla processer gällande inköp 

Önskad ändring i dagens ägardirektiv: Ekonomisk affärsmässig hållbarhet för bolaget över tid med 
stora investeringar. 

 

Frågor av större beskaffenhet 

Bolaget anser att färdigställande av styrande dokument för parkering dvs parkeringsköp, strategi 
samt parkeringsregler är en förutsättning för framtida utveckling. 

Att det skapas ekonomiska förutsättningar genom att bolaget kan behålla sin vinst för att övertid 
planera investeringar /anläggningar. 

 

 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 4 maj 2021 13.30-14.55  
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson, (S) ordförande – med via Teams 
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande – med via Teams 
Dennis Söderberg (MP), andre vice ordförande – via Teams 
Magnus Kårestedt, VD – med via Teams 
Linda Syversen, ekonomichef – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB – med via Teams 
Tom Andersson (MP), kommunalråd – med via Teams 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrade krav för 2022. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget är 4,5 % i 

avkastning på totalt kapital och soliditetsmålet är 15 % samt ett långsiktigt soliditetmål på 20 
% 2030. Ligger även kvar ett utdelningskrav till ägaren på 10 mnkr årligen.  

c) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 
med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst.  

d) Ägaren har i förväg ställt två specifika bolagsfrågor:   
- Hur efterlevs intentionen i KFs inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning?  
- Hur ser strategin ut för hur finansieringen för kommande investeringar på lång sikt ska 
hanteras? 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  



 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan  
(7 år). 
 
Bolagets verksamhet kommenterades utifrån ett separat bildspel.  
 
Börjar med att visa bolagets nya vision som styrelsen precis har antagit. ”Tillsammans med boråsarna 
skapar vi Sveriges mest hållbara kretsloppsstad”.  
 
Ett av uppdragen som den nye Vd:n fick när han började är att återskapa intern och extern stolthet för 
bolaget. Styrelsen har gjort en arbetsmiljökartläggning och utifrån resultatet av den har bolaget tagit 
tag i vissa delar. Bland annat ska man jobba med ledarskap och ordning och reda. 
 
Projektet EMC kommer att avslutas under året. Den sista anläggningen är nu fullt övertagen av 
bolaget. Ska fokusera på att få ut så mycket som möjligt av synenergierna i EMC. 
 
Bolaget behöver växa inom konkurrensutsatt verksamhet och öka lönsamheten. Ska även jobba med 
effektiviseringar samt utveckling av teknik och marknad. 
 
Införandet av insamlingssystemet Sortera mera hemma pågår. Det kommer rullas ut under 2-3 år, har 
börjat i Sandaredsområdet och det tas emot väl av medborgarna. 
 
Bolaget arbetar också med att ta fram i huvudsak beslutsunderlag och miljötillstånd för ett nytt 
vattenverk för att säkra framtida dricksvattenförsörjning. Samrådsfasen pågår tom 10 maj, handlar om 
att samla in frågor och kunskap från närboende mm. 
 
Återställningen av Gässlösa löper på enligt plan och ska vara klart innan årsskiftet. 
 
En fjärrvärmestrategi ska tas fram genom att titta på politiska förutsättningar, lagstiftning, 
reinvestering, lokaliseringsfrågor, bränslefrågor mm. Ambitionen är att vara klart vid årets slut. Detta 
är en viktig fråga för bolagets framtid då fjärrvärmeverksamheten utgör en stor del av totalen.   
 
Gällande biogasen är bolaget inne i slutförhandlingar med en affärspartner som kan köpa biogasen, 
och som även kommer ta över de publika tankstationerna. Det kommer ta 14 månader från tecknat 
avtal innan affären går igång då det behöver byggas anläggningar. 
 
Det drivs ett utvecklingsprojekt med tester för bättre avloppsrening av läkemedelsrester. 
 
Bolaget genomför en investering i fjärrvärmen, som är den sista investeringen för att fjärrvärmen ska 
kunna klassas som helt fossilbränslefri.  
 
Framåt kommer bolaget jobba med effektivisering för att bland annat öka processeffektiviteten. 
Planerar att få till en benchmarking med liknande bolag och då benchmark i ett större perspektiv och 
inte bara utifrån ekonomi för att lära av de bästa med bra utbyte av erfarenheter. Tanken är att komma 
igång under hösten.  
 
Resultatet tom mars ligger på 80,9 mnkr jämfört med budgeterade 69,1 mnkr. Intäkterna har varit 
något högre under perioden samtidigt som kostnaderna har varit lägre. Budgeten för helåret är 44,8 
mnkr, vilket innebär att nu och fram till hösten kommer man ligga på minusresultat. Året har varit 
kallt inledningsvis vilket medfört högre intäkter för bla fjärrvärme och el. Intäkterna för avfall, 
framförallt verksamhetsavfall, har varit lägre till följd av Coronapandemin. De lägre kostnaderna är 



främst kopplat till personal, friskvård mm. Bolaget inkommer med årsprognos i mitten på maj i 
samband med rapportering av tertial 1.  
 
Ekonomiska händelser 2021, som inte ligger med i budget: 
- Skiljeförfarandet med Serneke där rättegångskostnader kommer belasta resultatet. Kommer bli en 
effekt även 2022 med slutförhandlingar under maj 2022. 
- Fått kostnader för miljötillstånd för deponiverksamheten på Sobacken. 
 
Den långsiktiga investeringsplanen över 7 år visar en årlig investeringsbudget på ca 250 mnkr, varav 
50 % avser reinvestering och 50 % avser nyinvesteringar i ledningsnät och anläggningar. 
 
Strategiska investeringar:  
2021 Bosnäs omvandlingsområde VA 
2022 Kretsloppspark 
2022 Nytt vattenverk 
2026 Ny hetvattencentral/kraftvärmeverk 
2027-2028 Renovering av Sjöbo vattenverk. Har ingen uppgift idag på vad det kan kosta. Arbetar med 
frågan nu och kommer vara klart till budgetinlämnandet.  
 
På frågan när bolaget tror att renoveringen av Sjöbo vattenverk kan påbörjas svarar bolaget att planen 
är att inom en femårsperiod efter beslut ska det nya vattenverket stå klart, och därefter kan 
renoveringen av Sjöbo vattenverk påbörjas.  
 
Utmaningar inför budget 2022 
- Amorteringar av EMC lån, påverkar framförallt kassaflödet. 
- Problematisk lånebild, både gällande räntor och amorteringar. 
- Biogasavtalet, ännu osäkert hur det utvecklas. Avtalstecknandet är förskjutet och troligen liten synlig 
påverkan på 2022. 
- Resultatmässigt bör året bli likt 2021. 
 
Frågan om hur intentionen i KFs inriktningsbeslut gällande framtida dricksvattenförsörjning efterlevs: 
Bolaget har gjort en intressentanalys oavsett vilken kommun man bor i. Har haft ett antal träffar med 
Ulricehamns kommun, både på tjänstepersonsnivå och politiskt, och den samverkan är 
omhändertagen. Anordnade samråd den 26 april där boende och andra intressenter runt Tolken var 
inbjudna. Bolaget anser att de har tagit hand om frågan på ett bra sätt och måste summera upp de 
synpunkter som inkommit när samrådstiden gått ut den 10 maj, för att sedan välja inriktning hur man 
ska gå vidare i projektet. En samrådsredogörelse ska tas fram efter samrådstidens slut, den kommer 
vara grund till det miljötillstånd som ska skickas in i höst. Bolaget ska arbeta för att försöka få en 
skyddad vattentäkt. 
 
Ägaren ställer en följdfråga, hur kommunicerar bolaget med berörda?   
Bolaget har tagit upp kommunikation som en viktig del och planerar för hur den ska se ut framåt. 
Behöver ta fram en samlad bedömning som kan presenteras, den sammantagna och långsiktiga 
bedömningen behöver lyftas fram. Så klart ska sakfrågor besvaras så snart som möjligt. Bra om även 
frågor som egentligen kommer längre fram i processen kan besvaras på något sätt i förtid. Det behöver 
vara transparens i detta. Har samlat alla frågor som kommit in på hemsidan med svar, och även de 
frågor som kom innan samrådet och inriktningsbeslutet ska läggas ut där. En informationsträff med 
intresserade planeras att hållas innan ansökan till Miljödomstolen.  
 
Frågan om hur ser strategin ut för finansieringen för kommande investeringar på lång sikt: 
Bolaget ser fyra punkter som viktiga i detta arbete 
- Arbeta fram en finansieringsstrategi tillsammans med Stadshus 
- Öka lönsamheten på de konkurrensutsatta verksamheterna 
- Öka effektiviteten på de taxefinansierade verksamheterna 
- Stärka bolagets kassaflöde 



 
Styrelsen påtalar att framtida finansiering är låst till stor del eftersom allt går genom internbanken. 
Framtida avkastningskrav ingår också som en del här. Styrelsen vill lyfta detta och få en ordentlig 
genomgång och resonera kring framtida finansiering. 
 
Påverkan av Covid-19 
Bolaget var tidigt ute med att stänga kontrollrum och införde hemarbete för de som kan arbeta 
hemifrån, och har fortsatt med dessa riktlinjer. Därför har man kunnat stoppa mycket av eventuell 
smitta och hittills har man haft få fall bland personalen. Detta har så klart påverkat verksamheten till 
viss del men man håller i med samma rutiner. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget använder upphandlingsavdelningen för vissa områden, tex personalkläder, företagshälsovård, 
städservice, resor. VD har fått till sig att det inte fungerar så bra med upphandlingsavdelningen. 
Bolaget har kört flera andra upphandlingar via SKL, tex kontorsmaterial, och där fått bra service och 
priser. Detta kommer bli sämre med det avtal som koncerninköp har tecknat. Gällande inköp av 
elmaterial så hänvisar koncerninköps avtal till en grossist men det behövs mer bolagsspecifikt för det 
installationsmaterial som bolaget köper. Bolaget är anslutet till olika organisationer som man kan 
använda sig av för mer branschspecifika upphandlingar. Styrelsen framför att det vore bättre om 
bolagen själva får avgöra vad som är bäst utifrån bolagets verksamhet.  
 
Ägaren menar att reglerna idag är tydliga med att när ramavtal finns så ska bolagen följa dessa. När 
det inte finns centrala avtal har bolaget egna uppköpare, som hanterar bolagets specifika 
upphandlingar.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Bolaget lyfter några frågor som man gärna vill diskutera med ägaren.  
  
Prissättning av icke taxefinansierad verksamhet borde ligga hos bolagets styrelse. Bolaget ska kunna 
verka på marknadsmässiga villkor. Som exempel justeras fjärrvärmepriset en gång om året i en väldigt 
styrd process - prisdialog med de stora kunderna. I det sammanhanget har det lyfts från kundsidan att 
processen är bra, men det har uttryckts en oro för att politiken sedan kan ändra detta eftersom 
prisjusteringen ska godkännas av Kommunstyrelsen.  
 



Avkastningskravet bör sättas på konkurrensutsatt verksamhet och ej på taxeverksamhet. På den 
taxestyrda verksamheten kan man egentligen inte sätta något avkastningskrav eftersom den ska ge noll 
i resultat. Bolaget framför att avkastningen bara bör sättas på den konkurrensutsatta verksamheten.  
 
Ska vattenkraften ingå i bolagets uppdrag? Styrelsen har delade meningar i frågan, som har uppstått 
eftersom det uppkommit stora investeringsbehov inom vattenkraften. Styrelsen har kommit fram till 
att denna diskussion kan få hjälp genom att man får med ägarens syn i frågan.  
 
Ägaren säger att bolaget inte kommer få direkta svar på sina frågor utan endast information om hur de 
kommer hanteras vidare. Bolagsgruppen får ta med sig de två första frågorna för beredning på 
tjänstepersonsnivå i första steget. Den sista frågan är en formell fråga som behöver hanteras. Det är 
Kommunfullmäktiges uppgift att ta ställning till bolagets uppdrag. Till ärendeberedningen behöver 
frågan kompletteras med lönsamhetsanalyser samt investeringsbehovet på kort och lång sikt från 
bolaget. Frågan får sedan hanteras först i Borås Stadshus som får skicka med ett utlåtande för vidare 
hantering i KS/KF.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 24 augusti kl. 8.30. 
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
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Fråga från Stadshus: 
Hur efterlevs intentionen i Kommunfullmäktiges 
inriktningsbeslut för framtida dricksvattenförsörjning? Största 
delen av sjön Tolken ligger i Ulricehamns kommun. Det är 
därför av stor vikt att Borås Energi och Miljö AB samverkar med 
Ulricehamns kommun under hela utredningsprocessen. Det är 
också av stor vikt att samverka med berörda boende och 
markägare i och utanför kommunen. 
 
Svar Borås Energi och Miljö: 
I den intressentanalys som har gjorts i projektet finns angivet de 
intressenter som projektet kommer att ha relationer till i projektets 
olika faser.  Här finns boende och andra intressenter runt sjön med, 
oavsett i vilken kommun de bor eller verkar i.  
Även kommunledningen i Ulricehamn på såväl tjänstemannanivå som 
politisk nivå finns med.  
För att ge några exempel på den samverkan som har skett; 
30/3 hade projektet möte med tjänstemän och politiker i Ulricehamn. 
Den 29/4 gör projektet en dragning för kommunstyrelsen i Ulricehamn. 
Ett nytt möte med politiker och tjänstemän är bokat till den 20/5 och i 
början av september i Ulricehamn.  
Med närboende och markägare skedde samverkan i samverkansmötet 
den 26/4. Specifika möten med direkta närboende till 
anläggningsobjekt har även skett.  
Samverkan har även skett med fiskevårdsförening, naturvårdsförening 
och kraftproducenter i och utanför kommunen.  
 
 
 
 
 
 
Fråga från Stadshus: 
Hur ser strategin ut för hur finansieringen för kommande 
investeringar på lång sikt ska hanteras? 
 
Svar Borås Energi och Miljö: 

• Arbeta fram en finansieringsstrategi tillsammans med Stadshus 
• Öka lönsamheten på de konkurrensutsatta verksamheterna 
• Öka effektiviteten på de taxefinansierade verksamheterna 
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Fråga från Stadshus: 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende 
väsentliga händelser och möjligheterna att klara ekonomiska 
mål/krav och uppdrag.  
 
