
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-08 
 

Instans 

Borås Stadshus AB 

 

 

Borås Stadshus ABs ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 18 maj 2020 

 kl. 14:00 

 

 

Med anledning av Covid-19 kallas enbart ordinarie ledamöter till Kommun-

styrelsens sammanträde att närvara fysiskt på plats, de ledamöter eller ersättare 

som vill ansluta på distans ska kontakta Kommunsekreteraren innan 

sammanträdet. 

 

Borås Stadshus ABs sammanträde är ej öppet för allmänheten  

 

 

OBS! tiden Arbetsmöte 12:30-14:00, arbetsmötet är ej öppet för allmänheten 

 

 
Ulf Olsson 
Borås Stadshus ordförande 

 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-05-08 
 Sida 

2(2) 

 

 

 

 Ärende  

  Val av justerare 
  

 

 1 Budgetuppföljning t.o.m. april 2020 
Dnr 2020-00017 1.2.4.1 

(Bil) 

 2a Anmälningsärende VD-rapport 2020 
Dnr 2020-00001 1.2.2.3 

(Bil) 

 2b Anmälningsärende Revidering av ägardirektiv för de 
kommunala bolagen 
Dnr 2020-00008 1.2.2.25 

(Bil) 

 2c Anmälningsärende Årsstämmoprotokoll 
Dnr 2020-00018 1.1.3.0 

(Bil) 

 2d Anmälningsärende Granskningsrapport från revisionen 
Dnr 2020-00019 1.2.3.3 

(Bil) 

 2e Anmälningsärende Borås Energi och Miljö AB; nytt 
insamlingssystem 
Dnr 2020-00021 3.3.3.0 

(Bil) 

 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Budgetuppföljning tom april 2020 

 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Budgetuppföljning tom april 2020 godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-07 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-05-07 Niklas Arvidsson 

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00017 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20200505 Svante Stomberg  

  VD 

 

1 



 

 

Borås Stadshus AB 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-05-18 
Instans 

Borås Stadshus AB 
Dnr SH 2020-00017 1.2.4.1 

  

 

Budgetuppföljning tom april 2020 

Borås Stadshus ABs beslut 

Budgetuppföljning tom april 2020 godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Budgetuppföljning tom april 2020 har upprättats och ska skickas till 

Kommunstyrelsen. Prognosen för 2020 visar på 700 tkr i sämre resultat än 

budget, till följd av högre räntekostnader samt ökade kostnader för 

administrativa tjänster.                

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-05-18 

2. Skrivelse, 2020-05-18 

3. Bilaga – Budgetuppföljning tom april 2020   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 





 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

VD-rapport mars och april 2020 

 

VD har upprättat en rapport för mars och en för april med aktuell information 

och skickat ut till styrelsen. 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-05-06 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00001 1.2.2.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20200427 Svante Stomberg  

  VD 

 

2a 







 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 20 februari 2020 att fastställa reviderat 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att fastställa reviderade 

ägardirektiv för följande bolag: Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 

Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, 

Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 

Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 

Sandhultsbostäder, AB Toarpshus samt Viskaforshem AB. 

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-05-06 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00008 1.2.2.25 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20200427 Svante Stomberg  

  VD 

 

2b 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr KS 2019-01056 1.2.2.25 

Förslag till revidering av ägardirektiv för de kommunala 
bolagen  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 8, sid B 282)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Akademiplatsen AB 

Inkubatorn i Borås AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB   
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Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Per Månsson 
(M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Jonas Garmarp (M) till förmån 
för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.  
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggning och beslut i detta 
ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Inger Landström (V). 
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-01-20, § 8 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att 
fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag; 
Borås Stadshus AB 
Borås Energi och Miljö AB  
Borås Elnät AB 
Borås Djurpark AB 
Borås kommuns Parkerings AB 
Industribyggnader i Borås AB 
BoråsBorås TME AB 
Akademiplatsen AB 
Inkubatorn i Borås AB 
AB Bostäder i Borås   
Fristadbostäder AB 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB   
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Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  
Fastställa reviderade ägardirektiv för Borås Djurpark AB med följande ändring:  
- Långsiktigt krav på resultat efter finansnetto: -12 mnkr eller bättre  0 mnkr.  
 
