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Granskning av Borås Stads delårsrapport 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om Borås Stads 

delårsrapport 2022 skickas till Stadsrevisionen. 

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport 2022. Man anser att 

rapporten i huvudsak är upprättad enligt lagar och rekommendationer, men att 

rapporten kommer sent till fullmäktige för att hinna vidta eventuella 

styråtgärder.  

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2022. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och God revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningens utgångspunkter är följsamhet till lagen 

om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal 

redovisnings (RKR) rekommendationer. 

Stadsrevisionen konstaterar att för de elva indikatorer som följs upp i 

delårsrapporten är målet inte uppfyllt för sju av indikatorerna, vilket motsvarar 

64 %. Stadsrevisionen konstaterar att av tio uppdrag som Kommunfullmäktige 

givit nämnder och Kommunstyrelsen 2022 har åtta inte genomförts hittills 

under året, vilket motsvarar 80 %. Stadsrevisionen noterar att en kortfattad 

analys av indikatorer och uppdrag görs i delårsrapporten. Det saknas dock en 

prognos och en samlad bedömning för huruvida målen för indikatorerna 

kommer nås och om uppdragen kommer att genomföras under året. 

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att den av Kommunstyrelsen 

upprättade delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav 

och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer avseende innehåll 

och utformning. Stadsrevisionen kan konstatera att samtliga tre av årets 

finansiella mål, enligt delårsrapporten troligen kommer att uppnås under 2022. 

Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten 

i november månad, vilket medför att tiden för att vidta åtgärder före årets slut 

blir mycket kort. Stadsrevisionen bedömer mot denna bakgrund att perioden 

för delårsrapporten och dess behandling i Kommunfullmäktige ligger för sent 

för att kunna utgöra ett underlag för styrning. 
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Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 

vill lämna följande yttrande/svar: 

 Kommunstyrelsen utför sin uppsiktsplikt på olika sätt och det finns 

därför goda möjligheter att vidta nödvändiga styråtgärder om det finns 

risk för större avvikelser i ekonomi och verksamhet i förhållande till den 

av fullmäktige upprättade budgeten. Det är svårt att genomföra arbetet 

med delårsrapporten med bibehållen noggrannhet för att hinna med att 

behandla delårsrapporten tidigare i fullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv Granskning av Borås Stads delårsrapport 2022, 221114 

2. Rapport Granskning av Borås Stads delårsrapport 2022, 221114 

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret, revisionskontoret@boras.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Missiv
  2022-11-14

Kommunstyrelsen

Borås Stads delårsrapport 2022

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport januari-augusti 2022. Vår bedömning baseras 
på en genomgång av Kommunstyrelsens redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig 
granskning av Stadens bokslut och sammanställda redovisning. Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen och God revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningens utgångspunkter är 
följsamhet till lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och Rådet för kommunal 
redovisnings (RKR) rekommendationer.

Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att den av Kommunstyrelsen upprättade delårs- 
rapporten i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav och Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer avseende innehåll och utformning.

Stadsrevisionen kan konstatera att samtliga tre av årets finansiella mål, enligt delårsrapporten troligen 
kommer att uppnås under 2022.

Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten i november månad, 
vilket medför att tiden för att vidta åtgärder före årets slut blir mycket kort. Stadsrevisionen bedömer 
mot denna bakgrund att perioden för delårsrapporten och dess behandling i Kommunfullmäktige 
ligger för sent för att kunna utgöra ett underlag för styrning.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missivet med rapport bilagd tillställs Kommunstyrelsen. Svar från Kommunstyrelsen emotses senast 
2023-02-01.

Bill Johansson
Ordförande
Första revisorsgruppen
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Granskning av Borås Stads delårsrapport

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamåls- 
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om delårsbokslutet 
är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige fastställt.

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Stadsrevisionen har översiktligt 
granskat delårsrapporten för Borås Stad 2022 inklusive verksamhetsmässigt resultat/målupp- 
fyllelse och redovisas i innevarande rapport.

Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av Kommunfullmäktige. Syftet är 
bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta 
verksamheten under året så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande. 
Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska 
besvara följande revisionsfrågor:

• Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer och god 
redovisningssed?

• Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för Borås Stad 
och kommunkoncernen?  

• Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk 
hushållning kommer att kunna uppnås?

• Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild upp-
märksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR) rekommendation, R 16 Sammanställda räkenskaper och R17 
Delårsrapport. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.
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1.4 Metod
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av 
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen har 
innefattat att granska ett urval av underlag samt att pröva de redovisningsprinciper som använts 
i verksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighets-
analys, där insatser koncentrerats till områden där risken för väsentliga fel är störst. Bedömning 
av om delårsrapporten är rättvisande har genomförts.

Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 

Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av 
konton med större avvikelser mellan delåren 2021 och 2022 har utförts. Stickprov har framför 
allt genomförts på konton som inte granskats vid föregående delårsrapport.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts.

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet och Redovisningsservice 
samt med berörda tjänstepersoner i andra förvaltningar i Borås Stad.

1.5 Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Stefan 
Sjöblom.

1 Revisionskontoret i Borås, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av 

delårsbokslut och årsredovisning. 
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2 Granskningsresultat
2.1 Lagar och rekommendationer
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunen minst 
en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 
och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.2

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och 
kommunkoncernens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning 
ska lämnas om förhållanden som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning 
och händelser av väsentlig betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller 
efter dennas slut.3

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskaps- 
året. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument som används 
av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet.4 Delårsrapporten ska enligt  
kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § överlämnas till revisorer och Kommunfullmäktige senast två 
månader efter rapportperiodens slut.5

Delårsrapporten ska innehålla:6

• en resultaträkning

• en balansräkning

• en förenklad förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under  
rapportperioden.

Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör delårsrapport 
kan kommunen välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i 
sin delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR R17 innehålla en samlad men översiktlig 
beskrivning av drifts- och investeringsverksamhet.7 Av RKR R16 framgår vad som ska tillämpas 
vid upprättande av sammanställda räkenskaper.

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid upprättandet 
av delårsrapporten.8

Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårs- 
rapporten är förenligt med de mål som Kommunfullmäktige beslutat om och om den uppfyller 
lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer avseende 
innehåll och utformning.9

Borås Stads delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av Kommunfullmäktige. 
Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den 
fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.

2 1 kap. 3 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
3 Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11
4 Ibid
5 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141
6 13 kap. 2 § Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
7 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142
8 Ibid
9 12 kap, 2 § Kommunallag (2017:725) samt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, 2018-11
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2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed.10

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats om i rimlig tid innan delårs-
bokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts  
i redovisningssystemet.

2.3 Kommunkoncernen
Det är upp till varje kommun att avgöra om de kommunala koncernföretagen ska omfattas av 
delårsrapporten. Detta gäller såväl räkenskaperna som den förenklade förvaltningsberättelsen. 
Kommunerna bör härvid beakta om sammanställda räkenskaper krävs för att möjliggöra en 
relevant och tillräcklig grund för utvärdering av god ekonomisk hushållning.11 Upplysningar 
om den kommunala koncernen, inklusive kommunalförbund och räddningstjänst, delges  
i delårsrapporten. 12

I delårsrapporten framgår följande angående Kommunkoncernens resultat och ekonomisk ställning:

För kommunkoncernen redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 699 mnkr efter finansnetto.  
Även i år har pandemin till viss del medfört tappade intäkter, för kommunen i form av färre  
besökare, och för några av bolagen till följd av minskad beläggning. Samtidigt har intäkterna 
ökat i andra bolag utifrån högre produktion och höjda priser som inte är kopplat till pandemin 
utan till andra omvärldsfaktorer. Inflation och ökade materialpriser påverkar också kostnaderna. 
Till detta ökar skatteintäkterna vilket är den främsta förklaringen till det förbättrade resultatet. 13

2.4 Resultat- och balansräkning 
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska det för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport 
redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för 
resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår. I samma paragrafs andra 
stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en delårsrapport ska det redovisas 
belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps utgång. 

Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning 
enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också 
innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.14

10  kap. 4 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
11 Ibid 
12 Delårsrapport januari-augusti 2022, Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2022-11-07, sid. 3-4
13 Delårsrapport januari-augusti 2022, Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2022-11-07, sid. 18-19
14 13 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
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Borås Stad upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader.  
Detta är inom den tidsram som LKBR anger.

Delårsrapporten innehåller:

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut

• Jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång

• Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast
föregående räkenskapsår

• Helårsprognos

• Årsbudget

Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för Borås Stad överensstämmer 
med uppställningen i senaste årsredovisningen och är överensstämmande med regelverket i LKBR. 
Information om koncernen återfinns i delårsrapporten på ett adekvat sätt.

2.4.1 Verifikationer och räkenskapsinformation
För varje ekonomisk händelse ska det finnas en verifikation. Har en kommun eller ett landsting 
tagit emot en uppgift om ekonomiska händelser i den form som anges i 2 kap. LKBR ska denna 
uppgift kompletteras med uppgifter som kan användas som verifikation.15 Om det behövs med 
hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt 
upprättad hänvisningsverifikation.16

Verifikationen ska innefatta uppgift om när den har sammanställts, när den ekonomiska  
händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör.  
I förekommande fall ska verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra  
uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns tillgängliga.17

Verifikationer ska ingå i delårets räkenskapsinformation. Räkenskapsinformation är sådana  
uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det ska gå att följa och förstå de enskilda bokförings-
posternas behandling i bokföringen.18

Revisionskontoret har genomfört stickprov av verifikationerna, cirka 140 stycken. Stickproven 
har genomförts gällande inventarier, investeringar, betalningsförelägganden, arbetskläder 
och skor, samt material och tjänster m.fl. områden. Efter genomförda stickprov konstaterar 
Revisionskontoret att inga större avvikelser förekommer.

15 2 kap. 3§ 2:a stycket och 3 kap. 8-10 §§, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
16 3 kap. 8 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
17 Ibid 
18 2 kap. 4 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
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2.5 Förvaltningsberättelse
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, 
utan bara en förenklad förvaltningsberättelse.19

Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

Enligt RKR R 17 ska den förenklade förvaltningsberättelsen innehålla en bedömning av balans-
kravsresultatet utifrån helårsprognosen. I delårsrapporten framgår ett balanskravsresultat på 308 
mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att kommunallagens balanskrav därmed beräknas uppfyllas. 
Stadsrevisionen noterar att det finns med ”realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning” i balanskravsutredningen på 52 mnkr. Realisationsvinster ska 
finnas med i balanskravsutredningen. Det kan dock med fördel framgå vad som avses i en not 
eller på något annat sätt. Realisationsvinsterna förklaras inte i balanskravsutredningen.

Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen 
av Borås Stads och bolagens verksamheter, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av 
väsent lig betydelse, för väntad utveckling samt andra förhållanden av vikt.

I avsnitten händelser av väsentlig betydelse samt resultat och ekonomisk ställning hänförs Borås 
Stads delårsresultat primärt till ökade skatteintäkter samt realisationsvinster från fastighetsför-
säljningar i kommunen. Liksom förra året kommer Staden att få ersättning för sjuklönekostnader 
med anledning av pandemin.

2.5.1 God ekonomisk hushållning
Samtliga kommuner ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen.  
Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning  
för kommunen.20

Kommunfullmäktige beslutade 20 januari 2022 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
som avser hela kommunkoncernen. De övergripande finansiella nyckeltal som Borås Stad och 
dess bolag ska förhålla sig till är årets resultat, självfinansieringsgrad för investeringar, soliditet, 
räntetäckningsgrad och nettolåneskuld.