Svar Borås Energi och Miljö: 
Budget ackumulerad mars: 69,1 mnkr 
Utfall ackumulerat mars: 80,9 mnkr 
 
Bolaget flaggar för att främst två poster som ”skiljeförfarande 
Serneke” och ”Ändrade förutsättningar Miljötillstånd Sobacken” 
kommer påverka 2021 års resultat negativt. 
 
 
 
 
 
 
Fråga från Stadshus: 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 
samt vilka åtgärder som har genomförts och planeras. 
 
Svar Borås Energi och Miljö: 
Överlag låg sjukfrånvaro på bolaget. 
Distansarbete för den personal som kan arbeta hemifrån. Lokala 
pandemisamordnare är utsedda på våra bemannade anläggningar. 
Ingen större störning till följd av Covid-19 i någon av våra 
samhällsviktiga verksamheter. 
 
 
 
Fråga från Stadshus: 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-
arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig 
investeringsplan (7 år). 
Utmaningar inför budget 2022: 
 Amortering av EMC lån (130 mnkr) 
 Problematisk lånebild 
 Biogasavtal  

 
Investeringsplan kommer kompletteras med ”Renovering Sjöbo 
vattenverk” under 2027/2028. 
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Fråga från Stadshus: 
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder 
sig av Borås Stads upphandlingsenhet? 
 
Svar Borås Energi och Miljö: 
BEM deltar i de koncerngemensamma upphandlingar som bedöms 
resultera i väl fungerande avtal för bolaget. Det omfattar exempelvis 
terminalglasögon, företagshälsovård och flyttjänster.  
 
Då bolaget bedriver en verksamhet som väsentligt skiljer sig från den 
kommunala verksamheten inom många områden, har bolaget 
verksamhetsspecifika behov vilka upphandlas inom bolaget. Dessa 
upphandlingar kräver verksamhetsspecifik kunskap och ett tätt 
tvärfunktionellt samarbete inom bolaget. BEM lyder till skillnad från 
Borås Stad under LUF och LUFS, vilket innebär att upphandlingsregler 
och gränsvärden skiljer sig från LOU och ger mer generösa möjligheter 
till exempelvis förhandling, längre avtalsperioder och sekretess.  
 
Koncerninköp nyttjas även som extra resurser vid arbetstoppar då 
bolagets egna resurser inte räcker till. Omfattningen av denna tjänst 
varierar från år till år. 
 

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Svar Borås Energi och Miljö: 
Det gemensamma ägardirektivet hänvisar bland annat till Regler för 
koncerninköp. Detta dokument innehåller ett flertal otydligheter och är 
i behov av uppdatering och förtydligande. Vid en uppdatering behöver 
ytterligare hänsyn tas till bolagens specifika behov vid upphandlingar 
och anpassningar till dessa. 
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Fråga från Borås Energi och Miljö AB: 
Prissättning av icke taxefinansierad verksamhet borde ligga 
hos BEM´s styrelse 
 
Svar Stadshus: 
Frågan bereds av Bolagsgruppen 
 
 
 
Fråga från Borås Energi och Miljö AB: 
Avkastningskravet bör sättas på konkurrensutsatt verksamhet 
och ej på taxeverksamhet 
 
Svar Stadshus: 
Frågan bereds av Bolagsgruppen 
 
 
 
Fråga från Borås Energi och Miljö AB: 
BEM lyfte principiella frågeställningen om bolaget skall bedriva 
Vattenkraftverksamheten ingå i bolagets uppdrag och inskrivet 
i ägardirektivet? 
 
Svar Stadshus: 
BEM ska redovisa till Stadshus AB investeringsvolymer på lång och 
kort sikt kopplat till lönsamhetsanalyser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 4 maj 2021 15.15-15.40 
 
Bolag: Industribyggnader i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
 
Magnus Johansson, (S) ordförande – med via Teams 
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande – med via Teams 
Patrik Johansson, VD – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB – med via Teams 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Tom Andersson (MP), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrade krav för 2022. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på koncernen för 

innevarande mandatperiod är 3,5 % i avkastning på totalt kapital och 8 mnkr i årlig utdelning 
till ägaren. Soliditetsmålet för koncernen är 15 %.   

c) From bokslutet 2021 kommer ägaren vilja få in en bolagsrapport med uppföljning av årets 
verksamhet, som ett led i ägarstyrningen, och som ett kompletterande dokument till 
årsredovisningen. Mer information om detta kommer i höst.  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 



 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan  
(7 år). 
 
VD Patrik Johansson presenterade verksamheten och dess mål utifrån ett bildspel.  
 
Långsiktiga punkter: strategisk fastighetsförvaltning, tex långsiktig underhållsplan och 
driftsoptimering. Har låg vakansgrad i fastigheterna. Arbetar med att miljöcertifiera sina 
nyinvesteringar som Green building. 
 
Gällande fastighetsutveckling: jobbar med reinvesteringar och en del hyresgästanpassningar.   
 
Prognosen för helår 2021 visar på en omsättning om 59 mnkr och ett resultat på 12 mnkr. Bolaget 
kommer ha en bra lönsamhet och räknar med att leverera resultat enligt budget. 
 
Påverkan av covid-19 
- Fortsatt distansarbete 
- Krisstab, gör kontinuerligt riskanalys och backup planer 
- Förutsättning för distansarbete och fortsatt digitalisering 
- Dialog med kund/hyresgäst intensifieras för att tillsammans hitta gemensamma lösningar. Tex har en 
hyresgäst som startade i januari haft en tuff start. Bolaget har stöttat genom att hyresgästen får en 
något lägre hyra under 2021, som ska tas igen med en något högre hyra 2022 och fram till avtalets 
slut. Positivt från hyresgästen att IBAB kunnat hjälpa till. 
 
Inför 2022 
- Löpande bevakning av ekonomiska konsekvenser 
- Fokus på projektutveckling av strategiska fastigheter 
- Fortsätta verksamhetsutvecklingen 
- Hyresgästanpassningar och reinvesteringar 
- Fortsatt digitalisering 
- För 2022 beräknar koncernen att avkastningskrav och finansiella mål kommer att uppnås 
 
Visar den långsiktiga investeringsplanen som i nuläget avser reinvesteringar i befintliga 
fastighetsbestånd på runt 8 mnkr årligen. Framtida investeringar genom förvärv/projektutveckling 
kommer att utvecklas mer under perioden. Ett arbete med att ta fram en långsiktig strategisk 
underhållsplan pågår. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 
Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Gällande upphandlingsavdelningen 
- IBAB använder sig av gemensamma ramavtal 
- Tar hjälp av och rådfrågar vid olika upphandlingar samt inköpsjuridik 
- Lyfter upp behov av upphandlingar som gemensamt samordnas/upphandlas 
- Bolagets inköpssamordnare deltar i arbetsgrupp vid tex gemensam upphandling för koncernnytta 



- Deltar i inköpsrådet och inköpssamordningsmöten 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Utveckling av framtidssäkrad Strömsdal bussdepå. Behoven förändras utifrån elektrifierade och längre 
bussar. Bolaget för diskussioner med Västtrafik, som är positiva till omtag av fastigheten. Bolaget vill 
gärna diskutera frågan på en kommunalrådsberedning. Ägaren menar att det är en 
samhällsbyggnadsfråga från stadens sida och att det är rimligt att lyfta den på en KB. Bolagsgruppen 
återkommer när en KB-tid har bokats. 
 
Gångbro mellan Vulcanus-Uranus, för att skapa samordningsfördelar. Bolaget arbetar ihop med LFF 
och den externa fastighetsägaren av Uranus i detta, arbetet rullar på. 
 
Förvärv av strategiska fastigheter i samarbete med mark- och exploatering.   
 
Återkoppling mandat för fastighetsinvesteringar. Bolaget lyfte vid senaste plupp-samtalet en önskan 
att justera gränsen för fastighetsinköp från dagens summa på 15 mnkr. Fastighetspriserna har stigit 
kraftigt den senaste tiden och det är svårt att hitta industrifastigheter för 15 mnkr idag. Ägaren tar med 
sig frågan och återkommer med återkoppling. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 9 november kl. 15.15.   
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av bolagsgruppen  
    



Agenda vid planerings- och uppföljningssamtal mellan Borås 
Stad/Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
I enlighet med tidigare kommunikation kallas Presidium och VD i bolagen till pluppsamtal enligt nedan. 
Vi avser utgå från nedanstående agenda:  
 
Planerat deltagande från Borås Stad/Borås Stadshus AB vid möte med stadshusbolagen: 
Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande/ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), Kommunalråd (medverkar vid möte med BEMAB, Elnät, P-bolaget och IBAB) 
Niklas Arvidsson (KD), Kommunalråd 
Andreas Exner (SD), Kommunalråd 
samt ev även de politiska sekreterarna 
 
Planerat deltagande från Borås Stad vid pluppsamtal med bostadsbolagen: 
Kerstin Hermansson (C), Kommunstyrelsens andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Andreas Exner, (SD), Kommunalråd 
samt ev även de politiska sekreterarna 
 
Samt från tjänstepersonsidan vid möten med samtliga bolag: 
Svante Stomberg, Stadsdirektör/VD Borås Stadshus AB 
Samt övriga från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Susanne Bladh. 
 

1. INLEDNING  
Ägardialogen inleds med information från ägaren, sedan förväntas svar på ägarens samtliga 
frågeställningar nedan och därefter övrig information från bolaget. Nytt för i år är att svar på ägarens frågor 
samt frågor, inklusive en beskrivning av frågan, från bolaget till ägaren ska lämnas in skriftligt i samband 
med uppföljningssamtalet. 

 
2. AKTUELL INFORMATION FRÅN ÄGAREN 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE FOKUS BUDGET 2022 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda målen och kraven 
uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen 
för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och möjligheterna att klara 
ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 

• Svar: IBAB prognostiserar att vi klarar ägarens avkastningskrav/finansiella mål och uppdrag för 
2021.  

 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har genomförts och 
planeras. 
 

• Svar: IBAB har vidtagit åtgärder för att hantera den rådande situationen med Coronapandemin. Vi 
har stöttat och intensifierat dialogen med våra hyresgäster för att samverka och finna 
gemensamma lösningar och snabbt anpassat den dagliga verksamheten med digital teknik och 
distansarbete för att leverera uppdraget på bästa sätt. Fortsatt digitalisering av verksamheten. 

 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2022. Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför 
budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa 
en långsiktig investeringsplan (7 år).  
 

• Svar: För 2022 beräknar koncernen, IBAB att ägarens avkastningskrav och finansiella mål kommer 
att uppnås. In långsiktig investeringsplan är framtagen och redovisas i presentation. Löpande 
bevakning av ekonomiska konsekvenser för bolaget vid eventuell fortsättning av pandemi. 



 
 
 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige antagna regler 
för koncerninköp.  
 
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads upphandlingsenhet? 
 
Svar: 

• IBAB använder sig av gemensamma ramavtal som koncern inköp upphandlat. 
• Tar hjälp och rådfrågar koncerninköp vid olika upphandlingar samt kompetens inom 

inköpsjuridik.  
• Lyfter upp behov av upphandlingar som gemensamt samordnas/upphandlas via koncerninköp. 
• Vår inköpssamordnare deltar i arbetsgrupp tillsammans vid tex gemensam upphandling för 

koncernnytta. 
• Vi deltar i inköpsråd och inköpssamordningsmöten. 
 

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Svar: Nej 
 
 
FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för 
ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att rådgöra med ägaren. T ex 
större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt? 
Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Svar: 
 

• Fastighetutvecklingsprojekt i presentation. 
 
 

5. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR. 
 
Välkomna 
/ 
Borås Stad/Borås Stadshus AB genom Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad/Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 5 maj 08.15-08.40 
 
Bolag: Inkubatorn i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Stefan Dinér, VD – med via Teams 
Petter Hedihn, ordförande – med via Teams 
Anders Glemfelt, näringslivschef – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andres Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Preliminärt ligger resultatkravet kvar inför 2022, utifrån tidigare beslut för innevarande 

mandatperiod där resultatkravet ligger på -2,6 mnkr.   
c) I samband med inlämnandet av budget 2022 vill ägaren få in en konsekvensbeskrivning av 

vad ett förändrat koncernbidrag skulle innebära, utifrån ett effektiviseringskrav på 0,5 %, 1 % 
eller 1,5 %, som skulle innebära ett resultatkrav på -2,4 mnkr eller -2,5 mnkr. 

d) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 
med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan  
(7 år). 
 



Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel.  
 
Verksamheten 2021: 
- Två nya affärsutvecklare är på väg in samt en programchef som börjar under maj 
- För närvarande 60 aktiva bolag, varav 30 är inne i inkubatorsprocessen 
- Fått in 3 nya kunder under året, planen är 16 stycken 
- Hittills har 3 kunder lämnat genom positiv exit, vilket är bättre än plan 
- Närvaro i sociala medier och arbetet med att positionera Borås INK pågår 
- Svårighet med nätverksarbete under pågående pandemi 
- Planerar att nå budgeten  
 
Påverkan av covid-19 
- Nätverksarbetet är svårt 
- Projekttiden för kunderna förlängs i vissa fall 
- Affärsidén från vissa kunder har förstärkts 
- Den digitala mognaden hos bolaget och kunderna har ökat 
- Digitala arrangemang har inneburit att man nått en bredare målgrupp 
- Etablering av nya mötesformer och forum 
- Reducerade inkubatorsavgifter med syfte att stötta kunderna  
 
Inför budget 2022 
- Finansiering från Vinnova är säkrad för 2022. 
- VGR, den näst största finansiären, tar beslut om bidrag under december 2021. VGR har en generell 
positiv attityd att stödja innovationsverksamheter. 
- Har bra dialoger med Högskolan i Borås och inget tyder på någon förändring. 
- Osäkerhet och utmaning gällande finansiering för bolaget kan konstateras från 2023. För att minska 
beroendet av specifika projekt önskar bolaget ett ökat stöd från Borås Stad, för att sedan diskutera en 
ökning med VGR. 
- Ska även prata med Boråsregionen om de är intresserade att vara med som basfinansiär. 
 
Kommer fortsätta med INK LAB, som kan ses som ett förinkubatorprogram. Körs för andra året. 
Upplägget innebär åtta träffar under vår och höst med föreläsningar, workshop och individuell 
coaching. Bolaget ska även anordna INK Day, som är en tvåtimmars livesändning där man pratar om 
entreprenörskap. Årets tema: Ojämlikt entreprenörskap – är det hållbart? 
 