Fastställa reviderade ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB med 
följande tillägg till bilagt förslag under rubriken Bolaget ska: 
- Över tid avyttra fastigheter med hyresgäster utanför den kommunala 

förvaltningen. 
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
5.2.4 Borås Djurpark AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Krav på resultat efter finansnetto: -10 
mnkr eller bättre. 

5.2.7 BoråsBorås TME AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Krav på resultat efter finansnetto: -17,5 
mnkr eller bättre. 

5.2.8 Akademiplatsen AB 

Förändringsförslaget rör komplettering vad gäller P 4 om underställningsplikt 
och möjligheten att pantsätta tillgångar. Krav på resultat efter finansnetto: -20 
mnkr eller bättre. 

 

Vidare reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt yrkande, med 
undantag för ”Koldioxidbudget för Borås Stad” under punkt 14 i det 
gemensamma ägardirektivet som bifölls att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta:  

Att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostadsbolagen 
under punkt 1: ”hyressättningen i nyproduktionen ska baseras på låneräntan 
istället för på kalkylräntan.” 

Att följande läggs till i ägardirektiven för de fem allmännyttiga bostadsbolagen 
under punkt 1: ”använda de statliga investeringsstöden för att hålla 
hyreskostnaderna nere vid produktion av nya bostäder.” 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Att under punkt 4 i ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB lägga till: 
”försäljning av utsläppsrätter”.  

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunfullmäktige antog i mars månad 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv 
för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. Dokumenten fastställdes sedermera på respektive bolags 
årsstämma. Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt 
eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny 
mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige 
förrättats. Dokumenten ska härefter antas på respektive bolagsstämma för att 
äga giltighet. Vid årsstämmorna i mars månad 2019 fastställdes nya ägardirektiv 
och reviderade bolagsordningar för bolagen.  

Inför årsstämmorna 2020 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 
styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 
justeringar och förändringar i ägardirektiven.  

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser ett antal tillägg 
med anledning av att en del av stadens bolag har blivit åsatta en sämre 
kreditvärdighet eftersom styrelsen inte varit fulltalig under period då ledamot 
entledigats av Kommunfullmäktige utan att fullmäktige samtidigt beslutat om 
nyval.  

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller suppleants, 
befunnits vara vakant, renderande härförleden kreditinstitut att tillskriva bolaget 
lägre kreditvärdighet än annars. I anledning härav föreslås följande förändringar 
i det gemensamma ägardirektivet; 

 

P 4.1 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot 
eller styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 

P 7 Det åligger bolaget att informera ägaren om ledamot eller suppleant 
önskar avgå. 

 Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, 
firmatecknare och bolagsordning till Bolagsverket. 

Därutöver föreslås följande förändringar i det gemensamma 
ägardirektivet; 

P 12   Bestämmelsen om kommunikationspolicyn föreslås uppdaterats. 

P 14 Listan av Kommunfullmäktige antagna policys, program, regler gällande 
de kommunala bolagen föreslås uppdateras. 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

När det gäller de bolagsspecifika ägardirektiven och förändringsförslag i dessa 
anges förslagen särskilt och nedan för respektive bolag. Förändringsförslagen i 
några av de specifika ägardirektiven rör komplettering vad gäller P 4 om 
underställningsplikt och möjligheten att pantsätta tillgångar.  

Därutöver kommer P 3 ang. krav på soliditet och avkastning att uppdateras 
inför år 2020.           