Enligt delårsrapporten har Borås Stad har en god ekonomisk hushållning vad gäller såväl ekonomi 
som verksamhet. Av delårsrapporten framgår att de finansiella målen förväntas uppnås under 
året. Kommunfullmäktiges indikatorer förväntas huvudsakligen uppnås helt eller delvis vid årets 
slut. Även kommunkoncernens bolag har en god ekonomi och en väl fungerande verksamhet 
enligt delårsrapporten. Däremot är det flera faktorer i omvärlden, såsom räntekostnader, elpriser, 
inflation, som har förändrats den senaste tiden och det finns risk för att dessa omvärldsfaktorer 
kan komma att påverka kommunkoncernens finansiella ställning negativt då det fortsatt finns 
relativt stora investerings- och underhållsbehov.21

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk hus- 
hållning kommer uppnåtts och följts i enlighet med RKR R17.22 Stadsrevisionen konstaterar att 
förvaltningsberättelsen i Borås Stads delårsrapport innehåller en sammanställning av mål och 
uppdrag. Framställningen är i allt väsentligt deskriptiv tillsammans med en bedömning av  
genomförandet för den period delårsrapporten omfattar. I delårsrapporten genomförs en samlad 
bedömning om Borås Stads mål för god ekonomisk hushållning kommer uppnås under 2022.

19 Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, fastställd december 2021
20 11 kap. 1 § kommunallag (2017:725)
21 Delårsrapport januari-augusti 2022, Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2022-11-07, sid. 18
22 Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17, fastställd december 2021
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2.6 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat

2.6.1 Resultatanalys
Av RKR R17 framgår att en redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som 
fastställts för den löpande verksamheten ska lämnas i den förenklade förvaltningsberättelsen. 
Enligt Kommunfullmäktiges budget är resultatet för helåret budgeterat till 100 mnkr.23 
Stadsrevisionens uppdrag är att bedöma om delårsrapportens ekonomiska resultat är förenligt 
med Kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs i enlighet 
med fastställda mål.

Borås Stad redovisar ett överskott på 537 mnkr för perioden 2022-01-01 – 2022-08-31. 
Motsvarande period 2021 uppgick överskottet till 369 mnkr. Överskottet beror på att staten 
delvis ersätter kommunerna för sjuklöner till följd av pandemin samt ökade realisationsvinster 
för såld mark och fastigheter. För helåret 2022 redovisar Borås Stad en prognos om överskott 
på 360 mnkr.24

2.6.2 Finansiella mål
Kommunfullmäktige fastställde i budget för 2022 följande långsiktiga/översiktliga finansiella 
mål för kommunen:25

• Årets resultat ska uppgå till minst 2-3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

• Soliditeten ska uppgå till cirka 80 %

• Självfinansieringen av investeringarna ska vara 80 %

23 Budget 2022, Budget 2022 fastställt av Kommunfullmäktige 17-18 november 2021
24 Delårsrapport januari-augusti 2022, Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2022-11-07, sid. 19
25 Budget 2022, Budget 2022 fastställt av Kommunfullmäktige 17-18 november 2021, sid 26-27



10

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

I budget för 2022 fastställdes även finansiella mål för budgetåret:26

• Årets resultat ska uppgå till minst 1,4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

• Soliditeten ska uppgå till 70,1 %

• Självfinansieringen av investeringarna ska vara 59 %

Stadsrevisionen noterar att samtliga tre av årets finansiella mål troligen kommer att uppnås 
under 2022. Årets resultat prognostiseras till 4,8 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Självfinansieringsgraden av investeringarna beräknas enligt delårsrapporten uppgå till 89 % på 
helårsbasis. Det långsiktiga soliditetsmålet på 80 % nämns inte i delårsrapporten men soliditeten 
förväntas uppgå till 75,2 % på helårsbasis.27 Stadsrevisionen kan konstatera att samtliga finansiella 
mål för budgetåret 2022 beräknas vara uppnådda vid årets slut. 

2.6.3 Verksamhetsmål
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka lång siktigheten i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer krav på att budgeten ska innehålla 
finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Uppföljning av dessa mål ska göras i 
delårsrapport och årsredovisning.28

Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2022 innefattar ”Visionen om framtidens Borås” och 
de fyra strategiska målområden samt stödområdet ekonomi och egen organisation. I beredningen 
av budgeten har Kommunstyrelsen kopplat indikatorer med målvärden till målområdena. Budget 
och redovisning av mål ska hanteras inom styr- och ledningssystemet.29 Förvaltningsberättelsen 
ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och följts i enlighet 
med kommunallagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning.30 Stadsrevisionen  
konstaterar att förvaltningsberättelsen i Borås Stads delårsrapport innehåller en sammanställning 
av mål och uppdrag. Framställningen är i allt väsentligt deskriptiv tillsammans med en bedömning 
av genomförandet för den period delårsrapporten omfattar.

Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och 
helt genomförda uppdrag. Ofullständigt uppnådda mål och uppdrag kan inte bedömas med 
revisionell säkerhet.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
I Kommunfullmäktiges budget för år 2022 har målvärden formulerats för 23 indikatorer 
kopplade till de strategiska målområden som ingår i ”Visionen om framtidens Borås”.31 
I Kommunfullmäktiges budget anges även om respektive indikator ska öka eller minska.  
Utav de 23 indikatorerna är det 19 stycken som ska öka och fyra som ska minska under året enligt 
budgeten. I budgeten anges även senaste utfall 2021 för 16 av indikatorerna. För sex indikatorer 
redovisas istället senaste utfall 2020.