Bolaget har fått i uppdrag från VGR att satsa på hållbarhet, och kommer arrangera webbinarium om 
Hållbart Näringsliv under våren. Det kommer också anordnas en föreläsning inom hållbart 
entreprenörskap. 
 
Bolaget ska även köra vidare på en nationell satsning inom textilområdet, men har inte klart med 
finansieringen för detta än.    
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 



Använder upphandlings avtalskatalog i den utsträckning det finns leverantörer som passar bolagets 
verksamhet. Upphandlingsavdelningen används som en kompetensresurs vid specifika fall. Vissa 
inköpta tjänster är unika för varje enskild kund, och får hanteras separat i vissa fall.  
 
Inget behov av att justera ägardirektivet.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Långsiktig basfinansiering, från 2023 och framåt. Viktigt för att säkerställa egen agenda och inte 
påverkas av specifika projekt. Ägaren kommenterar att det nog är läge att staden tar en diskussion med 
VGR om bolagets finansiering framåt.  

 
6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 10 november kl. 8.15. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 5 maj 2021 kl. 09.00-09.40 
 
Bolag: Borås Djurpark AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Eric Stjerna (L), ordförande – med via Teams 
Urban Svenkvist (M), vice ordförande – med via Teams 
Jeanette Lindström, VD – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrat resultatkrav inför 2022, Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för 

innevarande mandatperiod är ett resultatkrav på -12 mnkr.   
c) Ägaren vill få en konsekvensbeskrivning i samband med inlämnandet av budget 2022 på vad 

ett förändrat koncernbidrag skulle innebära utifrån ett effektiviseringskrav på 0,5 %, 1 % eller 
1,5 %, som skulle medföra ett resultatkrav på -11,6 mnkr, -11,2 mnkr respektive -10,8 mnkr. 

d) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 
med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

     
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan  
(7 år). 



 
Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där följande gicks igenom: 
 
Året har börjat bra och redan innan parken hade öppnat hade många säsongskort sålts utifrån en 
kampanj som bolaget körde runt jul. Det första kvartalets resultat ligger därmed något över budget. 
Campingen har subventionerad hyra pga pandemin, som också bidrar till ett ekonomiskt plus. Valt att 
ha öppet parken fler dagar i år, ser en möjlighet att utveckla verksamheten genom att ha öppet en 
större del av året och vara mer tillgänglig för boråsarna under rådande pandemi. Kommer att ha 199 
öppetdagar och har infört två nya säsonger, Halloween och Djulmys under adventshelgerna. Jobbar 
med upplevelser i parken, ett exempel är att besökare kan köpa plats bakom kulisserna för att lära sig 
mer om vissa djurarter.   
 
Parken öppnade i april och har haft 39 % fler besökare jämfört med 2020, men det har varit fler 
öppetdagar i år. Budgeterat med fler besökare i år och efter april ligger besöksantalet över budget. Har 
sålt 69 % fler säsongskort tom april jämfört med 2020 och även antalet sålda biljetter har ökat.  
 
Vandrarhem och stugor på campingen har haft ökad beläggning. Dock beräknas campingen gå minus 
runt 2 mnkr på helåret. Gällande campingen ska man satsa på att behålla och få tillbaka gästerna som 
man tappat. Arbetar tillsammans med LFF för att få till ett långsiktigt hyresavtal som ska ge 
långsiktiga förutsättningar att utveckla campingen. 
 
Bolaget bedömer att man kommer klara sitt uppdrag under året, både gällande parken och 
utbildningsverksamheten.  
 
Påverkan av pandemin 
Djurparken ska förhålla sig till en ny pandemilag. Länsstyrelsen sköter tillsynsverksamheten, och 
regeringen har genom den nya lagen möjlighet att stänga parken om smittoläget förvärras. Reglerna 
säger att varje besökare ska ha en yta på 20 kvm, både ute och inne, vilket medför ett maxantal på  
2 000 besökare samtidigt. Biljettförsäljningen kan regleras varje dag och besökarna måste därför 
förboka biljett och insläppstid. Alla biljetter och säsongskort säljs online. Har även omprioriterat bland 
investeringarna. Satsar på investeringar som gynnar utomhusvistelse, tex terrasser. Har skjutit på 
utbyggnad av butiker, där besöksantalet begränsas av pandemin.  
 
2022 
Den stora utmaningen är att behålla balansen mellan bevarande av djurhållning och det kommersiella.  
Under kommande år behöver investeringar göras i flera djuranläggningar. Samtidigt behöver parken 
kompletteras med fler och andra former av upplevelser för att locka fler besökare. Konceptet med 
maskoten Simba ska fortsätta att utvecklas. Planerna för hur Nordskogen ska användas fortgår också. 
 
Långsiktiga investeringar 
Planen visar behov av investeringar de närmsta åren i både campingen och djurparken. I parken 
handlar det främst om nya djuranläggningar men även restauranger, lekplatser mm.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 



Bolaget följer reglerna och använder upphandlingsavdelningen enligt de föreskrifter som finns. Ibland 
kan väntetiderna upplevas för långa, eftersom bolaget är säsongsbundet behöver investeringar göras 
när det inte stör verksamheten och då med korta ledtider. 
 
Bolagets ägardirektiv uppdaterades nyligen med förtydligande om campingen och bolaget ser inget 
behov av justering. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Ägaren har ställt en fråga gällande bolagets strategi för campingen.  
Det behövs ett omtag av Borås camping för att kunna behålla 4 stjärnor och upplevas ha den standard 
som krävs för att få tillbaka sina gäster. Satsar i första hand på sommargästerna, främst barnfamiljer 
som även besöker djurparken. Campingen ska även vara tillgänglig vid större evenemang. Hyr även ut 
till studenter delar av året. Bolaget ser många möjligheter med campingen.   
Den satta strategin säger att målet med campingen är att skapa en attraktiv camping med unikt 
stadsnära läge. Fastigheterna har ett omfattande underhållsbehov för att få upp standarden. Bibehålla 
och få tillbaka gäster som valt bort campingen pga för låg standard. Långsiktigt behövs satsningar i 
stugor, servicehus och vandrarhem.  
 
Ägaren instämmer i bolagets beskrivning gällande campingen. Vad behövs för att utveckla och öka 
lönsamheten för campingen? Diskussioner förs med LFF gällande det eftersatta underhållet som man 
snart kommer att landa i. Därefter måste bolaget ta vidare utvecklingen för det är viktigt att ha en 
attraktiv camping, som ägaren pekat ut ska drivas av bolaget.  
 
Styrelsen instämmer med VDs beskrivning. Mycket arbete fokuseras på pandemin just nu. Men  
det kommer krävas mod och framåtsiktande av ägaren för kommande investeringar. För det kommer 
krävas stora investeringar för att fortsatt kunna locka turister till parken och Borås.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 10 november kl. 9.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 



REDOGÖRELSE ENLIGT AGENDA VID PLANERINGS- OCH UPPFÖLJNINGSSAMTAL MELLAN BORÅS 
STAD/BORÅS STADSHUS AB OCH KOMMUNENS BOLAG 

 

Punkt 3. Måluppfyllelse fokus budget 2022 

Kortfattad redogörelse för 2021 avseende väsentliga händelser och möjligheterna att klara 
ekonomiska mål/krav och uppdrag.  

När vi nu är full styrka i ledningen av Borås djurpark & Camping, så har vi fullt fokus på måluppfyllnad 
2021. Året har börjat bra med första kvartalet som visar resultat på +1 708 000 kr över budget och 
+3 719 000 kr jämfört med fg år. Resultatet beror främst på en lyckad kampanj att sälja säsongskort 
före öppning av parken samt att vi håller i våra kostnader i hela bolaget. Campingen har en 
subventionerad hyra under pandemin, vilket också påverkar resultatet hittills i år jämfört med fg år. 

Vår nya ekonomichef har genomfört en rad effektiviseringar i fakturahantering och bokföring, vilket 
också återspeglar sig i resultatredovisningen. 

Vi har valt att ha öppet djurparken fler dagar i år än på många år. Detta beror dels på att vi ser 
djurparken som viktig för Boråsaren under rådande pandemi och vi ser en möjlighet att utveckla 
verksamheten genom att ha öppet en större del av året, något jag flaggade för redan förra året. Med 
en ny marknadschef på plats, så har vi nu påbörjat arbetet med att erbjuda  
Halloween (höstlovet) och Djulmys i Ljusparken (under 4 adventshelger). 

Första månaden vi har öppet i år, april, ser ut så här jämfört med förra året: 
Antal besökare i april +39% (+15% jmf budget) 
Biljettintäkter per april inkl säsongskort kr +100% 
Antal sålda säsongskort per april +69% 

Campingens nuläge på årsbasis: vandrarhem fr 24% beläggning FÅ till 44% i år, stugor FÅ 49% till 
66%, således en kraftig ökning som härrör till ny kompetens i verksamheten och ökad bearbetning av 
marknaden. 

Förutsättningarna att klara våra ekonomiska mål och krav 2021 får anses goda under nuvarande 
förhållande avseende pandemin. Förutsättningarna att klara uppdraget som också innefattar 
utbildning och bevarandearbete får också anses goda, då vår utbildningsverksamhet fortsätter enligt 
plan och vi har trots rådande pandemi lyckats få iväg flertalet djur till både det vilda (3 visenter) och 
till andra djurparker, bl a en röd panda, älgar, geparder och snart även en elefant. 

Effekter av Covid-19 samt åtgärder som genomförts och planeras. 

Ny pandemilag gäller från januari 2021 med nya restriktioner per den 25 mars 2021. 
- Varje besökare ska ha en yta om 20 kvm att vistas på, såväl utomhus som inomhus 
- I restauranger och handelsplatser/butiker gäller 1 person per 10 kvm 
- Maxantal entrébiljetter säljs varje dag 
- Slottider för inträde varje timme för att sprid besökarna över dagen och minska köbildning 
- Ny webshop säsongen 2021 för att möta ovan behov 
- Omprioriteringar avseende investeringar 2021 med fokus på investeringar som gynnar nuvarande 
behov av utomhusvistelse 

Campingverksamheten tror  med 
närhet till såväl djurpark, friluftsliv och övriga närliggande aktivitetsområden. 



Mer om campingen under punkt 5.

Budget 2022  utmaningar inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och 
ekonomiska mål/krav samt långsiktig investeringsplan 

Kommande investeringar har att hantera balansen så att vi gör investeringar som bidrar till parkens 
utveckling och förmåga att locka med upplevelser för våra besökare. Samtidigt som vi måste 
investera i vår djurhållning så att vi har fokus på djurvälfärd och följer myndigheternas krav på 
djurhållning. De närmaste åren måste vi investera i nya anläggningar för flera av våra djurarter.  
Bolagets ledning tror dock inte på att enbart nya djuranläggningar drar fler besökare. På 2020-talet 
har våra besökare krav på att få en upplevelse. Därför behöver vi komplettera djurparken med andra 
former av aktiviteter och upplevelser. För att besökare ska vilja spendera mer pengar under sitt 
besök, krävs det att utbudet av exempelvis mat och dryck utvecklas. 

Vi har ett mycket framgångsrikt koncept med en maskot, Simba  som ska utvecklas. 

I den långsiktiga investeringsplanen framgår att vi de närmaste två åren 2022-2023 kommer att 
behöva investera i såväl campingen som i djurparken. I djurparken rör det sig främst om nya 
djuranläggningar men också restauranger, lekplatser och andra aktivitetsanläggningar. På längre sikt 
krävs en samsyn hos bolaget och ägaren, i vilken omfattning och med vilken hastighet som 
Nordskogen ska integreras i Borås Djurpark. 

Punkt 4. Ägardirektiven 

Bolagets ägardirektiv uppfylls. I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolaget ska följa regler 
för koncerninköp. 

Fråga: I vilken omfattning använder bolaget sig av Borås Stads upphandlingsenhet? 

Bolaget använder stadens upphandlingsenhet enligt de föreskrifter som finns. Borås Djurpark och 
Camping som är en säsongsverksamhet finner det ibland svårt att hantera de långa väntetider som 
gäller vid användande av stadens upphandlingsenhet. Vi har mycket kort tid på året att genomföra 
större ingrepp i parken och på campingen för att inte störa verksamheten. Då beslut om budget tas 
relativt sent på året så har vi mycket begränsade möjligheter att hinna genomföra större 
investeringar innan nästa säsong drar igång. 

Inga behov finns av justering av ägardirektiven. 

Punkt 5. Frågor av principiell beskaffenhet/större vikt 

Borås Camping  för besökare i Borås Stad. Redovisning av strategier för Borås Camping med 
bakgrundsfakta, se sep dokument . 

För att tillgodose de förväntningar och krav som man kan ha på en fyrstjärnig camping så krävs ett 
rejält omtag, i första hand för att få ett utgångsläge att bygga vidare på. Ett utgångsläge som innebär 
att vi kan behålla våra fyra stjärnor med en kvalitet och standard som gör att vi får tillbaka de gäster 
vi förlorat pga att vi inte motsvarat förväntningarna vad gäller standard på våra stugor, vandrarhem 
och servicebyggnader. 

Med campingen i bolaget, Borås Djurpark & Camping AB, ser vi en möjlighet att locka besökare till 
djurparken att stanna mer än en dag och på sätt skapa turistekonomiska effekter till staden.  



 

 

 

Målet med campingen som en del i bolaget Borås Djurpark & Camping AB är att skapa en attraktiv 
boendeform med ett exceptionellt läge i Borås Stad.  

Bakgrund 
Det har varit osäkert under många år ifall campingen ska ligga kvar i bolaget, då ägaren har 
undersökt möjligheterna att sälja denna del av bolagets verksamhet. Detta har medfört att några 
satsningar på campingen inte genomförts på länge. Fastigheterna på området har idag ett 
omfattande underhållsbehov och en standard och kvalité på faciliteter, vandrarhem och stugor som 
idag är alltför låg för att vara attraktiv och konkurrenskraftig.  