 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Bilagor 3a, b, c 
 
3a) 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 
 
3b,c) 

Ägardirektiv för följande bolag; 

Borås Stadshus AB  

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 

Borås Elnät AB 

Borås Elnät AB – spårbara ändringar 

Borås Djurpark AB 

Borås Djurpark AB – spårbara ändringar 

Borås kommuns Parkerings AB  

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 

Industribyggnader i Borås AB 

Industribyggnader i Borås AB – spårbara ändringar 

BoråsBorås TME AB  

BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 

Akademiplatsen AB  

Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 

Inkubatorn i Borås AB  

Inkubatorn i Borås AB – spårbara ändringar 

AB Bostäder i Borås 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 

Fristadbostäder AB 
Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 
AB Sandhultsbostäder 
AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 
AB Toarpshus 
AB Toarpshus – spårbara ändringar 
Viskaforshem AB 
Viskaforshem AB – spårbara ändringar  
 

Yrkanden  
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets reservation i Kommun-
styrelsen.  
 
Niklas Arvidsson (KD) och Ulrik Nilsson (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen.  
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen.  
 
Ulrik Nilsson (M) yrkar på följande tillägg: ”Energi och klimatstrategin*” 
”Fotnot* här inkluderas arbetet med koldioxidbudgeten för Borås Stad” läggs 
till under punkt 14 i det gemensamma ägardirektivet och att ”Koldioxidbudget 
för Borås Stad ” stryks.  
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Ulrik Nilssons (M) tilläggsyrkande.  
 
Andreas Exner (SD) yrkar att ärendet återremitteras, se bilaga.  
 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras och finner förstnämnda proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs.   
 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som vill att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommun-
fullmäktige beslutat att återremittera ärendet".   

 

Omröstningsresultat   
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1.  
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Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Beslut   
Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11:  
 
Ärendet skall avgöras idag. 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
återremissyrkande. 
 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens 
förslag, dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.    
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen.  
 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.  
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att  
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen. 
 

Omröstningsresultat   
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2.   
 

Beslut   
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår:  
 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen.  
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Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Huvudomröstning  
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”.   
 

Omröstningsresultat   
Omröstning se bilagd voteringslista nr 3.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till 
Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, den det ej vill röstar 
nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat enligt Vänsterpartiets 
reservation i Kommunstyrelsen”.   
 

Omröstningsresultat   
Omröstning se bilagd voteringslista nr 4.  
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar med 67 röster mot 6:  
 
Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen avslås.  
 

Reservation  
Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Ida Legnemark (V), Anne 
Rapinoja (V), Peter Wiberg (V), Gabriella Andersson (V) och Inger Landström 
(V) till förmån för Vänsterpartiets reservation i Kommunstyrelsen.  
 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Ulrik 
Nilssons (M) tilläggsyrkande och finner förstnämnda proposition med över-
vägande ja besvarad. Votering begärs.  
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller Ulrik 
Nilssons (M) tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat avslå Ulrik Nilssons (M) tilläggsyrkande”.   
 

Omröstningsresultat   
Omröstning se bilagd voteringslista nr 5.  
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Sammanträdesdatum 

2020-02-20 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar med 62 röster mot 11:  

 

Följande tillägg: ”Energi och klimatstrategin*” ”Fotnot* här inkluderas arbetet 
med koldioxidbudgeten för Borås Stad” läggs till under punkt 14 i det 
gemensamma ägardirektivet och att ”Koldioxidbudget för Borås Stad ” stryks.  

 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Andreas 
Exners (SD) avslagsyrkande. 

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20. 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 

1. Bolagen i den kommunala organisationen 

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med 
stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga 
kommunala ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive 
bolags bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden 
konkretiserar hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Bolagen ska 
genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
genomförs. 
 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  
 
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av 
andra skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva 
sin verksamhet utan ägartillskott.   
 
Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta 
möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser i 
kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. 
 
2. Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning 
av hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. 
Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag 
inom ett flertal områden.  
 
Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag 
och gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller 
således moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga 
av kommunen ägda bolag.  
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Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen 
ska avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
 
3. Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 

a) Bolagsordning. 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt. 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv. 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
4. Ägarroll 

Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 

I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller 
flertalet obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är 
Kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i 
bolagsform, fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets 
verksamhet samt utse ledamöter och lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste 
falla inom ramarna för den kommunala kompetensen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

 Bolagsordning. 
 Ägardirektiv. 
 Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen. 
 Styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen. 
 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller 

styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 
 arvode till de förtroendevalda. 
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 att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag. 
 ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 ombudsinstruktioner. 
 nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål 

eller utanför de kommunala befogenheterna. 
 