Av indikatorerna är det elva stycken som följs upp till delåret. Dessa redovisas var och en för 
sig med de utfall som finns tillgängligt för respektive indikator för helåret 2021. Det finns även 
en tillhörande graf till redovisningen. Stadsrevisionen noterar att för vissa indikatorer finns en 
jämförelse i grafen med en tidsperiod som sträcker sig från tertial 1 år 2017, tertial 1 år 2019 
eller tertial 1 år 2020 och framåt. Vissa indikatorer har utfallet för helåren 2017 till 2021 som 
jämförelse. Stadsrevisionen konstaterar att de olika tidsserierna inte underlättar för läsaren att 
följa utfallet av indikatorerna.

26 Ibid m,
27 Delårsrapport januari-augusti 2022, Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2022-11-07, sid. 20
28 11 kap. 1 §§ kommunallag (2017:725)
29 Budget 2022, fastställd av Kommunfullmäktige 16-17 november 2021, sid. 22
30 12 kap. 1 §§ kommunallagen (2017: 725) 11 kap. 1 §§ lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
31 Budget 2022, fastställd av Kommunfullmäktige 16-17 november 2021, sid 11-21
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Delårsrapporten redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer 
enligt nedan:

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. Av uppföljningen framgår att utfallet för tertial 
två 2022 är lägre än utfallet för år 2021.

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. Utfallet för indikatorn för tertial två 2022 är lägre 
än utfallet för år 2021. Trenden är något fallande sedan 2020.

Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ska öka, %.  
Utfallet för indikatorn för tertial två 2022 är högre än utfallet för år 2021. Trenden har varit 
relativt jämn sedan 2017.

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska öka, %. Utfallet för indi-
katorn för tertial två 2022 är lite lägre än utfallet för år 2021 men ligger ungefär i samma nivå 
som under åren 2018 till 2020.

Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan ska öka, %. Utfallet för indikatorn 
för tertial två 2022 är högre än utfallet för år 2021. Trenden har varit rätt jämn sedan 2017.

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska öka, %. 
Utfallet för indikatorn för tertial två 2022 är högre än för år 2021. Trenden sedan är 2017 är ökande.

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka. Utfallet för indikatorn för tertial två 2022 
är lägre än utfallet för år 2021. I delårsrapporten framgår det att resultatet kan bero på effekter 
av pandemin. Trenden har varit rätt jämn sedan 2017.

Antal gästnätter ska öka. Utfallet för indikatorn för tertial två är högre än utfallet för år 2021. 
Under 2020 och 2021 har antalet gästnätter varit färre än före pandemin. Nu under 2022 är 
nivåerna av besökarna i närheten av vad de var innan pandemin.

Andelen av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut senast 
8 veckor efter ansökan ska öka, %. Utfallet för indikatorn för tertial två 2022 är lägre än 
utfallet för år 2021.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. Utfallet för indikatorn för tertial 
två 2022 är lite högre än utfallet för år 2021. Trenden har varit jämn sedan 2017 men ökade 
under pandemin.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. Utfallet för indikatorn 
för tertial två 2022 är högre än utfallet för år 2021. Utfallet för 2022 är ungefär i nivå med de 
nivåer Staden hade 2017.

Stadsrevisionen konstaterar att för de elva indikatorer som följs upp i delårsrapporten är målet 
uppfyllt för fyra av indikatorerna (36 %). För sju av indikatorerna (64 %) är målet inte uppfyllt 
hittills under året.

Stadsrevisionen noterar att överlag analyseras indikatorerna i delårsrapporten och det redogörs 
för åtgärder att nå flera av indikatorernas mål under året. Dock saknas en prognos och samlad 
bedömning avseende måluppfyllelse/genomförande på helårsbasis för indikatorerna.
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Kommunfullmäktiges uppdrag
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2022 fått tio nya uppdrag från Kommunfull- 
mäktiges budgetbeslut.32 När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2022, 
vilket innebär att tidigare uppdrag inte beaktas. Delårsrapporten redovisar uppdragens grad av 
genomförande enligt nedan:

2 6 2 0 av 10 uppdrag 

Av de tio uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och Kommunstyrelsen 2022 har 
åtta inte genomförts hittills under året, vilket motsvarar 80 % . Stadsrevisionen noterar att en 
kortfattad analys av uppdragen görs i delårsrapporten men det saknas en prognos för huruvida 
uppdragen kommer att genomföras under året.

Stadsrevisionen noterar även att delårsrapporten tar upp 37 stycken olika gamla uppdrag från 
tidigare år och redogör för status för dessa. De äldsta uppdragen är från 2015. Av dessa 37 gamla 
uppdrag är 29 inte helt genomförda hittills under året.

2.7 Drifts- och investeringsredovisning
Enligt RKR R17 ska en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och 
investeringsverksamhet ingå. Delårsrapporten innehåller en samlad och översiktlig bild över 
investeringsredovisningen.33 Större investeringsprojekt som pågår visas i tabellformat med såväl 
utfallet för perioden som en prognos för det totala utfallet.34

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar fortsätter, och hittills i år uppgår de till 916 
mnkr. Kommunen står för 378 mnkr och bolagen för 538 mnkr. Prognosen för helåret är 1 
878 mnkr. Under året har AB Bostäder i Borås slutfört nybyggnationen av 144 lägenheter i 
Regementsstaden och 107 studentlägenheter i Glesvingen i Knalleland.

32 Ibid
33 Delårsrapport 2022 Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2022-11-07, sid. 31-33
34 Ibid, sid. 4

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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Förutom nedanstående angivna projekt pågår bland annat Borås Elnät AB:s utbyggnad av  
elledningsinfrastruktur i form av en 130 kilovoltsring runt Borås och mätarbytesprojektet 
FRAMM. Borås kommuns Parkerings AB:s investering i nytt p-hus är försenad på grund  
av överklagan.35

Projekt
Godkänd  

utgift

Utfall t.o.m. 

aug 2022

Prognos 

totalt utfall

Ny Nybro 44 16 56

Nya Fristadhallen 46 54 54

Stinebackens förskola 50 27 50

Strandvägens förskola 39 41 41

Om- och tillbyggnad Myråsskolan 230 178 251

Om- och tillbyggnad Byttorpskolan 154 146 168

Ombyggnad Särlaskolan 247 13 247

Fredriksborgskolan 326 51 327

Skogsfrugatan SOL-boende 30 28 28

Johannelundsgatan SOL-boende 55 3 55

Nytt insamlingssystem hushållsavfall, Borås Energi och Miljö 149 101 149

Projektering Nytt vattenverk, Borås Energi och Miljö 100 9,8 100

Trygghetsboende, Fristadbostäder 73 44,4 73

Trygghetsboende, Viskaforshem 105 124,7 * 120 *

P-hus Makrillen, Borås kommuns Parkering 81 1,3 81

* Förväntat investeringsbidrag är medräknat i prognosen men inte i utfallet t.o.m. augusti.