När nu ägaren tagit beslut om att verksamheten ska vara kvar i bolaget, så avser bolaget göra en 
satsning för att få i gång verksamheten. Idag finns kompetens och engagemang att driva 
campingverksamheten framåt. MEN för att starta upp med att utveckla verksamheten behöver vi 
först hamna på ruta 0 och komma ikapp flera års frånvaro av utveckling, dels för att få behålla våra 4 
stjärnor och för att bibehålla och få tillbaka gäster som valt bort oss pga alltför låg standard.  
 

Strategi 
Borås Camping ska vara en betydande faktor för att locka besökare till Borås för såväl 
djurparksbesökare som idrottsutövare, friluftsidkare, publik till evenemang eller resande i tjänsten 
och besökare till andra Boråsare. Målet är att vara en stadsnära, fyrstjärnig camping och något för 
Boråsaren att var stolt över och som genererar turistekonomiska effekter för staden. 

Campingen ska vara en del i verksamheten som i sig, genererar ett positivt rörelseresultat för bolaget 
Borås Djurpark & Camping AB. 

För att lyckas med att bli en attraktiv, fyrstjärnig camping som ger turistekonomiska effekter till 
staden, så krävs åtgärder på kort och på lång sikt. 

Kortsiktigt har vi redan påbörjat en uppfräschning av stugor på campingen, då stugorna är de mest 
attraktiva objekten för uthyrning, särskilt under rådande pandemi. Det akuta behovet av 
renoveringar och reinvesteringar måste åtgärdas för att komma på fötter och hamna på ruta 0. 
En organisationsförändring är redan genomförd med syfte att vara mer kostnadseffektiva och 
rekrytering av en Destinationsansvarig har genomförts då rätt man/kvinna på rätt plats är avgörande 



i arbetet med att marknadsföra verksamheten och skapa kontakter för att sälja in möjligheterna som 
campingen erbjuder. 
Kopplingen till djurparken är viktig för den största målgruppen, som är turister under 
sommarhalvåret. För denna målgrupp uppgraderar vi också utbudet av aktiviteter på campingen.  
Vad gäller campingens beläggning så gör vi allt vi kan för att få behålla våra gäster, så att de vill 
komma tillbaka. Vi arbetar tillsammans med LFF för att få till ett långvarigt nytt hyresavtal som ska ge 
oss förutsättningar att utveckla verksamheten och få den att ge avkastning för långsiktiga 
investeringar. 

 

Långsiktigt finns ett stort behov av investeringar i servicehus, stugor och vandrarhemmet på 
området. Sannolikt kommer vi också att behöva tillföra ett antal stugor då 11 av de nuvarande 
stugorna på området är i så dåligt skick att de måste rivas. För att vara attraktiva på lång sikt måste 
campingen utvecklas och moderniseras. Detta arbete måste påbörjas parallellt med den 
återupphämtning som måste genomföras för att hamna på ruta 0. 
Vi ser en fantastisk möjlighet att på sikt vara ett attraktivt boendealternativ för företag, föreningar 
och organisationer i samband med större evenemang i och kring staden Borås. 
 

Genom att erbjuda ett kvalitativt, prisvärt boende ser vi ökade möjligheter att få besökare i Borås att 
välja att stanna mer än en dag i vår fina stad med närhet till citykärna, Knalleland, friluftsområde och 
aktiviteter i och kring Borås Djurpark. 

Vi är medlemmar i SCR, Svensk Camping, som är branschorganisationen för Sveriges camping- och 
stugföretagare. Här ser vi också en möjlighet att i större utsträckning synas för Sveriges campare och 
locka fler besökare. 

 

 

 

 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 5 maj 2021 10.15-10.35 
 
Bolag: BoråsBorås TME AB 
 
Närvarande bolaget: 
Ulrik Nilsson (M), vice ordförande – med via Teams 
Helena Alcenius, VD – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus  
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus – med via Teams 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 
Evelina Pirs, Magnus Widén 
  
  

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för 2022 är preliminärt -18 mnkr eller bättre. 
c) Ägaren vill få in en konsekvensbeskrivning i samband med inlämnandet av budget 2022 på 

vad ett förändrat koncernbidrag skulle innebära, utifrån ett effektiviseringskrav på 0,5 %, 1 % 
eller 1,5 %. I kronor blir det en minskning av koncernbidraget med 110 tkr, 220 tkr respektive 
330 tkr.  

d) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 
med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan 
 (7 år). 
 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Verksamheten 2021: 
Kommer att klara målen och budgeten på -18 mnkr, både den ordinarie verksamheten och firandet av 
Borås 400 år.  
 
Påverkan av Covid-19: 
Planerat om alla publika händelser för jubileumsåret. Sommartorsdagarna och on tour har ställts in. 
Om restriktionerna lättar planeras aktiviteter för det. Kommer lämna T1 prognosen oförändrad utifrån 
att man inte vet vad som händer med 400 års firandet. 
 
Utmaningar 2022: 
Bolaget har två frågor som de gärna vill diskutera. 
Vad ser ägarna som bolagets främsta uppgift? 
Vilket värde ska bolaget ha och vilken roll ska den spela? 
 
Bolaget började som ett turistbolag, Besöka Borås efter tre års projekttid. Delarna Bo, Arbeta, Studera 
låg i partnerskapet. Nytt förändrat ägardirektiv från 2019 där även boråsarna finns med.  
 
Otydligheten påverkar organisationen med mål och fokus och när bolaget träffar och samarbetar med 
andra förvaltningar/organisationer. Omvärlden har och fortsätter att förändras och mycket har hänt 
inom de områden som bolaget verkar i.  
Turism - förslag om att driva det i Boråsregionen pågår 
Möten & Evenemang - Partnerskapet har blivit ett trippelskap genom högskolan och den forskning 
som drivs där. När bolagets affärsplan skrevs var Knalleland och Borås City affärsområdena. Men nu 
sker en utveckling av Borås Norr och Borås Event samt Textile Fashion Center som har kommit till 
och utvecklats. 
 
Under året arbetar styrelsen med en ny affärsplan. För att den ska bli så bra som möjligt vill man gärna 
diskutera bolagets framtid med ägaren. Styrelsen framför att rollen mellan bolaget, Borås Stad och de 
aktörer som finns inom besöksnäringen har aktualiserats utifrån pandemin. Vem ska göra vad? Aktörer 
tror att de har kommunicerat med staden när de kontaktar Borås TME. Rollen blir oklar, när agerar  
vem? Styrelsen lyfter även frågan om hur ägarskapet hanteras, Borås näringsliv äger 9 %, och borde 
också delta på tex pluppsamtalen. Styrelsen har gjort bedömningen att det är bra med ett 
framåtsyftande resonemang och klargöra rollerna för framtiden.  
 
Ägaren menar att bolagets uppgift är turism, evenemang och möten. Det är bra att ha ett resonemang 
men frågeställningarna behöver förtydligas. Är det uppdraget som är oklart eller är det informationen 
ut till andra aktörer som är oklar? Bolagsgruppen tar med sig frågan och tar en diskussion med VD om 
bolagets roll.  
 
VD utvecklar att man är ett turismbolag, men enligt ägardirektivet ska bolaget även arbeta för 
boråsarna och plats. Ska bolaget vara en utförandeorganisation eller bara marknadsföra? Bra om vi 
samlar ihop frågorna och tar en diskussion om detta för att klargöra.  
 
Investeringsplan 
Bolaget har inga egna investeringar men det kan uppkomma diskussioner om investeringar för 
besöksnäringen/platsutveckling.    
 
 
 



4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget använder upphandlingsavdelningen fullt ut när man kan. Följer de upphandlingar som finns. 
Bolaget utgör en liten del och är bara med i inköpsportalen. Förbättringar kring vilka avtal som 
bolagen är med på och inte har förtydligats de senaste åren. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se under punkt 3. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, onsdagen den 10 november kl. 10.15.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 5 maj 2021 11.00-11.20 
 
Bolag: Akademiplatsen AB 
 
Närvarande bolaget: 
Lars-Gunnar Comén (M), vice ordförande – med via Teams 
Helena Alcenius, VD – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB – med via Teams 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), 
Evelina Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för 2022 är preliminärt -28,7 mnkr eller bättre.  
c) Ägaren vill få in en konsekvensbeskrivning i samband med inlämnandet av budget 2022 på 

vad ett förändrat koncernbidrag skulle innebära, utifrån ett effektiviseringskrav på 0,5 %, 1 % 
eller 1,5 %. Det skulle medföra resultatkrav på -28,5 mnkr, -28,4 mnkr respektive -28,2 mnkr.   

d) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 
med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan  
(7 år). 



 
Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Verksamheten 2021: 
Befarad vinstvarning då bolaget har hyresintäktsbortfall för Borås Kongress. Hyresgästen har inte haft 
den utveckling man trott pga pandemin. Till och med mars ligger resultatet fortfarande lite plus 
jämfört med budget och man kan klara våren då Borås Kongress hyr ut lokaler till Viskastrandsskolan 
och KRY som ger lite intäkter. Möjligheten att klara de ekonomiska målen beror på hur restriktionerna 
kommer se ut i höst. Bolagets budget ligger på -28,7 mnkr, varav 22 mnkr utgör hyreskostnader till 
LFF och IBAB och är fasta kostnader som bolaget inte kommer undan. 
 
Påverkan av Covid-19: 
Åtgärderna ligger hos driftsoperatören, som inte hade klarat sig om de inte hade haft omsättningshyra. 
De kör med minimal personalstyrka och får statliga bidrag.  
 
Utmaningar inför 2022: 
Bolaget har en stor fråga som utmaning – när kommer marknaden igång? 
Hyran från IBAB är indexreglerad och kommer öka i högre takt än återhämtningen av 
mötesmarknaden. Bolaget har en god dialog med driftsoperatören, som har förlängt kontraktet till 
utgången av 2022. Nuvarande avtal kan förlängas ett år till och sedan måste en ny upphandling göras. 
 
Investeringar  
Investeringsplanen visar en investering 2024 på 3 mnkr avseende förslitningar i Borås Kongress, kan 
eventuellt skjutas på något. Större investeringar avseende Borås Kongress beräknas behöva göras 
2028-2029. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan och 
strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget använder upphandlingsavdelningen fullt ut. Har använt dem mycket kring alla turer med 
LED-skärmen. Förbättringar kring vilka avtal som bolagen är med på och inte har blivit mycket bättre.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att 
rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Bolaget har underbemannade stabsfunktioner för ekonomi och alla krav från ägardirektiven. Många 
dokument som ska hanteras och har inte tillräckligt med personal att hantera detta. Detta har även 
tagits upp i bolagets riskanalys.  
 



Långsiktiga tankar från ägarna om Akademiplatsen är det effektivaste sättet att driva de två olika 
uppdragen.   
 
Styrelsen framför att med tanke på läget i omvärlden och oklarheten i när det kan återgå till ett något 
mer normalt läge har bolaget klarat sig ganska bra. Driftsoperatören har överhuvudtaget inte nämnt att 
kasta in handduken, men kommer behöva anpassa sig efter nya mötesformer. En annan fråga, är det 
rimligt att ställa samma krav på de små bolagen som på de stora bolagen, tex gällande rapportering.  
 
Ägaren har förståelse för bolagets situation och att man har liten möjlighet att påverka sina kostnader. 
Gällande rapporteringen kan det vara skäligt att se över vilka dokument som ska gälla bolaget.  
Bolagsgruppen får ta med sig och se över detta.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, onsdagen den 10 november kl. 11.00.   
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Onsdagen den 5 maj 2021 13.30-14.00 
 
Bolag: Borås Elnät AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sören Björklund, (S) ordförande – med via Teams 
Marie Fridén, (M) vice ordförande – med via Teams 
Lars Hedendahl, VD – med via Teams 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB – med via Teams 
Tom Andersson (MP), kommunalråd – med via Teams 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén  
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrade krav för 2022. Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande 

mandatperiod är 4 % i avkastning på totalt kapital och 45 mnkr i årlig utdelning till ägaren. 
Soliditetsmålet är 20-25 %. Bolaget har lyft en önskan om differentierat avkastningskrav, som 
ägaren tittar på inför kommande mandatperiod. Men för innevarande period är det fortsatt 
samma krav som gäller. 

c) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 
med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst.  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan  
(7 år). 
 
Bolagets VD lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande information.  
 
Verksamheten 2021: 
Positivt:  - Får rulla med överskottet av intäktsramen från 2012-2015 
 - Energivolymerna är högre än budgeterat vilket medför högre intäkter 
 - Anslutningsintäkterna inom båda affärsområdena ligger högre än budget 

- Projektet FRAMM ligger efter tidplan, vilket påverkar avskrivningarna som blir något 
lägre 2021 

Negativt:  - Ökade kostnader för återställning av asfalt 
- Markavtalet med Borås Stad medför en kostnad som tillkommer utöver budget. Gäller 
bara AO Elnät än så länge. 

 
Prognosen för 2021visar på något högre intäkter medan kostnadssidan inte ökar lika mycket. Det ser 
bra ut och känns som att resultatet kommer hamna över budget och därmed kommer man klara ägarens 
krav.  
 
Påverkan av Covid-19: 
Verksamheten har löpt på väldigt bra och man klarar leveranserna inom båda affärsområdena lika bra 
som ett vanligt år. Har haft lägre sjukfrånvaro än vanligt. Affären datacenter har påverkats negativt då 
kunder har valt att skjuta på beslut att flytta in i den nya anläggningen. Kostnader för resor, 
utbildningar, möten mm har minskat. Märker av en trötthet att jobba hemifrån från personalen och 
samarbetsproblem och friktion uppstår ibland. FRAMM-projektet skjuts fram i tid pga brist på 
halvledarkomponenter som följt i spåren av pandemin.  
 
De åtgärder som vidtagits är att alla som kan arbetar hemifrån. Fältpersonal som arbetar med elnät 
kommer inte in på kontoret utan är utstationerade till olika mottagningsstationer och utgår därifrån, två 
och två. Bolaget har även börjat planera för framtiden och läget efter pandemin. Kommer nog medföra 
ett mer flexibelt arbete, kan bli möjligt med fortsatt arbete hemifrån någon dag i veckan. Riktlinjer för 
hur detta ska se ut håller på att tas fram.  
 