4.2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som 
inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att 
uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens 
anvisningar för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten 
innebär att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. Bolagen står således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är 
Kommunstyrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte 
delegeras.  
 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

 Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de 
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. 
Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Om Kommunstyrelsen 
bedömer att ett bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
Kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets 
verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  
 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är 
uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
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Därutöver ska Kommunstyrelsen 
 

 Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade.  

 
 Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 

ställningstagande. 
 
 Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i 

övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i 
dotterbolag samt lämnar instruktion till ombudet.  

 
 Årligen godkänna bolagens finansiering. 

 

4.3 Borås Stadshus AB 

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets 
verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt 
resursutnyttjande. 
 
Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för 
övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa 
nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 
 
Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i 
bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda 
direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av 
Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
 
Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 
 
Borås Stadshus AB ska årligen godkänna dotterbolagens budgetar.  
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Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5. Kommunens insyn i bolagens verksamhet 

Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska 
bolagens räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och 
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 

 
Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
6. Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och 
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och 
verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
7. Styrelsearbetet 

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna 
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- 
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och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid 
kallas till styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller 
för ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna 
ska fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör 
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 
 
Det åligger bolaget att informera ägaren om att styrelseledamot eller styrelsesuppleant önskar 
avgå.  
 
Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och 
bolagsordning till Bolagsverket.  
 
8. Instruktion för VD 

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen. 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande 
förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig 
instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden 
och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande 
ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till 
löpande förvaltning och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för 
styrelsen anmäla beslut denne fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska 
upptas i styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. 
 
9. Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 

Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en 
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt 
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av 
verksamheten ska lämnas in i samband med budgeten. 
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Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund 
för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det 
kommande året. 
 
I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års 
utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål 
och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna 
en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10. Årsredovisning och delårsrapporter 

Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. 
sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de 
tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som 
Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med 
verksamheten och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till 
grund för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas 
granskning. 
 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna 
ska kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med 
under perioden. 
 
11. Revision 

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att 
onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska 
lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet 
med bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna 
prövning utfallit och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
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12. Kommunikationspolicy 

Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I text på 
webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex 
årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som 
ägs helt eller till del av Borås Stad. Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin 
hemvist ska det göras genom att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till 
del av Borås Stad. 
 

13. Personalpolitik 

Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom 
hela kommunkoncernen.  
 
Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 
 
Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för 
tjänster med jämförbara arbetsuppgifter.   
 
Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse efter 
samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på 
kandidat som lönenivå och övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för 
anställningens upphörande.  
 
Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med 
dessa samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av 
lönenivåer och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen 
återrapportera resultatet till förhandlingsdelegationen.  
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14. Övriga av Kommunfullmäktige antagna policys, program och regler 

Följande av Kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler 
gäller för kommunens bolag; 

 Arbetsmiljöpolicy 
 Arkivregler  
 Avfallsplan 
 Bostadsbyggnadsprogram 
 Drogpolitiskt program 
 Energi- och klimatstrategi * 
 Grönområdesplan 
 Kvalitetspolicy 
 Miljömål 
 Miljöpolicy 
 Plan för extraordinära händelser 
 Plan för laddinfrastruktur 
 Policy för koncerninköp 
 Policy hur Borås Stad motverkar oegentligheter 
 Program för ett integrerat samhälle 
 Program för ett tillgängligt samhälle 
 Program för jämställdhetsintegrering 
 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
 Regler för finansverksamheten 
 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
 Regler för intern kontroll 
 Regler för koncerninköp 
 Regler för säkerhetsskydd 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
 Riktlinjer för finansverksamheten 
 Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
 Riktlinjer för medborgardialog 
 Riktlinjer för resor 
 Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
 Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
 Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
 Ungdomspolitiskt program 
 Vision- och strategi för Borås Stad 
 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
 Vårt förhållningssätt – en policy 
 Översiktsplanen  

