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   Enkel fråga till Ulf Olsson 

 

 
 
 
 
När kommer Mitt-S att ta ansvar för de skenande förlusterna i de 
kommunala bolagen, exempelvis Borås djurpark AB? 
 
Borås Stadshus AB omfattar flera bolag med olika typer av verksamheter. Allt från 
avfallshantering till besöksnäring. Vissa av dessa bolag producerar överskott från sin 
verksamhet – ett resultat av taxeuttag och avgifter från konsumenter. Vissa av dessa bolag 
redovisar strukturellt mycket stora underskott – ett resultat av kostnadsökningar, bristfällig 
styrning/ ledning samt en instabil, och i vissa fall frånvarande, intäktskälla.  
 
Ett av förlustbolagen, Borås Djurpark AB, har under de senaste 10 åren uppvisat ett negativt 
resultat på mellan 12 mnkr och 20 mnkr kronor per år.  I snitt har verksamheten uppvisat en 
förlust om 14 mnkr per år under de senaste 6 åren mot en budgeterad förlust på 12 mnkr. 
De strukturella förlusterna har finansierats genom koncernbidrag från Borås stadshus AB 
efter beslut i Kommunfullmäktige Borås.  
 
För att uppnå en hållbarhet i framtiden under en hårdnande konkurrens måste en attraktiv 
besöksplats inom upplevelseindustrin gälla. För detta krävs en förändring och utveckling av 
djurparkens utbud av olika aktiviteter och evenemang. Den utvecklingen är helt nödvändig 
för en fortsatt verksamhet. Djurparken måste i framtiden bli en starkare och attraktivare 
aktör på sin marknad och utveckla en egen sund och stabil ekonomi, för att på detta sätt 
kunna möta en ökad konkurrens och på lång sikt också trygga djurparkens långsiktiga 
överlevnad. 
 
  
Sverigedemokraterna anser att djurparkens nuvarande negativa utveckling inte kan få 
fortgå utan att åtgärdsplaner samt strategiska beslut ska antas, och ställer därför följande 
frågor till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson: 
 

1. Är du nöjd med den utveckling och de ekonomiska resultat som Borås Djurpark AB 
har visat upp under de senaste 10 åren?  

 
2. Om du inte är nöjd med djurparkens utveckling och resultat, kommer du i så fall att i 

närtid initiera någon förändring? 
 

3. Ser du att djurparken ska utvecklas genom ett ökat utbud av aktiviteter och 
evenemang?  

 
  
  
För Sverigedemokraterna  
 
Olle Engström 
Ledamot kommunfullmäktige 