Inför Budget 2022: 
- Intäktsramarna styr. Osäkerhet kring kalkylräntan där det just nu ser ut att bli svårt att nå en 
avkastning på 4 % 2022 och framåt. 
- Ökade kostnader för återställning av asfalt. Medför att man inom AO Stadsnät ibland väljer att inte 
bygga ut inom vissa områden för det blir inte lönsamt. De ökade kostnaderna för AO Elnät leder till att 
kapitalbasen inte ökar i samma takt som investeringsutgiften.   
- Markavtalet med Borås Stad. Ökar kostnaden för AO Elnät med ca 3,5 mnkr till 4 mnkr årligen och 
minskar, allt annat lika, resultatet med samma summa.  
- Kommer bli svårt att nå 4 % i avkastning under 2022 och 2023. Ser att man kommer klara 
soliditetsmålet och utdelningskravet på 45 mnkr.  
 
En prognosutveckling för 2022-2023 visas utifrån olika scenarion beroende på vad kalkylräntan, som 
reglerar intäktsramen, landar på. Kalkylräntan har överklagats gemensamt av elnätsbolagen och 
behandlas i domstolsprocess just nu.  
 
Långsiktiga investeringar 
Inom AO Stadsnät har man passerat en puckel, där kommer investeringarna vara låga och ligga runt 20 
mnkr årligen framöver. Investeringarna inom AO Elnät svänger lite mer mellan åren, och avser 
framförallt utbyggnaden av 130kv-ringen och de stora mottagningsstationerna, har fem stationer kvar 
att bygga.  
 



Bolaget får en fråga om stora anslutningar och kapacitet. Bolaget ser sådant som positivt även om det 
kräver förändringar. Utbyggnaden av elnätskapaciteten som görs är till för att kunna möta stadens 
utveckling och den elektrifiering av samhället som sker nu.    
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Merparten av det material och schaktarbeten som utförs är upphandlade genom Borås Stad. Utöver det 
går även det mesta av förbrukningsmaterial, arbetskläder mm genom stadens avtal. För stora stations- 
och kabelentreprenader, som är bolagsspecifika, anlitas experthjälp. 
 
Inget behov av justerat ägardirektiv. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Inga frågor lyftes. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 9 november kl. 9.00.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
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Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 6 maj 2021 08.45-09.15 
 
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Leif Gran (S), ordförande – med via Teams 
Anna-Clara Stenström (M), vice ordförande – med via Teams  
Mikael Henrysson, VD – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
c) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 

med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan  
(7 år). 
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 



Nuläge 2021 
- Ny medarbetare började i maj, ska sköta ekonomi och administration. Viktigt med inledningen. 
- Nytt fastighetssystem under hösten 2021. Har inte funnits tidigare utan har skötts via HSBs portal.  
- Energideklarationer ska upprättas för samtliga fastigheter  
- Riktade och rätt åtgärder på fastigheterna 
- En plan för övertagande av uppgifter som legat under entreprenad. Har avtal med HSB fram till 
årsskiftet. Avtalen med SAPS och Tranemo Trädgårdstjänst går ut under våren 2022 och ny 
upphandling ska göras gällande mark- och trädgårdstjänster medan bolaget planerar att ta över 
fastighetsskötseln.  
- Ett positivt avkastningskrav förväntas uppnås 2021  
- Stort fokus på organisationen och nytt förvaltningssystem 
 
Utmaningar 2022 
- Planerar att ta in nya medarbetare i form av fastighetsskötare. Många delar som ska komma på plats 
till dess, tex utrustning och fordon för transport.  
- Nytt fastighetssystem 
- Uppstart av eventuell nybyggnation i Sandhult 
- Implementering av avläsning  
- Ett positivt avkastningskrav förväntas även uppnås under 2022. Ser minskade avtalskostnader, 
materialkostnader, bättre planering och miljövinst samt mindre fakturahantering när fastighetsskötseln 
tas över och sköts av bolaget själva.  
 
Påverkan av Covid-19 
Vissa underhållsarbeten på fastigheterna kommer att ändras från tänkt plan, men det går förhållandevis 
bra att genomföra de flesta uppgifterna, tex med hjälp av boende och personal på äldreboendet. 
 
Långsiktig investeringsplan 
- Plan komma igång med Kyrkebo 1:94 i Sandhult under 2023 
- Moränvägen 1:25 del 2 i Sjömarken, plan 2025 
Bolaget för även samtal med Hedareds byalag som har ett intressant projekt på gång.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Upphandlingsavdelningen hjälper till med bolagets alla större upphandlingar, då kan bolaget även få 
juristhjälp. Får även hjälp med genomläsning av avtal så det inte bara är VD som läser dem.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 



 
Nybyggnation Kyrkebo 1:94, Ekollonvägen i Sandhult. Bolaget har redan ett antal fastigheter i 
området idag, i form av parlägenheter, som är väldigt populära. Tänker sig att de nya lägenheterna ska 
utformas på liknande sätt. Sandhult är ett område som växer och det visas redan intresse för 
nybyggnationen.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, torsdagen den 11 november kl. 8.45.   
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 6 maj 2021 10.00-10.35 
 
Bolag: AB Toarpshus 
 
Närvarande bolaget: 
Sven-Erik Andersson (S), ordförande - med via Teams 
Mikael Henrysson, VD - med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande, 
Andreas Exner (SD), kommunalråd - med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
c) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 

med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan 
 (7 år). 
 
Nuläge 2021 
- Ny medarbetare började i maj, ska sköta ekonomi och administration 



- Nytt fastighetssystem under hösten 2021. Har inte funnits tidigare utan har skötts via HSBs portal, 
som har vissa begränsningar. Behöver ta över detta för att kunna sköta styrningen själva. 
- Energideklarationer ska upprättas för samtliga fastigheter 
- Riktade och rätt åtgärder på fastigheterna  
- Uppstart av projektering av Kerstingärde 1:85 
- En plan för övertagande av uppgifter som legat under entreprenad. HSBs del går man ur vid 
årsskiftet. Tittar på att utträda ur fastighetsskötseln från SAPS. Ny upphandling är på gång gällande 
mark- och trädgårdstjänster samt städservice. 
- Ett positivt avkastningskrav förväntas uppnås 2021 
- Stort fokus på organisationen och nytt förvaltningssystem 
 
Utmaningar 2022 
- Planerar att ta in nya medarbetare i form av fastighetsskötare. Behöver se till att utrustning och 
transport finns på plats till dess.  
- Nytt fastighetssystem - kopplas ihop med implementering av avläsning 
- Byggstart senare delen av 2022 av Kerstingärde 1:85 
- Ett positivt avkastningskrav förväntas även uppnås 2022. Ser minskade kostnader för avtal och 
material och får en bättre planering och miljövinst om man har en egen anställd fastighetsskötare.   
 
Påverkan av Covid-19 
Vissa underhållsarbeten på fastigheterna kommer att ändras från tänkt plan. Men som en liten 
organisation kan man snabbt ställa om. Det går förhållandevis bra att genomföra de flesta uppgifterna, 
även på låsta ställen som äldreboendet, med hjälp av boende och personal.  
 
Långsiktig investeringsplan 
Projektet Kerstingärde 1:85 är igång, tanken är att påbörja byggnationen i november-december 2022, 
med planerad inflyttning i slutet av 2023. Kostnaden är beräknad till 87 mnkr. 
Har även en fortsatt plan framåt och det ligger med en byggnation 2025 i planen.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Upphandlingsavdelningen hjälper alltid till vid större och betydande upphandlingar i bolaget. Kommer 
fortsatt ta hjälp av dem med genomläsning av avtal. Det är en stor fördel att det finns en jurist att ta 
hjälp av vid upphandlingar och när upphandlingar kanske behöver avbrytas.   
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 



Nybyggnationen vid Kerstingärde. Planerar för trygghetsboende med ca 36-38 lägenheter i direkt 
anslutning till äldreboendet Dalhem. Projekteringen har startats upp. Bolaget märker av ett stort 
intresse för trygghetslägenheter.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, torsdagen den 11 november kl. 9.45. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
 
 
 
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 6 maj 2021 10.45-11.20 
          
Bolag: Fristadbostäder AB 
 
Närvarande bolaget: 
Gun-Britt Persson (S), ordförande – med via Teams 
Andreas Tammjärv (M), vice ordförande – med via Teams 
Kjell-Ove Sethson, VD – med via Teams  
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  
c) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 

med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är budget 2022. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
 



Händelser 2021 
Året går som planerat. Uppföljningen för tertial 1 är inte klar än men det finns inga överraskningar så 
bolaget förväntar sig att följa budget. Följer också underhållsplanen med takrenoveringar på Sik, 
enstaka köksrenoveringar i samband med flytt, utemiljö, renovering av lekplatser samt 
balkongrenoveringar i Borgstena som drar igång i höst. 
 
Det som eventuellt kan påverka budgeterat resultat är saker kring kommande investering. Men bolaget 
tror att ägarens krav kommer uppnås. 
 
Påverkan av Covid-19 
I stort sett inga effekter på bolaget. De riskanalyser och strategier som gjordes i början av pandemin 
följs fortfarande.  
 
Inför 2022 
I underhållsplanen finns balkongrenoveringar, säkerhetsdörrar, 12 stycken entréer samt påbörja 
relining avlopp i områden där dessa är mer än 50 år gamla.  
Nybyggnationen av 29 lägenheter, mycket arbetstid kommer att gå till att hyra ut dessa. 
Bolaget följer den plan man har lagt ut sedan tidigare och tycker att det ser bra ut.  
 
Långsiktig investeringsplan 
2021-2022 – Prästhöjdens trygghetsboende på 73 mnkr. Ligger för godkännande i KS/KF. 
2023-2024 – byggnation av ca 25 lägenheter i Sparsör, vid den förskola som staden ska bygga. Det 
finns en färdig detaljplan. Projektet ännu bara på skisstadiet. Behövs en diskussion med de som ska 
bygga förskolan, LFF. 
Planerar även för en byggnation 2026-2027 i Fristad, ca 25 lägenheter i närheten av Asklandaskolan. 
Det finns ingen detaljplan för området än. Ingår i bolagets planer att bygga på den sidan järnvägen där 
det bara ligger villor idag. 
 
Projektet Prästhöjden i Fristad avser ett trygghetsboende med 29 lägenheter i närheten av äldreboendet 
Skogslid. Bygglov och markköp är avklarat. Investeringsbeslut togs av styrelsen i början på april och 
ett ärende är inskickat till ägaren så nu väntar man på beslut i KS och KF. Ägaren informerar att 
ärendet kommer upp i KS den 17 maj och i KF den 23 juni.  
Huset byggs i trä, med falu rödfärg på fasaden. Bolaget har tänkt på hållbarheten och haft ett 
livscykeltänk på 100 år. Standarden i byggbranschen är 50 år. Det innebär att vissa initiala kostnader 
blir dyrare men det ska sedan slås ut över 100 år. Räknar med ca 7,5 mnkr i investeringsstöd från 
staten för att man bygger för äldre. Bolaget planerar för första spadtaget den 10 september, 
tillsammans med Järngrinden som samtidigt startar upp sin byggnation.   
 
Till sist vill bolaget informera lite om sitt miljöarbete. Bolaget är anslutet till Klimatinitiativet som går 
ut på att bolag inom Allmännyttan ska ha en fossilfriverksamhet 2030. Det finns 911 000 bostäder i 
Allmännyttan i Sverige och 715 000 av dessa är anslutna till Klimatinitiativet.  
 
FRIBO kommer att vara fossilfria före 2030, är ganska nära redan. Mellan 2007 och 2020 har bolaget 
minskat det totala årliga koldioxidutsläppet med 94 %. Det finns mer att läsa om detta i bolagets 
Hållbarhetsredovisning 2020 (finns på bolagets hemsida).  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 



Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Gällande upphandling 
- Gör 80-90 % av sina inköp från HBV, som är Allmännyttans inköpsfunktion. 
- Jämför med stadens avtalskatalog 
- Nyttjar några ramavtal från Borås Stad 
- Större entreprenader upphandlar bolaget själva. Tidsaspekten är en del i detta då det går mycket 
snabbare när bolaget gör upphandlingen själv.  
- Har rutiner och stöd som ligger i framkant, bolaget har dokument som stöd inlagda i sitt 
ledningssystem. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Inga större frågor.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, torsdagen den 11 november 2021 kl. 10.45.  
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
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FRISTADBOSTÄDER AB    STORA VÄGEN 46    BOX 91    513 21 FRISTAD    TEL 033-22 25 50    info@fribo.nu  
Ett kommunalt bolag i Borås 

 
 
Skriftliga svar på frågor ställda i samband med PLUPP 
 
 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och möjligheterna att klara 
ekonomiska mål/krav och uppdrag. 
 
 
Delårsbokslutet ej klart men det finns inga överraskningar utan det rullar på bra. 
 
 Vi följer vår underhållsplan 

- Takrenoveringar på Sik 
- Enstaka köksrenoveringar 
- Utemiljö, lekplatser mm 
- Balkongrenoveringar Borgstena drar i gång i höst 

 
ens resultat är bokföringstekniska saker kring 

investering nybygge. 
 
 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har genomförts och 
planeras. 
 
 
I stort sett inga effekter på bolaget. 
 
Riskanalys och strategier som gjordes dag 1 i pandemin följs fortfarande. 
 
 
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2022. Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför 
budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa 
en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
 
I underhållsplanen för 2022 finns bl.a: 

- Balkongrenoveringar 
- Säkerhetsdörrar 
- Entréer Tärnan, 12 st 
- Relining avlopp 
 

 29 nya lgh att hyra ut. 
 
 Vi följer plan. 
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FRISTADBOSTÄDER AB    STORA VÄGEN 46    BOX 91    513 21 FRISTAD    TEL 033-22 25 50    info@fribo.nu  
Ett kommunalt bolag i Borås 

 
Den 7-åriga investeringsplanen kan sammanfattas på följande enkla sätt: 
 

- 2021-2022 Prästhöjdens Trygghetsboende, 73 milj 
 

- 2023-2024 Byggnation ca 25 lgh i Sparsör vid förskola som Borås 
stad ska bygga, 60 milj 

 
- 2026-2027 Byggnation Fristad ca 25 lgh, 60 milj 

 
 
 
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads upphandlingsenhet? 
 
 
FRIBO är sedan begynnelsen medlemmar och aktieägare i Allmännyttans 
inköpsfunktion, HBV. De upphandlar specifikt för vår bransch och omsätter 2,7 
miljarder per år. Vi får återbäring på alla inköp vi gör samtidigt som vi får 
oöverträffade priser på de upphandlade varorna. 
 