Tabell 1. Större investeringsprojekt 2022, mnkr 36

Stadsrevisionen noterar att Borås Stad har en samlad och översiktlig beskrivning av kommunens 
driftsredovisning i delårsrapporten.37

2.8 Övriga iakttagelser
Stadsrevisionen noterar att delårsrapporten innehåller ett avsnitt om tvister och ett avsnitt om 
den löpande uppföljningen av intern kontroll. Stadsrevisionen noterar även att det finns en  
uppställning av antalet anmälda bisysslor i nämnderna.

35 Ibid, sid. 4 och sid. 31-33
36 Delårsrapport 2022 Borås Stad, fastställt av Kommunstyrelsen 2022-11-07, sid. 4 och sid. 31-33
37 Ibid sid. 25-26
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3 Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis bedömer Stadsrevisionen att Borås Stads delårsrapport till innehåll och 
utformning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommunal bokföring 
och redovisning, kommunallagen och RKR:s rekommendation R17 - Delårsrapport. Borås Stads 
delårsrapport lämnar i allt väsentligt upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering, 
den ekonomiska ställningen och räkenskaperna redovisas i huvudsak på ett rättvisande sätt.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga tre finansiella mål för budgetåret troligen kommer att 
uppnås under 2022.

I Kommunfullmäktiges budget för år 2022 har målvärden formulerats för 23 indikatorer kopplade 
till de strategiska målområden som ingår i ”Visionen om framtidens Borås”.

Stadsrevisionen konstaterar att för de elva indikatorer som följs upp i delårsrapporten är målet 
inte uppfyllt för sju av indikatorerna, vilket motsvarar 64 %.

Stadsrevisionen konstaterar att av tio uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder och 
Kommunstyrelsen 2022 har åtta inte genomförts hittills under året, vilket motsvarar 80 %.

Stadsrevisionen noterar att en kortfattad analys av indikatorer och uppdrag görs i delårsrapporten. 
Det saknas dock en prognos och en samlad bedömning för huruvida målen för indikatorerna 
kommer nås och om uppdragen kommer att genomföras under året.

Stadsrevisionen konstaterar att Kommunfullmäktige behandlar delårsrapporten i november 
månad. Detta medför att tiden för att vidta styrande åtgärder före årets slut blir mycket kort.

Borås den 2022-11-14

Andreas Ekelund, 
Revisionschef

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

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

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/stadsrevisionen


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-

08 § 225: Redovisning från Kommunstyrelsen av 

inneliggande avgivna motioner Mål nr 24-23 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna upprättad skrivelse som Borås Stads yttrande till Förvaltningsrätten. 

 

 

 

Datum 

2023-01-17 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-17 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Diarienummer: KS 2023-00058 1.4.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2023-01-16 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Lars-Olof Danielsson 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00058 1.4.1.1 

  

 

Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-

08 § 225: Redovisning från Kommunstyrelsen av 

inneliggande avgivna motioner Mål nr 24-23 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna upprättad skrivelse som Borås Stads yttrande till Förvaltningsrätten. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har, i den del av beslutet som överklagats, avskrivit 

motioner, eftersom de har varit under beredning under längre tid än ett år utan 

att beslut har fattats i anledning av respektive motion. 

Klagandena har under klagotiden begärt att beslutet att avskriva motionerna 

från vidare handläggning ska upphävas och som stöd för sitt överklagande 

åberopat att det i beslutet saknas en redovisning av vad som har framkommit 

under beredningen av respektive motion trots att det är ett rimligt antagande att 

något har framkommit. Detta skulle, enligt klagandena, bryta mot reglerna i 5 

kap 35 § Kommunallagen. 

Klaganden har även begärt att beslutet inte ska få verkställas innan 

överklagandet har prövats, vilket yrkande redan har avslagits av 

Förvaltningsrätten, varför det inte kommenteras närmare i detta yttrande. 

I 13 kap 8 § Kommunallagen anges:  

Ett överklagat beslut ska upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Det är således endast beslutets laglighet som kan prövas av domstolen men inte 

dess lämplighet. 

Klaganden anger att beslutet strider mot reglerna i 5 kap 35 § Kommunallagen. 

Skälet skulle vara att det inte i detalj har presenterats vad som klagandena anger 

vara ett ”rimligt antagande att något har framkommit under den fleråriga 

beredningen av dessa motioner”. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

I paragrafens första stycke anges att motionen om möjligt ska beredas på sådant 

sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väcktes. Det 

är en målsättning men inte ett absolut krav. Det anges därför i paragrafens 

andra stycke: Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning, bilaga 1, ska Kommunstyrelsen 

årligen vid Kommunfullmäktiges ordinarie juni- och decembersammanträden 

redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu ej slutförts. Vid denna 

redovisning anges även beredningsläget för varje inneliggande motion, för 

vilken bredningen inte har slutförts. De nu avskrivna motionerna redovisades 

således för fullmäktige senast den 22 juni 2022, där beredningsläget för varje 

inneliggande motion angavs. En motion föreslog Kommunstyrelsens skulle 

avskrivas. Fullmäktige beslutade, den 22 juni 2022, § 105, att lägga 

redovisningen till handlingarna och skrev av den av Kommunstyrelsen 

föreslagna motionen. 