Fotnot * Här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad 
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Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2020-02-20 samt fastställda av årsstämman 2020.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma 
ägardirektiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2020-02-20 och som är fastställd av 
årsstämman 2020. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
  
1. Målet för bolagets verksamhet 

I Borås Stadshus AB ingår de rörelsedrivande dotterbolagen Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME AB, 
Industribyggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB samt Akademiplatsen AB. Några av 
bolagen har egna dotterbolag. 
 
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås 
Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande. Utgångspunkten för 
detta ska vara de förutsättningar som aktiebolagslagens, nedan ABL, koncernregler ger. 
 
Bolaget utövar ägarstyrning över sina dotterbolag, samt över de bolag som Kommunstyrelsen 
uppdragit åt Borås Stadshus AB att ägarstyra.  
 
2. Grundläggande principer för bolagets verksamhet 

Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt ABL bolagets styrelse. Styrelsen ska utforma 
organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål tillgodoses. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet 
och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av dessa direktiv. 
 
Bolaget ska, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksamheten medger undantag, följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala 
organisationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför 
nackdelar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och 
bolaget ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
3. Krav på soliditet och avkastning  

De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av 
Kommunfullmäktige, är:  
 
Avkastning: Inget avkastningskrav sätts på moderbolaget 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 50 %  
 
4. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 
egna eller dotterbolags 

 beslut om koncernbidrag 
 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 
 ändring av aktiekapital 
 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar 
 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 
 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 

 
Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsstämmoprotokoll 

 

Bolagens årsstämmor hölls per capsulam på grund av coronapandemin den 1 

april. Protokollen från dessa stämmor redovisas härmed.  

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Ulf Olsson 

  Ordförande 

 

Datum 

2020-05-06 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00018 1.1.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20200427 Svante Stomberg  

  VD 
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Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsrapport från revisionen 

 

Lekmannarevisorerna har granskat Borås Stadshus AB:s verksamhet under år 

2019. De bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt 

och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig.  

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-04 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-05-06 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00019 1.2.3.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20200427 Svante Stomberg  

  VD 
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Granskningsrapport för år 2019

Vi – Nils-Gunnar Blanc och Ingwer Kliche - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda 
lekmannarevisorer i Borås Stadshus AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2019. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i vår granskning. 

Vi bedömer att Borås Stadshus AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Stadshus AB 2019. 

BORÅS 2020-03-11

Nils-Gunnar Blanc  Ingwer Kliche

Till årsstämman i Borås Stadshus AB
 Organisationsnummer 556547-5646
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Till styrelsen för Borås Stadshus AB 

Granskningsredogörelse för år 2019
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås Stad har biträtt lekmannarevisorerna vid granskning av bolaget och 
upprättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och 
utgör en rapportering av väsentliga iakttagelser (avvikelserapportering) och bedömningar avse-
ende den genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den gransk-
ningsrapport som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas 
bolagets årsredovisning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en 
samlad bedömning av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade 
granskningar som berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms. 

Väsentliga iakttagelser
Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt bolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB (inkl. dot-
terbolag), BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB är dotterbolag 
till Borås Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda.

Borås Elnät AB erhöll i september 2019 Energimarknadsinspektionens beslut om sänkta in-
täktsramar. Intäktsramarna regleras i fyraårsperioder och beslutet som kommit gäller perioden 
2020-2023. Den sänkta intäktsramen kommer påverka bolaget i hög grad i och med sänkta 
intäkter för eldistribution. Under hösten har bolaget fått besked om att de får föra över c:a 83 
mnkr outnyttjat intäktsutrymme till den nya regleringsperioden vilket mildrar effekterna för 
bolaget i viss utsträckning. Bolagets projekt 2031 som avser en expandering av elnätet och ned-
läggning av en ny 130 kV-kabel runt Borås har fortsatt bedrivits under året. Ett nytt datacenter 
har därutöver färdigställts under 2019. 