Uppskattningsvis köps 80-90% av alla våra inköp genom HBV. Då vi numera har 
tillgång till avtalskatalogen från Borås Stads upphandlingsenhet så jämför vi alltid där 
så att vi använder det smartaste och förmånligaste avtalet när vi gör inköp. Ramavtal 
för vissa tjänster är enklare att nyttja från Borås Stad då tjänsteleverantören ofta kan 
vara en mera lokal aktör. 
 
Alla större entreprenader upphandlar vi själva på FRIBO då de behöver kunskaper 
och anpassningar som är enklast och förmånligast att göra i bolaget. Det handlar 
även om tidsaspekter. Vi vill kunna agera snabbt när ett behov uppstår. Vid förfrågan 
till Borås Stads upphandlingsenhet så är ofta svaret att det kommer ta flera månader 
innan de har resurser att påbörja ett upphandlingsarbete medan vi själva kan lösa 
det på några veckor. 
 
Våra dokument i ledningssystemet såsom inköpspolicy, inköpsrutin, 
upphandlingsrutin, checklistor etc stödjer oss i vårt arbete. Dessa är också 
förevisade upphandlingsenheten i Borås Stad och då de ville att vi skulle dra dem för 
hela övriga staden så förstod vi det som att de var rätt imponerade av våra 
styrdokument och vårt upplägg. 
 
Med denna lite längre utläggning hoppas jag att FRIBO får fortsätta jobba på detta 
sätt även i framtiden då det är utformat för att vara maximalt förmånligt för bolaget 
samtidigt som det följer lagar och regler. 
 
 

 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Vi har inte stött på några problem med de befintliga direktiven. 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: fredagen den 7 maj 2021 08.30-09.20  
Bolag: Viskaforshem AB 
 
Närvarande bolaget: 
Ingvar Zachrisson (C), ordförande – med via Teams 
Mattias Karlsson (M), vice ordförande – med via Teams 
Mikael Bengtsson, VD – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande – med via Teams 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.  
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
c) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 

med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

d) Ägaren önskar få information och ekonomisk uppföljning av Källsprångsvägen i 
delårsrapporten per 31/8, som en del i uppsiktsplikten av projekt som KF tagit beslut om. 
Informationen behövs också för att ägaren ska få en tidig signal om eventuell 
nedskrivningshantering inför bokslutet. Ägaren vill även få löpande information om projektet 
Friskafors, eftersom det investeringsbeslutet indikerade ett nedskrivningsbehov.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022-arbetet med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan 
(7 år). 
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel.  
 
Resultatet för helåret ligger på budget. I samband med nybyggnation får man ökade kostnader 
eftersom räntekostnader under byggnation inte får aktiveras. From 1 april höjdes hyrorna med 1,37 % 
och lokalhyrorna med mellan 0,1-0,17 %.  
 
VD tar upp de ökade byggkostnaderna, som i stort sett har stigit med 100 % på 10-11 år, och visar 
indexutvecklingen av olika kostnadsposter. Det går att bygga billigare än vad bolaget gör vid  
nybyggnationer men VD menar att då krävs det snart underhåll, medan bolaget inte har behövt göra 
mycket underhåll än på husen på Pumpkällehagen som byggdes för mer än 10 år sedan.   
 
Inför 2022 
Då kommer resultat och kassaflöde tillbaka eftersom Källsprångvägen står klart och ger kassaflöde 
hela året och Friskafors kommer att ge kassaflöde i ett halvår.  
 
Inga fler nyinvesteringar planeras förutom de pågående projekt bolaget har. Men nästa tanke är en 
nybyggnation i Rydboholm, där bolaget redan har en byggrätt. Bolaget behöver konsolidera sig de 
närmsta åren men ska i alla fall börja skissa på området. 
 
Källsprångsvägen stod klart i början på året och allt är uthyrt. En student på Chalmers gör sin uppsats 
med miljöanalys av byggnationen nu.  
 
Byggnationen av trygghetsbostaden har påbörjats. Dock har en del justeringar behövt göras då marken 
visade sig innehålla föroreningar.     
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Sveriges Allmännytta jobbar för att få bort LOU eller åtminstone höja gränserna.  
 
Bolaget handlar upp det mesta via HBV, som är Allmännyttans inköpsfunktion. Gäller det mindre 
saker sätter man ihop underlag själva och lägger ut. Är med på stadens upphandling om målning. 
Bolaget är försiktigt så man inte behöver betala mer än nödvändigt och vill att koncerninköp visar sina 
priser.   

 
5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  

 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 



Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Styrelsen lyfter att i stadens plan ska 500 bostäder byggas fram till 2035, och är oroliga för hur detta 
ska kunna genomföras med det detaljarbete som sker idag. Ägaren svarar att det kanske inte kommer 
byggas lika mycket i alla serviceorter, men samtidigt är det inte bara kommunen som ska bygga. 
Just nu arbetas det med några planer i Viskafors. Bolaget måste få information om planer, även om det 
inte finns byggare, för att kunna planera framåt. Ägaren säger att det inom kommunen finns en 
framåtvilja att få fram detaljplaner innan det finns byggare. Tidigare har det bara tagits fram planer när 
det redan funnits en byggare till marken. 
 
Det förs en diskussion om eventuellt nedskrivningsbehov av Källsprångsvägen. Enligt bolaget sa 
revisorn på slutrevisionsmötet att om projektet går runt ser de inget nedskrivningsbehov utan det blir 
aktuellt först när det inte är fullt uthyrt. VD menar att Källsprångsvägen går runt från dag ett och visar 
svarta siffror. Ägaren behöver följa frågan och vill få in en samlad uppföljning av projektet i samband 
med rapporteringen av delårsbokslutet per 31/8.  
 
Ägaren frågar om bolaget har fått lägenhetsuppsägningar från Migrationsverket utifrån att 
myndigheten är på väg att lämna Borås. Bolaget har fått två uppsägningar hittills. Det finns 
renoveringsbehov av dessa lägenheter, och till viss del kan man kräva ersättning från Migrationsverket 
för skadegörelse mm. 
 
Styrelsen framför till sist att bolaget gärna vill vara med och bygga det LSS boende som man hört att 
det finns planer på.   

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, fredagen den 12 november kl. 8.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: fredagen den 7 maj 2021 kl. 9.30-11.00 
          
Bolag: AB Bostäder i Borås 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande - med via Teams 
Oliver Öberg, (M), förste vice ordförande - med via Teams 
Linda Ikatti (S), andre vice ordförande - med via Teams 
Mikael Hansson, VD - med via Teams 
Jenny Haglund, kvalitets- och upphandlingscontroller - med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Andreas Exner (SD), kommunalråd – med via Teams 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (med via Teams), Evelina 
Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3 % i 

direktavkastning och ett resultat före utrangeringar på 40 mnkr. Soliditetsmålet är 20/40 % i 
bokförd respektive justerad soliditet.   

c) From bokslutet 2021 kommer ägaren, som ett led i ägarstyrningen, vilja få in en bolagsrapport 
med uppföljning av årets verksamhet, som ett komplement till årsredovisningen. Mer 
information om detta kommer i höst. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2021 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för effekter av Covid-19 samt vilka åtgärder som har 
genomförts och planeras. 
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2022 med hänsyn till bolagets uppdrag 
och ekonomiska mål/krav. Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 



 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat bildspel.  
 
2021 
Tertialuppföljning med prognos är inte klar än då den ska lämnas in i mitten av maj. Utfallet tom april 
ligger 8 mnkr över budget. Det beror bla på att det planerade underhållet inte har kunnat genomföras 
enligt plan och några större projekt startar först i höst. Budgeten är inte periodiserad och detta kommer 
jämna ut sig över året. Tanken är att budgeten ska hållas. 
 
Givet avkastningskraven behöver bolaget jobba med resultatet, som ligger lägre 2022-2023 men 
därefter ska det öka. 
 
Bostadskön växer konstant och nu står runt 39 000 människor i kö, varav cirka en tredjedel är aktiva. 
Kön är fördelad utifrån i vilken stadsdel man vill bo och störst tryck finns på boende i centrum. 
Bolaget fördelar det befintliga fastighetsbeståndet och nyproduktionen på samma sätt. Dessa bitar är 
viktiga att titta på när bolaget tittar på mark för nyproduktion och för att kunna ha koll på läget och 
samtidigt behålla det satta målet för marknadsdelar.   
 
Påverkan av Covid-19 
Läget är stabilt i bolaget. Har överlag haft liten sjukfrånvaro under pandemin. Arbete sker hemifrån i 
stor utsträckning för de som har möjlighet. Har begränsat kontaktytor för att förhindra smittspridning, 
tex tar kundcenter bara emot bokade besök. God tillgång till skyddsutrustning och rutiner finns. Jobbar 
ständigt med uppdateringar utifrån gällande rekommendationer. Efter att under en tid endast utfört 
akuta insatser i lägenheterna börjar man nu normalisera servicen och genomför alla slags arbeten i 
lägenheterna. Standardhöjande tillval planeras att börja erbjudas igen from mitten av maj. Bolaget har 
i och med pandemin skjutit ett stort underhållsbehov framför sig, tex stambyten och 
badrumsrenoveringar som fortsatt är pausat. 
 
Utmaningar 2022 
Hyresintäkterna är hårt reglerade genom hyresförhandlingar, i snitt går de upp 1 % per år. Kostnaderna 
ökar med mer årligen och detta går inte ihop över tid. Detta är något som bolaget följer och jobbar 
med. Det egna kapitalet måste öka för att tillgodose ägarkravet om att bygga nytt och bearbeta kön.  
Följande förbättringsområden finns: 
- LOU och avtal, snävare upphandlingar och avtalsuppföljning 
- Kostnadseffektiviseringsprojekt 
- Organisation 
- Nyproduktion 
- Underhållsplan, bolaget jobbar aktivt med den. 
- Avskrivningstakt, behov av kortare avskrivningstakt för äldre fastigheter. 
- Upplåtelseformer. Detta är den viktigaste punkten för att öka det egna kapitalet och som verkligen 
kan göra skillnad. Bolaget har skickat in en skrivelse till ägaren för att få möjlighet att bygga med 
andra upplåtelser och omvandla till bostadsrätter. Ekonomi utgör en del, men en annan stor del är 
bostadskarriär. Undersökningar visar att det är en framgångsfaktor att få till bostadskarriär för att 
förbättra utsatta områden.   
 
Ägaren svarar att politiken behöver ta den här diskussionen tillsammans på vad som krävs från 
ägarens sida. Styrelsen trycker på behovet att få till detta, tex såldes mark till Riksbyggen som ska 
bygga bostadsrätter på Hässleholmen. Styrelsen framför även behovet av marktilldelningar och att 
bolaget behöver mer tilldelning. Många av bolagets pågående projekt har plockats ihop genom affärer 
och genom att bolaget har jobbat aktivt på marknaden. Styrelsen menar att kommunen inte har varit 
aktiv i marktilldelning och efterfrågar en aktiv politik inom detta område. Bolaget vill gärna få mer 
marktilldelning och gärna i attraktiva områden där kön visar att människor vill bo.  
 
 



Styrelsen framför också att soliditeten sjunker när bolaget bygger mycket nytt. Det råder bostadsbrist 
och det behövs ett resonemang kring hur nybyggnationen ska finansieras. Nivån på soliditet behöver 
diskuteras och tänkas till kring. Ägaren tar med sig frågan och ska se över avkastningskraven och 
soliditetsmålen inför kommande mandatperiod, i dialog med bolaget.  
 
Långsiktiga investeringar 
Består av två delar, dels nyproduktion och dels det årliga underhållet. Totalt uppgår investeringarna 
för perioden 2022-2028 till 3,1 mdkr.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 
 
I det gemensamma ägardirektivet framgår att bolagen bland annat ska följa de av Kommunfullmäktige 
antagna regler för koncerninköp.  
Bolaget ombeds beskriva i vilken omfattning bolaget använder sig av Borås Stads 
upphandlingsavdelning. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget visar en fördelning av sina inköp av varor och tjänster. Bygginköp utgör den största delen av 
bolagets inköp och är kopplat till nybyggnation, reparation och material. De flesta ramavtal ligger i 
den här kategorin. Det genomförs 20-25 upphandlingar per år. Samarbetar inom bolaget med stor 
delaktighet från ansvarig upphandlare till beställare. Det finns en bred kompetens och erfarenhet i 
bolaget och man har en upphandlingsprocess som följs. Bolaget går på affärsmässighet i alla 
upphandlingar, finns det befintliga avtal inom HBV, SKL Kommentus eller Borås Stad så används de 
avtalen om de är mest fördelaktiga, annars gör bolaget en egen upphandling. 
 
Det finns ett mål att kostnadseffektivisera med 20 mnkr årligen i upphandlade och inköpta varor och 
tjänster. Det ska göras genom planering och genom att skicka ut mer specifika underlag. Behöver även 
jobba hårt med uppföljningen och se att man har fått det man beställt, med rätt pris och kvalitet.   
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Bolaget gjorde en kort genomgång av pågående och planerade nyproduktionsprojekt, bland annat:  
 
Regementsstaden – byggnation pågår av 144 lägenheter, allt går enligt plan. Inflyttning hösten 2022.  
Västerbro, Viskaholm – varit ute på samråd, granskning hösten 2021. Ca 350 bostäder. 
Kronängsparken – projekteringsarbetet pågår. Hyresavtal för förskolan är taget av politiken. Byggstart 
våren 2022, inflyttning sommaren 2023. 
Sjöbohuset – mötesplats Sjöbo med ombyggnation för kommunala verksamheter.  
Hultahuset – mötesplats Hulta med ombyggnation för kommunala verksamheter.  
Glesvingen (gamla Swegmarks) - studentlägenheter. Slutskede i detaljplan, byggstart hösten 2021. 
 
 
 



6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, fredagen den 12 november kl. 9.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Beslutsgången avseende  
Lilla Safiren
Stadsrevisionen har under våren 2020 uppmärksammat 
förhållandena omkring Lilla Safirens förskola. 

En tydlig beslutshierarki och delegation, avseende såväl 
politiker som tjänstepersoner, är viktig eftersom en trans
parent process för kommunens invånare möjliggör för
troende för kommunens verksamheter och möjlighet att 
överklaga fattade beslut. På så vis är det av principiell vikt 
hur Förskolenämnden fattar beslut i frågor som rör bl.a. 
avveckling av verksamhet. 