De inneliggande motionerna har även redovisats för fullmäktige två gånger per 

år dessförinnan, i enlighet med fullmäktiges arbetsordning. Anmälandet av nu 

aktuella, avskrivna motioner, som legat under beredning längre tid än ett år utan 

att beslut har fattats i anledning av respektive motion, har således fullföljts av 

Kommunstyrelsen, varför förutsättningar för avskrivning enligt 5 kap 35 § 

andra stycket Kommunallagen föreligger. 

Klagandena synes mena att redovisningen i anmälningarna inte är tillräckligt 

utförlig för att uppfylla paragrafens krav på redovisning, eftersom det inte 

framgår under respektive avskriven motion vad som har framkommit under 

beredningens gång. På sätt gäller för krav på beredning av berörd nämnd, i 5 

kap 27 – 28 §§ Kommunallagen, ska berörd nämnd antingen inkomma med 

underlag till Fullmäktige eller ges tillfälle att yttra sig. Om sådant yttrande från 

berörd nämnd av någon kommuninvånare skulle anses vara otillräckligt eller 

felaktigt på något annat sätt, anses, enligt praxis, beredning ändå genomförd. På 

samma sätt anser kommunen att den av Kommunstyrelsen här redovisade 

beredningen av respektive avskriven motion är sådan att kraven på anmälning 

enligt reglerna i 5 kap 35 § Kommunallagen är uppfyllda. Om domstolarna 

skulle behöva gå in och bedöma huruvida beredningsunderlaget är tillräckligt 

omfattande eller håller tillräckligt hög kvalitet, skulle det vara en bedömning av 

beslutets lämplighet, vilken prövning inte görs vid laglighetsprövningar. 

Det förtjänar i detta sammanhang påpekas att företrädare för det parti 

motionären tillhör eller denne själv, i den mån motionären alltjämt sitter kvar i 

Fullmäktige, ävensom givetvis vilken annan tjänstgörande fullmäktigeledamot 

som helst, kan begära att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för 

kompletterande beredning, enligt reglerna i 5 kap 50 § Kommunallagen. 

Motiveringen till begäran om återremiss ska formuleras av de ledamöter som 

begär densamma, enligt paragrafens tredje stycke. Något sådant motiverat 

återremissyrkande framfördes emellertid inte vid behandlandet av det nu 
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överklagade beslutet, endast ett alternativt beslutsförslag där de motioner, som 

har avskrivits, föreslogs vara under fortsatt beredning istället för att skrivas av. 

Sammantaget har klagandena inte åberopat någon omständighet som innebär 

att det överklagade beslutet strider mot lag, i det här fallet 5 kap 35 § 

Kommunallagen. Någon annan grund enligt 13 kap 8 § Kommunallagen har 

inte åberopats, varför kommunen anser att överklagandet ska avslås. 

Beslutsunderlag 

1. Överklagande av Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-08 § 225: Redovisning 

från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner. 

2. Föreläggande från Förvaltningsrätten i Jönköping om komplettering av 

handlingar i Mål.nr 24-23, laglighetsprövning enligt Kommunallagen. 

3. Begäran om anstånd med att avge yttrande den 10 januari 2023 

4. Komplettering Begäran om anstånd med att avge yttrande den 10 januari 

2023 mål nr 24-23 

5. Underrättelse angående förlängd yttrandetid från Förvaltningsrätten i 

Jönköping i Mål nr 24-23 

Beslutet expedieras till 

1. forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

mailto:forvaltningsrattenijonkoping@dom.se




















































































































































































 





 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Desiree Karlsson 
Handläggare 
033 357030 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-06-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

t.o.m. oktober 2021 avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Förslagen motion avskrives från vidare handläggning.            

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 

interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 

inkomna ej besvarade motioner.   

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Redovisning från Kommunstyrelsen  

 

  

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2021 / 1 november 2021-30 april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2011-04-28 § 49 

2019-00053 1.1.1.1 
J Po1 L.M.S 

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av lo-
kal ordningsföreskrift. Se dnr 2011/KS0326 003 

Under politisk beredning. 

KF 2011-04-28 § 49 
2018-00920 1.1.1.1 
E Po1 R.K 

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin 
– införande av deltagarbudgetar. Se dnr 
2011/KS0377 040 
 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2012-05-10 § 67 

2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist 
(M); Kommunfullmäktige ska besluta om att Sociala 
omsorgsnämnden ska begära utdrag ur belastnings-
registret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal. 
Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 2016-10-20. 

Under beredning 

KF 2013-03-21 § 27 
2019-00703 1.1.1.1 
KC/SP Po1 M.L 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. Se dnr 
2013/KS0281 106 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2014-04-24 § 41 
2021-00540 1.1.1.1 
SP Po4 S.M.A 

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum. 
Se dnr 2014/KS0320 310 

Under beredning. 

KF 2014-09-25 § 117 
2020-00868 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M) och 
Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbus-
sarna.Se dnr 2014/KS0673 531 

Under politisk beredning. 

KF 2014-09-25 § 117 
2021-00086 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson 
(M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Ryd-
boholm. Se dnr 2014/KS0675 512 

Under politisk beredning. 

KF 2015-03-26 § 44 
Dnr 2015/KS0317 
059 
E Po1 R.K 

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan Hjal-
marsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivs-
verksamheten! 

Avskrives. 

KF 2015-10 15 § 156 

Dnr 2015/KS0693 
059 

E Po1 C.A 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund (S), 
Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : 
Borås Stad – en Fairtrade City som bojkottar varor 
producerade på ockuperad mark 

Under beredning 

KF 2015-11-18 -19 § 
172 

Dnr 2015/KS0701 
109 

KC/J Po1 L-O-D 

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman 
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström 
(SD) om tillstånd för tiggeri 

Under politisk beredning. 