Borås Energi och Miljö AB har under året arbetat med att slutföra projekt EMC. Projektet har 
varit inne i fas 3 som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets ordinarie organisation. Bolaget 
har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Aktiveringen av det nya 
kraftvärmeverket har försenats från mars till oktober. Förseningar i övertagandet av anläggningar 
innebär att vissa avskrivningar i projektet inte har aktiverats förrän under senare delen av 2019. 
EMC projektets totala prognos om 3,667 mdkr inkl. fördyrningen om 500 mnkr ligger fast. 
Bolaget har fattat beslut om att införa flerfacksinsamling för hushåll och mindre flerfamiljshus. 
Beslut i frågan ska tas av Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige under våren 2020. Utöver 
det har bolaget under året påbörjat arbete med en förstudie om Borås framtida dricksvattenför-
sörjning. Bolagets helägda dotterbolag, Borås Waste Recovery AB, har likviderats under 2019.

Borås Djurpark AB har under året haft nästan 270 000 besökare vilket är fler än budgeterade 
265 000. Dinosaurieparken har rustats upp och området Simbaland har färdigställts under 
året. I övrigt har bolaget har varit återhållsamt med större investeringar under 2019. Saltemads 
camping drivs alltjämt vidare enligt ägardirektivet. Beläggningen på campingen har inte varit i 
nivå med bolagets prognos.
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Borås kommuns Parkering AB har under året gjort klart upphandlingar av telefonparkering, 
digitala parkeringsautomater och system för datainsamling. Bolaget har fortsatt arbetet med 
en ny prisstruktur under 2019. En upphandling är påbörjad för parkeringsledning, skyltningen 
ska bli klar under första kvartalet 2020. Bolaget har under året undersökt hur andra kommu-
nala parkeringsbolag gör gällande parkeringsköp. Bolaget konstaterar att Borås Stad saknar en 
helhetsprocess för parkeringsköp. Parkeringshuset Vulkanus med c:a 300 p-platser invigdes i 
november 2019. 

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) och dotterbolag (Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB) 
har under året flyttat samman i nya lokaler på Fabriksgatan 12 och genomfört en organisations-
förändring. Bolaget har under 2019 bedrivit arbete med projekt Borås Event. Arbetet handlar 
om att ersätta Rotundan vid Borås djurpark med en ny byggnad som är avsedd för barn- och 
familjeaktiviteter. Bolaget har under året låtit göra en rättsutredning om uppförandet av den 
planerade byggnaden i projekt Borås Event är kompetensenlig eller inte. Kommunfullmäktige 
beslutade den 17 oktober 2019 att Industribyggnader i Borås ABs investering i en 3500 kva-
dratmeter stor byggnad på fastigheten Lundby 1:7, till en budgeterad investeringsutgift på ca 48 
miljoner kronor, godkänns.

BoråsBorås TME AB har haft ett omfattande arbete med genomförande av U20 EM i friidrott 
som arrangerades i Borås under 2019. Arrangemanget har tagit omkring 70 % av bolagets totala 
personalresurser i anspråk under året. Bolaget har sedan 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige 
att koordinera/samordna Borås Stads 400-års jubileum 2021. Arbetet har pågått även under 
2019 och bolaget har uppmärksammat att finansiering och ambitionsnivå med jubileet behöver 
klargöras till kommande år. Bolaget har 2018 fattat beslut om att avveckla Turistbyrån under 
2019. En ny strategi för besöksservice har beslutats av bolaget under februari 2019.

Akademiplatsen AB hyr Kongresshuset av det kommunala bolaget Eolus 6 AB till marknads-
mässig hyra. Bolaget hyr ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör. Under året har 
bolaget omförhandlat avtalet med operatören i Kongresshuset. Operatören kommer betala en hyra 
baserat på operatörens omsättning istället för en fast summa. Detta leder till mindre intäkter för 
Akademiplatsen AB. En överklagandeprocess kring upphandlingen av en LED-skärm på Borås 
Kongress har pågått under året. Ledningsrådet för Textile Fashion Center har under året tagit 
fram ett samverkansdokument. 