Syfte och frågeställningar
Granskningens syfte är att undersöka beslutsgången vid 
avveckling av Lilla Safiren.  

Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen, skollagen och övriga 
tillämpliga lagar och föreskrifter. Lokala styrdokument 
inom området och berörd nämnds reglemente och dele
gationsordning utgör också revisionskriterier.

Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och 
intervjuer med berörda tjänstepersoner vid Förskole
nämnden. Intervjuer har även genomförts med stads jurist 
vid Stadsledningskansliet. Intervjuade har tillställts rap
portutkast för faktagranskning. 

Granskningsresultat
Lilla Safiren
Trollevi förskola och Frufällegårdens förskola hade under 
början av 2000talet så många ansökningar om plats 
att lokalerna kompletterades med en extern paviljong.  
Två avdelningar öppnades i paviljongen Lilla Safiren. 
Paviljongen placerades intill Slättängsskolan av anslut
ningsskäl. Paviljongen är av enkel standard och delar gård 
med grundskolan. Lilla Safiren lades under Frufällegårdens 
förskoleenhet trots avståndet mellan dem (Se karta).

Organisatoriskt valde förskolorna att placera de äldsta 
barnen i paviljongen för att skolmiljön passade de äldre 
barnen bäst. Den pedagogiska verksamheten har med ti
den blivit väldigt uppskattad i området.1

1  Förskolenämndens protokoll 2020-03-26, bilaga 1, Redogörelse av situationen 
kring Lilla Safiren, 

Paviljongen har hyst olika antal barn, som mest 40 styck
en, men efter kontroll av tillåten ventilation 2019 har 
Lokalförsörjningsförvaltningen fastslagit att paviljongen 
inte bör inhysa fler än 34 barn plus personal.

Enligt Förskoleförvaltningens planering för skolåret 
2020/2021 framkom att i åldersgruppen för blivande 
femåringar fanns 51 barn och att alla inte skulle rymmas 
på Lilla Safiren. Då uppstod problemet om vilka barn som 
skulle få flytta dit för femårsverksamhet och vilka barn 
som skulle bli kvar på befintlig förskola.

Alla andra handlingsalternativ för förvaltningen bedömdes 
vara sämre än att avveckla verksamheten vid Lilla Safiren. 
Vidare bedömdes andra förskolor i området kunna ta 
emot de barn som nu inte kommer kunna placeras på 
Lilla Safiren.2

Beslut om avveckling
Den 26 februari 2020 fick vårdnadshavare besked från an
svarig rektor om att femårsverksamheten på Lilla Safiren 
kommer stänga till sommaren 2020. I ett debattinlägg i 
lokal media uttryckte flera föräldrar ledsamhet och be
svikelse över beslutet men också över att processen saknat 
transparens.3 

Beslutet om avveckling (i viss dokumentation kallad paus) 
av förskoleverksamheten Lilla Safiren togs enligt förvalt
ningschefen för Förskoleförvaltningen av ansvarig rektor. 
Detta inom vad förvaltningen uppfattar som gränsen för 
rektorsbefogenhet genom skollagen (2 kap 910 §§). Beslutet 
är fattat i dialog mellan rektor och verksamhetschef.  

2  Ibid.
3 Debattinlägg i Borås Tidning 2020-03-14
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Nedläggningen har varit föremål för samverkan i Lokal 
samverkansgrupp (LSG) – verksamhetsområde 1 den 24 
februari 2020. I protokollet från LSG framgår avseende 
genomgång av risk och konsekvensanalys gällande orga
nisationsförändringen av Lilla Safiren att organisations
förändringen är samverkad.4  

I april prövade Förvaltningsrätten i Jönköping en över
klagan av nedläggningen av Lilla Safirens förskola. Över
klagan gjordes av en förälder vars barn berördes av ned
läggningen. Överklagan anförde att föräldern inte fått ett 
skriftligt beslut om nedläggning, att det inte framgår att 
beslutet anmälts till Förskolenämnden samt att inget be
slut anslagits på den kommunala anslagstavlan.

Av utredningen i Förvaltningsrättens beslut framgår att 
det inte har fattats ett beslut där beslutsfattarna haft de
legation för det aktuella beslutet. Förvaltningsrätten av
visade därmed överklagan eftersom det rent juridiskt inte 
fanns ett beslut att överklaga.5

Beslutet anmäldes till Förskolenämnden vid sammanträde 
den 14 maj 2020.6 Inget nytt beslut avseende Lilla Safiren 
har fattats efter att Förvaltningsrättens beslut anmälts till 
nämnden.  

Kommunallag (2017:725)
Frågor om kommunal delegation beskrivs på flera ställen 
i kommunallagen (KL). Grundläggande är att kommun
fullmäktige, enligt 5 kap. 2 § KL, får uppdra en nämnd 
att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första 
stycket KL eller som enligt lag eller annan författning ska 
avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämn
derna. Dessa är 

1. mål och riktlinjer för verksamheten,

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska  
frågor,

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och  
beredningar,

5. val av revisorer,

6. grunderna för ekonomiska förmåner till för 
troendevalda,

4  Sammanträdesprotokoll – Lokal samverkansgrupp verksamhetsområde 
1, 2020-02-24 § 24. Riskbedömning inför förändring i verksamheten, 
Förskoleförvaltningen, Lilla Safirens förskola, 2020-02-20.
5  Förvaltningsrätten Jönköping - Mål nr 1825-20, 2020-04-17
6  Förskolenämndens protokoll 20200518 § 56.

7. årsredovisning och ansvarsfrihet,

8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och

9. extra val till fullmäktige.

Nämnderna beslutar i frågor, utöver de frågor som dele
gerats till dem från kommunfullmäktige, i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan 
författning ska ha hand om.

Enligt 6 kap 3738 §§ KL får nämnder i sin tur uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att 
besluta enligt 7 kap. 58 §§ KL. Dock får enligt 6 kap. 38§ 
KL beslutanderätt inte delegeras när det gäller:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige 
liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot en
skilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och 
som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte 
får delegeras.

Enligt 7 kap. 8 § KL ska nämnden besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte an
mäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
enligt bestämmelserna i 13 kap. KL.

Skollag (2010:800)
Inom det kommunala utbildningsområdet reglerar skol
lagen viss del av rektorernas beslutanderätt. På så sätt har 
skolor och förskolors rektorer beslutanderätt som härleds 
dels från kommunallagen dels från skollagen. 

I förestående framställning är skollagens 2 kap 10 § av 
betydelse. Där framgår: 

Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansva-
rar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i 
övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda 
föreskrifter i denna lag eller andra författningar.



Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid 
förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta 
i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges.

Med utgångspunkt i ärendet Lilla Safiren är även skolla
gens bestämmelser om förskoleenhet av betydelse. Detta 
då det möjliggör vägledning i om Lilla Safiren ska be
traktas som en avdelning i en förskoleenhet eller som en 
egen förskoleenhet. I skollagen 1 kap. 3 § sjätte punkten 
framgår följande:

- förskoleenhet: av huvudman för förskola organiserad enhet 
som omfattar verksamhet i en eller flera förskolebyggnader 
som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet 
som inte bedrivs i någon förskolebyggnad,

Förskolenämndens delegationsordning
Förskolenämndens delegationsordning innehåller ingen 
delegation som avser nedläggning, avveckling eller av
slut av verksamheter.7 Inget fattat delegationsbeslut om 
nedläggning, avveckling eller stängning av Lilla Safiren 
har anmälts till Förskolenämnden under första halvår
et 2020. Beslutet har inte heller protokollförts särskilt. 
Förskolenämnden har dock informerats om situationen 
kring Lilla Safiren vid sammanträde den 26 mars 2020.

Rättsliga avgöranden
I en dom8 har Förvaltningsrätten i Umeå 2016 beslutat 
om att upphäva ett beslut fattat av en förvaltningschef 
avseende en flytt av årskurserna 79 från Furuskolan i Jörn 
till Bolidenskolan. Rätten menar att beslutet om flytt av 
högstadieklasserna, som i praktiken innebär att all hög
stadieundervisning läggs ned i Jörn och som även berör en 
annan skola i kommunen, måste anses vara ett ärende som 
ligger under nämndens övergripande ansvar som inte får 
delegeras enligt 6 kap. 34 § kommunallagen.9 Det över
klagade beslutet strider därför mot lag och ska upphävas 
som olagligt.

Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avveck
lingen av förskolan Lilla Safiren. Det är i slutändan rätts
väsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut 
som fattats är lagenliga. Varje medlem av en kommun 
har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad 
genom att överklaga beslutet. Möjligheten för enskilda att 

7 Förskolenämnden delegationsordning, fastställd 2019-11-28,  
reviderad 2020-03-18.
8 Förvaltningsrätten Umeå  Mål nr 85416, 20160906
9  Denna paragraf motsvaras i nya kommunallagen av 6 kap. 38 §.

överklaga fattade beslut är en central del av rättssäkerheten 
och på så vis av principiellt stor vikt.  

I fallet med avvecklingen av Lilla Safiren har Förskole
förvaltningen gjort bedömningen att de har befogenhet 
att avveckla Lilla Safiren. Detta då den är en del av en 
större enhet organisatoriskt och därmed kan omorga
niseras utifrån de befogenheter skollagen ger rektorer. 
Avveckling av Lilla Safiren har inte föregåtts av ett politiskt 
beslut av Förskolenämnden eller Kommunfullmäktige. 
Förskolenämndens delegationsordning innehåller ingen 
delegation som avser nedläggning, avveckling eller avslut 
av verksamheter.

Mot bakgrund av lydelsen i 1 kap. 3 § skollagen bedömer 
Stadsrevisionen att mycket pekar på att Lilla Safiren bör 
betraktas som en egen förskoleenhet och inte som en avdel
ning i Frufällegårdens förskoleenhet. Detta medför i så fall 
starkt vägande argument för att avveckling av enheten inte 
kan sägas ingå i de befogenheter som skollagens 2 kap. 10 
§ ger rektor när det gäller bl.a. enhetens inre arbetsformer 
eller fördelning av resurser inom enheten. 

Granskningen av beslutsgången i ärendet visar att mycket 
talar för att beslutet om att avveckla Lilla Safiren är en typ 
av beslut som inte kan delegeras till anställda tjänsteperso
ner enligt kommunallagen 7 kap. 58 §§ eftersom det är 
ett beslut som avser verksamhetens omfattning i enlighet 
med kommunallagen 6 kap. 38 §. Bedömningen stöds 
av det rättsfall från 2016 som redovisas i granskningen.   

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att ett ifrå
gasättande av beslutets laglighet  med hänvisning till be
hörigheten hos beslutsfattaren  är befogad.

Beslutet har, oavsett frågan om behörighet, inte anmälts 
till nämnden som delegationsbeslut eller protokollförts 
särskilt. Detta har medfört att beslutet inte varit möjligt 
att överklaga och en rättslig prövning av beslutets laglighet 
inte har kunnat ske. Enligt Förvaltningsrättens beslut i 
målet har det, juridiskt sett, inte funnits ett beslut för 
rätten att pröva. 

Förskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens be
dömning säkerställa att beslut fattas av en behörig instans 
och enligt rätt lagrum. Åtgärderna är i Stadsrevisionens 
mening väsentliga för en transparent beslutsprocess som 
möjliggör för kommunens medlemmar att få lagligheten 
i nämndens beslut prövad. Inte minst är ovanstående av 
vikt när det gäller beslut om avveckling av Lilla Safiren.
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Beslutsgången vid  
nedlägg ningen av Vingen
Stadsrevisionen har under våren 2020 uppmärksammat 
förhållandena omkring nedläggning av den dagliga verk
samheten/sysselsättningen Vingen. 

En tydlig beslutshierarki och delegation, avseende såväl 
politiker som tjänstemän, är viktig eftersom en trans
parent process för kommunens invånare möjliggör för
troende till kommunens verksamheter och möjlighet att 
överklaga fattade beslut. På så vis är det av principiell vikt 
hur Sociala omsorgsnämnden fattar beslut i frågor som 
rör bl.a. avveckling av verksamhet. 

Syfte och frågeställningar
Granskningens syfte är att undersöka beslutsgången vid 
nedläggning av den dagliga verksamheten/sysselsättningen 
Vingen.

Revisionskriterier
Revisionskriterier är Kommunallagen och övriga till
lämpliga lagar och föreskrifter. Lokala styrdokument 
inom området och berörd nämnds reglemente och delega
tionsordning utgör också revisionskriterier.

Granskningsansvariga
Granskningsansvarig är kommunal yrkesrevisor Andreas 
Ekelund granskningsmedarbetare är kommunal yrkesre
visor Samuel Kaufman. 

Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och 
intervjuer med berörda tjänstepersoner vid Sociala om
sorgsförvaltningen. Intervjuer har även genomförts med 
Stadsjurist vid Stadsledningskansliet. Intervjuade att till
ställts rapportutkast för faktagranskning.

Granskningsresultat
Verksamheten Vingen

Om du inte har möjlighet att få ett vanligt jobb på grund 
av funktionsnedsättning kan man ansöka om att bör
ja i daglig verksamhet eller daglig sysselsättning som 
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås tillhandahåller. 
Arbetsuppgifterna i verksamheten ska vara anpassade efter 
brukarens intressen, behov och förutsättningar. Exempel 
på arbetsuppgifter och aktiviteter är friskvård, musik, träd
gårdsarbete, köks och serviceuppgifter, sinnesupplevelser, 
återvinning av kläder och tillverkning och försäljning av 

hantverk. Att delta i en daglig verksamhet eller syssel
sättning ska vara både utvecklande, stimulerande och 
meningsfullt.1

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Daglig syssel
sättning är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL).

En av dessa dagliga verksamheter/sysselsättningar har varit 
Vingen.

Beslut om avveckling

Den 24 februari 2020 beslutade Sociala omsorgsnämnden 
om en åtgärdsplan för att få nämndens ekonomi i ba
lans.2 Åtgärdsplanen innehöll en rad med åtgärder för att 
minska kostnader i olika verksamheter. Däribland daglig 
verksamhet/sysselsättning (område 3). Åtgärdsplanen 
angav att 3 090 tkr kunde sparas genom effektivisering
ar inom daglig verksamhet/sysselsättning. Detta genom 
”Omorganisation m.m.”.3 Det finns ingen information i be
slutet om åtgärdsplanen om att den dagliga verksamheten 
Vingen föreslås läggas ned eller ska läggas ned. 