 

KF 2016-08-18 § 199 

2016/KS0540 739 

KU Po2 M.J 

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendefor-
mer för äldre. 

Under politisk beredning. 

 

KF 2016-10-20 § 254 

2016/KS0691 400 

SP Po5 M.L 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg 
(MP): Underlätta och stimulera lokal ekologisk mat-
produktion i Borås kommun 

Under politisk beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2021 / 1 november 2021-30 april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-08-17 § 137 

2017/KS0515 730 

KU Po2 M.J 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavs-
son (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav Drotz 
(KD) och Else-Marie Lindgren "De som behöver mest 
stöd ska också ha mest stöd" 

Under politisk beredning. 

 

KF 2018-01-18 § 2 

2018-00090 1.1.1.1 

KU Po1 J.O 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Birgitta Berg-
man (M) angående automatiserad behandling av an-
sökningar om ekonomiskt bistånd. 

Under beredning. 

KF 2018-04-12 § 63 

2018-00302 1.1.1.1 

E Po1 J.A 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth (V) Anne 
Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) och Sofia Anders-
son (V): Porrfria miljöer för barn - viktig åtgärd mot 
sexuella trakasserier och övergrepp. 

Under beredning. 

KF 2018-11-22 § 176 

2018-00713 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Martin Nilsson 
(M) och Annette Carlson (M): Nytt styrdokument för 
Borås Stads hållning i frågor gällande konkurrens. 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-02-21 § 15 

2019-00229 1.1.1.1 

SP Po4 C.T 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Näringslivets förutsättningar är ett allmänin-
tresse 

Under beredning 

KF 2019-05-23 § 96 

2019-00536 1.1.1.1 

KU Po5 P.L 

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade kvantita-
tiva mål för ekologiska livsmedel. 

Under beredning 

KF 2019-06-19 § 116 

2019-00607 1.1.1.1 

SP Po5 C.T 

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor för 
fler. 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00716 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås mot-
ståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00717 1.1.1.1 

SP Po5 M.M 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger Landström 
(V), Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V: Gör 
Borås grönare! 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00724 1.1.1.1 

E Po5 J.R 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred behovet av 
tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården 

Under beredning. 

KF2019-09-26 § 190 

2019-00834 1.1.1.1 

KC Po1 L.M.S 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Josefsson 
(V): Ta ställning för en säkrare värld utan kärnvapen. 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-09-26 § 190 

2019-00838 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

En motion för ökad trygghet  i hela Borås av Mattias 
Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-11-20 § 253 

2019-01000 1.1.1.1 

M Po4 E.E 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson (M): 
Stadens industri – ett arv att vårda men också att sa-
nera 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2021 / 1 november 2021-30 april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01092 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag mot våld i 
nära relationer: inför Huskurage 

Under politisk beredning. 

 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01099 1.1.1.1 

KU Po 4 P.L 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD) 
Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gustavsson (KD) 
och Magnus Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Under beredning. 

KF 2020-01-23 § 2 

2020-00088 1.1.1.1 

KC S Po1 L.M.S 

Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg 
(SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier! 

Under politisk beredning. 

 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00194 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle Engström 
(SD): En hållbar framtid för koncernen 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00200 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Rättvisare taxor för ett blomstrande näringsliv 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00481 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) 
och Lars-Gunnar Comén (M): Genomför trygghets-
mätningar riktade mot företagen 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00516 1.1.1.1 

M Po4 P.Z 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), 
Hans Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och 
Valéria Kant (KD): Borås Stad ska inte äga produkt-
ionsskog i Tranemo. 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00526 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås beredskap Under politisk beredning. 

KF 2020-09-24 § 108 

2020-00717 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif Häggblom 
(SD): Skogen är stadens tillgång 

Under politisk beredning. 

KF 2020-10-15 § 134 

2020-00774 1.1.1.1 

SP Po 5 P.K.R 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner 
(SD): En hållbar fordonsstrategi 

Under politisk beredning. 

KF 2020-10-15 § 134 

2020-00775 1.1.1.1 

KU Po2 M.Y 

Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska aktivi-
teten hos unga 

Under politisk 

beredning 

KF 2020-12-10 § 166 

2020-00920 1.1.1.1 

E Po2 J.R 

Motion av Stefan Lindborg (V): Avgiftsbefria boende-
stöd 

Under beredning. 

KF 2020-02-25 § 26 

2021-00237 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle Engström 
(SD)-Ett tillgängligt Borås för våra äldre. 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober månad 2021 / 1 november 2021-30 april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00292 1.1.1.1 

PF Po1 H.S 

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal 
som har rätt till arbetskläder i Borås Stad 

Under politisk beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00296 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Sätt punkt för den osunda konkurrensen 

Under politisk beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00298 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson 
(KD): Ansök om LOV-3-område vid   Resecentrum 

Under politisk beredning. 

KF 2021-04-29 § 75 

2021-00415 1.1.1.1 

PF Po1 L.W 

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildningssatsning 
mot mäns våld mot kvinnor 

Under beredning. 

KF 2021-04-29 § 75 

2021-00424 1.1.1.1 

KU Po 3 J.A 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund 
(KD): Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och 
vårdnadshavare 

Under politisk beredning. 

KF 2021-05-20 § 96 

2021-00443 1.1.1.1 

KU Po3 J.A 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 
(SD): Samordnare mot antisemitism i skolan 

Under politisk beredning. 

KF 2021-06-23 § 108 

2021-00581 1.1.1.1 

E Po2 J.R 

Motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) 
och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i samverkan 
med näringslivet 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00654 1.1.1.1 

KU Po2 I.E 

Motion av Anna Christensen (M): Allas rätt till trygg-
het, ombud för boende i LSS-bostäder 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00655 1.1.1.1 

M Po4 M.S 

Motion av Anna Christensen (M): Tillgängliga bad-
platser för blåljuspersonal 

Under beredning 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00656 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), 
Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD), Magnus 
Sjödahl (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Av-
veckla den kommunala tomtkön 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00657 1.1.1.1 

KC Po1 A.D 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD): Tjänstemannaorganisationens opartiskhet och 
objektivitet 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00658 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) 
och Olle Engström (SD): Stärk våra bostadsbolag 
och bryt bostadssegregationen! 