Inkubatorn i Borås AB har under 2019 arbetat med 28 bolag i olika faser. 10 bolag har branschobe-
roende inriktning och 18 har textil inriktning. Inkubatorn har under året bland annat fokuserat 
på att etablera mentorskap. Ett förändringsarbete har genomförts avseende varumärken. Det två 
varumärkena Business Ink och Fashion Ink har upphört. Bara Ink kommer att marknadsföras 
framöver. 

Under perioden 2017-2019 har flera av bolagen inom Stadshuskoncernen fått ny VD. Ny VD 
tillträdde till Borås kommuns parkering AB under 2017 och Borås Energi och miljö AB under 
2018. Under 2019 har nya VD tillträtt i Borås Elnät AB, Inkubatorn i Borås AB och IBAB-
koncernen. Under 2020 kommer Borås Djurpark AB och Borås Energi och Miljö AB få ny VD. 

Ekonomi
Bolagets ekonomiska resultat för 2019 är 2,6 mnkr (budget 2,5 mnkr) efter finansiella poster. 
Kommunfullmäktige har för året fastställt ett finansiellt mål för bolaget som innebär en soliditet 
om minst 50 %. Bolaget redovisar en soliditet om 63,1 % för 2019 i årsredovisningen. Bolaget 
uppnår Kommunfullmäktiges finansiella mål. 
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Koncernens resultat för 2019 är 12,5 mnkr (budget 2019 -3,6 mnkr) efter finansiella poster. 
Koncernens resultat var föregående år 95 mnkr efter finansiella poster. Årets resultat påverkas av 
nedskrivning i Borås Elnät ABs optofibernät om 25 mnkr och av nedskrivning av parkeringshuset 
Vulkanus i Borås kommuns Parkering AB om 19,7 mnkr. Koncernens resultat 2019 påverkas 
även av fulla kapitalkostnader för Borås Energi och Miljö AB:s nya avloppsreningsverk och delar 
av kapitalkostnader för det nya kraftvärmeverket. Akademiplatsen AB bär också fulla kostnader 
för Borås Kongress.  

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2019 för de kommunala bo-
lagen fastställt bl.a. resultat-/avkastningskrav, utdelningskrav och finansiella mål för bola-
gen i Stadshuskoncernen. För 2019 redovisar bolagen måluppfyllelse/utfall i förhållande till 
Kommunfullmäktiges krav och mål enligt nedanstående. 

Kommunfullmäktiges krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål 
- Stadshuskoncernen 2019 

BOLAG
Resultat jämfört med 

budget 2019
Avkastnings-/
Resultatkrav

Finansiellt 
mål

Utdelnings- 
krav

Borås Stadshus AB - 
moderbolaget

Når inte budget 2019 Inget satt Uppnår Inget satt

Borås Energi och  
Miljö AB

Når eller överträffar  
budget 2019

Uppnår inte Uppnår Inget satt

Borås Elnät AB
Når eller överträffar  

budget 2019
Uppnår inte Uppnår Uppnår

Borås Djurpark AB Når inte budget 2019 Uppnår inte Inget satt Inget satt

IBAB-Koncernen 
Når eller överträffar 

budget 2019
Uppnår Uppnår Uppnår

Borås Kommun 
Parkerings AB

Når inte budget  
2019

Uppnår inte Inget satt
Uppnår 

inte

BoråsBorås  
TME AB

Når eller överträffar  
budget 2019

Uppnår Inget satt Inget satt

Akademiplatsen AB Når inte budget 2019 Uppnår inte Inget satt Inget satt

Inkubatorn i Borås Når inte budget 2019 Uppnår inte Inget satt Inget satt

Borås Stadshus AB har under året erhållit koncernbidrag från Borås Elnät AB med 58,6 mnkr och 
från Industribyggnader i Borås AB med 15 mnkr. Av den totala summan på 73,6 mnkr har 2,6 
mnkr använts till att täcka underskottet i moderbolaget, 18,5 mnkr har lämnats i koncernbidrag 
till BoråsBorås TME AB, 13,9 mnkr har lämnats till Borås Djurpark AB, 9,9 mnkr har lämnats 
till Borås kommuns Parkerings AB, 26,2 mnkr har lämnats till Akademiplatsen AB samt 2,5 mnkr 
har lämnats till Inkubatorn i Borås AB. Kommunfullmäktige har godkänt koncernbidragen.