Den 23 mars pausade Sociala omsorgsnämnden verkställ
igheten av insatsen daglig verksamhet i syfte att bidra till 
att begränsa spridningen av Covid 19. Beslutet gällde i en 
månad från och med 23 mars. Vid nämndens samman
träde 20 april beslutade nämnden att hålla verksamheten 
pausad/stängd tills vidare.4 

Vid nämndsammanträde den 11 maj informerade förvalt
ningen nämnden om förvaltningens beslut att stänga/av
veckla daglig verksamhet Vingen samt planer på att stänga 
daglig verksamhet Bageriet. I Protokollet framgår att de 
åtgärder som förvaltningen har fattat beslut om inom om
råde 3, är nedläggningen av Vingens verksamhet inom 
daglig verksamhet/daglig sysselsättning. De 17 deltagarna 
hade efter enskilda samtal blivit erbjudna sysselsättning 
på andra enheter.5

Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 25 maj 
2020 avhandlades ett initiativärende som yrkade att 
Kommun styrelsen agerade utifrån sin uppsynsplikt ge
nom att granska besluten om nedläggning av de dagliga 
 
1 https://www.boras.se/omsorgochstod/funktionsnedsattning/

dagligverksamhetochdagligsysselsattning.4.10def705158499bf7c51bcb.html
2 Sociala omsorgsnämndens protokoll 20200224 § 21.
3 Sociala omsorgsnämndens handlingar 20200224 – Åtgärdsplan för ekonomi i 

balans. 
4 Sociala omsorgsnämndens protokoll 20200323 § 34. Sociala omsorgsnämndens 

protokoll 20200420 § 51.
5 Sociala omsorgsnämndens protokoll 20200511 §§ 5758.
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verksamheterna Vingen och Bageriet. Detta för att se till 
att besluten gått rätt till och beretts i tillräcklig utsträck
ning. Kommunstyrelsen avslog initiativärendets yrkande.6 

Vid Sociala omsorgsnämndens sammanträde den 8 juni 
beslutade nämnden att ha kvar daglig verksamhet Bageriet 
och inte avveckla verksamheten. Tre ledamöter i nämnden 
deltog inte i beslutet och lämnade en protokollsanteck
ning. Det finns inget beslut i protokollet från mötet som 
avser nedläggning av den dagliga verksamheten Vingen.7

Enligt uppgift från förvaltningen har ingen inkommit 
med önskemål om att klaga på nedläggningsbeslutet. 
Förvaltningen menar vidare att om någon enskild hade 
velat överklaga beslutet så hade det inte funnits något 
protokollfört beslut att överklaga, annat än möjligen 
nämndens beslut om åtgärdsplan för ekonomisk balans 
som fattades 24 februari 2020. Förvaltningen har sett be
slutet om nedläggning av Vingen som ett verkställighets
beslut utifrån nämndens beslut åtgärdsplan för ekonomi 
i balans.  

Termen verkställighetsbeslut avser den typen av beslut 
tjänstemän i verksamheten fattar som en led i sitt prak
tiska arbete och inte som beslut med stöd av delegation 
från nämnden. Uttrycket har i rättspraxis getts en res
triktiv tillämpning. Som sådana beslut har ansetts beslut 
där beslutsfattaren saknat möjlighet att göra självständiga 
bedömningar.8

Kommunallagen

Frågor om kommunal delegation beskrivs på flera ställen 
i kommunallagen (KL). Grundläggande är att kommun
fullmäktige, enligt 5 kap. 2 § KL, får uppdra en nämnd 
att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i 1 § första 
stycket KL eller som enligt lag eller annan författning ska 
avgöras av fullmäktige får dock inte delegeras till nämn
derna. Dessa är: 

1. mål och riktlinjer för verksamheten,

2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,

3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,

4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och be
redningar,

5. val av revisorer,

6 Kommunstyrelsens protokoll 20200525 § 216, initiativärende: Ska nämnder i 

Borås kunna delegera nedläggning av verksamheter? 
7 Sociala omsorgsnämndens protokoll 20200608 § 70.
8 Se ex. HFD 2011 ref. 7 och Prop. 1990/91:117 s 203.

6. grunderna för ekonomiska förmåner till för
troendevalda,

7. årsredovisning och ansvarsfrihet,

8. folkomröstning i kommunen eller regionen, och

9. extra val till fullmäktige.

Nämnderna beslutar i frågor som delegerats till dem från 
Kommunfullmäktige och i frågor som de enligt lag eller 
annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar 
också i frågor som rör förvaltningen.

Enligt 6 kap 3738 §§ KL Nämnder får i sin tur uppdra åt 
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att 
besluta enligt 7 kap. 5–8 §§ KL. Dock får enligt 6 kap. 
38§ KL beslutanderätt inte delegeras när det gäller:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige 
liksom yttranden med anledning av att beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot en
skilda, om de är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt,

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och 
som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte 
får delegeras.

Bakgrunden till förbudet är att man velat markera att 
nämnden måste ha kvar ett övergripande ansvar för hela 
verksamheten och därför inte ska kunna delegera dessa för 
verksamheten särskilt viktiga frågor.9 

Enligt 7 kap. 8 § KL ska nämnden besluta om i vilken 
utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag 
enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte an
mäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 
enligt bestämmelserna i 13 kap. KL. 

Sociala omsorgsnämndens delegationsordning

Sociala omsorgsnämndens delegationsordning innehåller 
ingen delegation som avser nedläggning, avveckling eller 
avslut av verksamheter.10 Inget fattat delegationsbeslut om 

9 Prop. 1990/91:117 s 203
10 Sociala omsorgsnämnden delegationsordning, fastställd 20191128, reviderad 

20200921.



nedläggning av daglig verksamhet Vingen har anmälts till 
Sociala omsorgsnämnden under 2020. Beslutet har inte 
heller protokollförts särskilt. Sociala omsorgsnämnden har 
dock informerats om förvaltningens beslut om nedlägg
ningen av Vingen vid sammanträde den 11 maj 2020.

Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedlägg
ningen av den dagliga sysselsättningen/verksamheten 
Vingen. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställ
ning till om kommunala beslut som fattats är lagenliga. 
Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av 
kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet. 
Möjligheten för enskilda att överklaga fattade beslut är en 
central del av rättssäkerheten och på så vis av principiellt 
stor vikt.  

I ärendet om nedläggning av Vingen har anställda tjänste
personer fattat nedläggningsbeslut baserat på ett uppfattat 
mandat utifrån den åtgärdsplan nämnden beslutat anta 
24 februari 2020. Granskningen visar att åtgärdsplanen 
inte anger att den dagliga sysselsättningen/verksamheten 
Vingen ska läggas ned utan endast pekar på de bespa
ringar som kan göras inom daglig verksamhet/sysselsätt
ning genom ”omorganisation m.m.”.  Stadsrevisionens 
bedömning är att nedläggningen av Vingen inte har 
beslutats om politiskt av Sociala omsorgsnämnden eller 
Kommunfullmäktige. Granskningen visar vidare att inget 
beslut om nedläggning av Vingen anmälts till nämnden 
som delegationsbeslut eller protokollförts särskilt. Sociala 
omsorgsnämndens delegationsordning innehåller heller 
ingen delegation som avser nedläggning, avveckling eller 
avslut av verksamheter.

Granskningen av beslutsgången i ärendet visar sammanta
get att mycket talar för att beslutet om nedläggning av den 
dagliga verksamheten Vingen är en typ av beslut som inte 
kan delegeras till anställda tjänstepersoner enligt kommu
nallagen 7 kap. 5–8 §§. Detta eftersom det är ett beslut 
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet i enlighet med kommunallagen 6 kap. 38 §. 

Termen verkställighetsbeslut avser den typen av beslut 
tjänstemän i verksamheten fattar som en led i sitt prak
tiska arbete och inte som beslut med stöd av delegation 
från nämnden. Uttrycket har i rättspraxis getts en res
triktiv tillämpning. Som sådana beslut har ansetts beslut 
där beslutsfattaren saknat möjlighet att göra självstän
diga bedömningar. Nedläggningen av Vingen har inte 
beslutats av nämnden utan bedömts som en åtgärd för en 

ekonomi i balans av förvaltningen. Detta medför enligt 
Stadsrevisionens bedömning att beslutet inte heller kan 
ses som ett rent verkställighetsbeslut. 

Enligt vad som framkommit i granskningen har det inte 
inkommit någon begäran eller något önskemål om att 
överklaga beslutet. Hade någon enskild velat överklaga 
nedläggningsbeslutet hade det inte funnits något beslut 
att överklaga. Det enda beslut som finns i dessa avseenden 
är Sociala omsorgsnämndens beslut om åtgärdsplan för 
ekonomi i balans vilket specifikt inte nämner nedläggning 
av Vingen. 

Sammanfattande bedömning

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedlägg
ningen av den dagliga sysselsättningen/verksamheten 
Vingen. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställ
ning till om kommunala beslut som fattats är lagenliga. 
Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av 
kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet. 
Möjligheten för enskilda att överklaga fattade beslut är en 
central del av rättssäkerheten och på så vis av principiellt 
stor vikt.  

Granskningen visar sammantaget att mycket talar för att 
beslutet om nedläggning av den dagliga verksamheten 
Vingen är en typ av beslut som inte kan delegeras till 
anställda tjänstepersoner. Detta eftersom det är ett beslut 
som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning el
ler kvalitet och därmed belagt med delegationsförbud i 
enlighet med kommunallagen. 

Granskningen av beslutsgången i ärendet visar att nedlägg
ningen av Vingen inte har beslutats om politiskt av Sociala 
omsorgsnämnden eller Kommunfullmäktige. Inget be
slut i ärendet har heller fattats genom delegationsbeslut 
av förvaltningens tjänstepersoner. Beslutet kan inte heller 
ses som ett verkställighetsbeslut av förvaltningen. Hade 
någon velat överklaga nedläggningsbeslutet så hade det 
inte funnits något beslut att överklaga. 

Sociala omsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens 
bedömning säkerställa att beslut fattas på ett behörigt 
sätt när det gäller ärenden som avser verksamhetens 
mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Åtgärderna är 
i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent 
och behörig beslutsprocess som möjliggör för kommunens 
innevånare att överklaga fattade beslut och för Sociala 
omsorgsnämnden att ta det övergripande ansvaret för sina 
verksamheter. 

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•
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Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen 

Missiv
  2020-11-16

Kommunstyrelsen 
Sociala omsorgsnämnden

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verk
samheten Vingen. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut 
som fattats är lagenliga. Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut 
prövad genom att överklaga beslutet. Möjligheten för enskilda att överklaga fattade beslut är en central 
del av rättssäkerheten och på så vis av principiellt stor vikt.  

Granskningen visar sammantaget att mycket talar för att beslutet om nedläggning av den dagliga 
verksamheten Vingen är en typ av beslut som inte kan delegeras till anställda tjänstepersoner. Detta 
eftersom det är ett beslut som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och där
med belagt med delegationsförbud i enlighet med kommunallagen. 

Granskningen av beslutsgången i ärendet visar att nedläggningen av Vingen inte har beslutats om  
politiskt av Sociala omsorgsnämnden eller Kommunfullmäktige. Inget beslut i ärendet har heller fat
tats genom delegationsbeslut av förvaltningens tjänstepersoner. Beslutet kan inte heller ses som ett rent 
verkställighetsbeslut av förvaltningen. Hade någon velat överklaga nedläggningsbeslutet så hade det 
inte funnits något beslut att överklaga. 

Sociala omsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut fattas på 
ett behörigt sätt när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller  
kvalitet. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent och behörig besluts
process som möjliggör för kommunens innevånare att överklaga fattade beslut och för Sociala om
sorgsnämnden att ta det övergripande ansvaret för sina verksamheter. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missivet med bilagd kortrapport tillställs Kommunstyrelsen och Sociala omsorgsnämnden.  
Svar från Sociala omsorgsnämnden med planerade åtgärder emotses senast 2021-03-19.

Ingwer Kliche 
Vice ordförande andra revisorsgruppen



                                                                                             
      

     Stockholm 1 februari 2021 

Stöd till Grannsamverkan 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 

Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden 

Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En 

sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad 

trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på 

Malmö Högskola, 2019.) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg 

Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 

Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 

Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 

ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 

medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska 

behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 

informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 

tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 

material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 

upp.  

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun 
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket 
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr i år, för att täcka en del av det 
material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar vi behöva 
begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt. Ert stöd till 
verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och skickar/mailar 
tillbaka den till oss senast 1 maj 2021. 

20 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2021, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni 
på startsidan på www.grannsamverkan.se. Som stödjande kommun är er kommun med på hemsidan, 
ni får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan 
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens med 
300 deltagare inom Polis och kommun för att öka kunskapen om hur Grannsamverkan bäst bedrivs 
i en kommun. Denna går av stapeln så snart det går att anordna sammankomster igen. 

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller 
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Landsting på 
telefon 08-452 79 58. 

Med vänliga hälsningar; 

Lina Nilsson 

Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen 
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 
Telefon: 08-783 74 56 E-post: lina@ssf.nu 

http://www.grannsamverkan.se/
http://www.grannsamverkan.se/
mailto:lina@ssf.nu


                                                                                             
 

Stöd till Grannsamverkan år 2021–2022 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
Borås stad 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2021.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2021–2022. 
 
 

X 

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet. 
 
 

 

Fakturaadress 
 
Borås Stad 
Fakturaservice 
Box 907 
501 10 Borås 
 

Referens 
YYkod: 03BP 
Ansvar: 035220 
Verksamhet: 01320 
 
 
 

Kontaktuppgifter (e-post och telefon) 
 
Peder Englund 
Peder.englund@boras.se 
0768-887755 
 
 

Fakturaunderlag skickas eller e-postas till: 

SSF Stöldskyddsföreningen 

102 51 Stockholm 

Box 27052 

SSF Stöldskyddsföreningen  

mailto:Peder.englund@boras.se


                                                                                             
E-post: lina@ssf.nu 

mailto:lina@ssf.nu
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