Borås Stadshus AB konstaterar i årsredovisningen att den finansiella situationen i koncernen är 
ansträngd och att koncernen har stora utmaningar att hantera. Under 2018 tillkom ny verksam-
het med strukturella underskott vilket påverkar den finansiella situationen. Störst påverkan har 
Borås Energi och Miljö AB:s genomförda EMC-investering, och det är av yttersta vikt för såväl 
Stadshuskoncernen som för Borås Stad att bolaget lyckas med implementeringen av EMC och att 
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framtida driftresultat kan säkras. Därtill påverkas Borås Elnät AB framöver av sänkta intäktsramar 
för elnätsverksamheten och högre finansiella kostnader till följd av stora investeringar inom både 
elnät och stadsnät. Under 2019 har soliditeten för koncernen sjunkit till 10,7 %.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. 

Styrelsen i Borås Stadshus AB har genomfört ett riskanalysarbete som ligger till grund för planen 
för intern kontroll 2019. Riskanalysen identifierade nio risker. Planen för intern kontroll foku-
serade på risker på koncernnivå och omfattade tre kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment 
kommer att avrapporteras till styrelsen den 16 mars 2020. 

Lekmannarevisorerna i Borås Stadshus ABs dotterbolag har bedömt den interna kontrollen i 
respektive bolag 2019 i enlighet med nedanstående. Bedömningarna specificeras i gransknings-
redogörelse för respektive bolag. 

Borås Energi och Miljö AB Inte helt tillräcklig

Borås Elnät AB Tillräcklig med utvecklingsområde

Borås Djurpark AB Tillräcklig

IBAB-Koncernen Tillräcklig med utvecklingsområde

Borås kommuns Parkerings AB Tillräcklig

BoråsBorås TME AB Tillräcklig

Akademiplatsen AB Inte tillräcklig

Inkubatorn i Borås AB Inte tillräcklig

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorerna har under 2019 särskilt bevakat följande områden; ägarstyrning, projekt 
EMC och koncernens finansieringsmöjligheter.

Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts någon fördjupad granskning riktad mot bolaget under året. 

Föregående års granskning 
Processen för utveckling av ägastyrningen som pågått under 2017 och 2018 har fortsatt under 
2019. Styrelsen i Borås Stadshus AB har som en del i detta haft fyra arbetsmöten under året utöver 
ordinarie styrelsemöten. Regelbundna möten har genomförts under året i Stadsledningskansliets 
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bolagsgrupp. Under 2019 har en koncerngemensam styrelseutbildning genomförts. En orientering 
av styrningen av de kommunala bolagen var en del av utbildningen.  

BEDÖMNING
Borås Stadshus AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten som anges 
i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår det finansiella mål som fastställts av Kommunfullmäktige.

Bedömningen är att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Andreas Ekelund
Lekmannarevisorns biträde



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56  E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen



 

 
 

 

Instans 

Borås Stadshus AB  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Energi och Miljö AB; nytt insamlingssystem 

 

Kommunfullmäktige har den 19 mars 2020 tagit beslut om att Borås Energi 

och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa ett nytt 

insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av 

förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner 

kronor.  

 

Styrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-07 Ulf Olsson  

  Ordförande 

 

Datum 

2020-05-07 Niklas Arvidsson  

  Vice ordförande 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

 

 

Diarienummer: SH 2020-00021 3.3.3.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

20200427 Svante Stomberg  

  VD 
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