Under beredning. 

KF 2021-09-23 § 152 

2021-00740 1.1.1.1 

PF Po1 L.N 

Motion av Stefan Lindborg (V): En hjärtefråga Behandlas på KF 12/5 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m april 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2021-12-09 § 200 

2021-00926 1.1.1.1 

E Po1 F.N 

Motion av Annette Carlson (M): Upptäck 
övergreppsbilder på barn på stadens da-
torer. 

Under beredning. 

KF 2022-02-23 § 16 

2022-00208 1.1.1.1 

Ki Po5 R.L 

Motion från Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): Byggnader påver-
kar både människor och miljö 

Under beredning. 

KF 2022-02-24 § 16 

2022-00216 1.1.1.1 

CKS Po 1 

Motion från Olle Engström (SD): Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00304 1.1.1.1 

KU Po 3 

Motion av Stefan Lindborg (V): Handlings-
plan mot skolsegregationen 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00310 1.1.1.1 

SP Po 5 

Motion av Hans Gustafsson (KD): Det 
mullrar i oasen 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 §  

2022-00329 1.1.1.1 

KC Po1 M.I 

Motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Ukraina 
strider vår strid 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 

2022-00401 1.1.1.1 

SP Po 4 

Motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden 
mellan detaljplan och startbesked 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 

2022-00402 1.1.1.1 

E Po 1 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås 
rent och snyggt. 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 §  

2022-00403 1.1.1.1 

KU Po 2 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska 
matsvinnet 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna interpellationer  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-04-27 § 65 

2017/KS0384 269 

M Po5 E.E 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Under beredning. 

KF 2021-04-29 § 77 

2021-00426 1.1.1.1 

CKS P.E 

Interpellation av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): 
Varför vill de styrande i Borås stad inte anställa 
ordningsvakter? 

Under beredning. 

KF 2021-09-23 § 154 

2021-00741 1.1.1.1 

KC Po1 L-O.D 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Stadens möjlighet att reglera elsparkcyklarna 

Behandlas på KF 12/5 

KF 2021-10-28 § 174 

2021-00841 1.1.1.1 

KI Po 1 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar 

Under beredning 

KF 2022-01-20 § 5 

2022-00043 1.1.1.1 

 

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till Vård- 
och äldrenämndens ordförande Johan Wikander 
(L): Brist på äldreboendeplatser 

Behandlas på KF 12/5 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 78, B 1858) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagen motion avskrives från vidare handläggning.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07, § 241 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

Redovisningen läggs till handlingarna.  
Förslagen motion avskrives från vidare handläggning.      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer t.o.m. oktober månad. För information redovisas också därefter 
inkomna ej besvarade motioner.  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning från Kommunstyrelsen 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna. 

Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering. 

 

I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson 

(KD) och Helena Ishizaki (KD). 

 

Vidare deltar inte Stefan Lindborg (V) i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 

interpellationer. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade 

motioner. 

 

Beslutsunderlag 

1. Slutlig förteckning. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner t.o.m. maj 2022 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2012-05-10 § 67 

2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta om att Sociala omsorgsnämnden 
ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning och vid upphandlingsav-
tal. Se 2012/KS0378 023 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2014-09-25 § 117 
2021-00086 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M); För en ökad trafiksä-
kerhet i Viskafors och Rydboholm. Se dnr 
2014/KS0675 512 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2015-10 15 § 156 

2022-00511 1.1.1.1 

Dnr 059 

E Po1 C.A 

Motion av Ida Legnemark (V),Therése 
Björklund (S), Mosa Roshanghias (MP) 
och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – 
en Fairtrade City som bojkottar varor pro-
ducerade på ockuperad mark. Se 
2015/KS0693 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2016-10-20 § 254 

2016/KS0691 400 

SP Po5 M.L 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna 
Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera 
lokal ekologisk matproduktion i Borås 
kommun 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2018-01-18 § 2 

2018-00090 1.1.1.1 

KU Po1 J.O 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Bir-
gitta Bergman (M) angående automatise-
rad behandling av ansökningar om ekono-
miskt bistånd. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2018-04-12 § 63 

2018-00302 1.1.1.1 

E Po1 J.A 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth 
(V) Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) 
och Sofia Andersson (V): Porrfria miljöer 
för barn - viktig åtgärd mot sexuella tra-
kasserier och övergrepp. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2018-11-22 § 176 

2018-00713 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Mar-
tin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 
Nytt styrdokument för Borås Stads håll-
ning i frågor gällande konkurrens. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-02-21 § 15 

2019-00229 1.1.1.1 

SP Po4 C.T 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Näringslivets förutsätt-
ningar är ett allmänintresse 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00716 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås 
motståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00717 1.1.1.1 

SP Po5 M.M 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V) och 
Anne Rapinoja (V: Gör Borås grönare! 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF2019-09-26 § 190 

2019-00834 1.1.1.1 

KC Po1 L.M.S 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy 
Josefsson (V): Ta ställning för en säkrare 
värld utan kärnvapen. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-11-20 § 253 

2019-01000 1.1.1.1 

M Po4 E.E 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Måns-
son (M): Stadens industri – ett arv att 
vårda men också att sanera 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01092 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag 
mot våld i nära relationer: inför Huskurage 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01099 1.1.1.1 

KU Po 4 P.L 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD) Gunilla Christoffersson 
(KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Behandlas på Kommunstyrelsen 2022-11-
21 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00194 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle 
Engström (SD): En hållbar framtid för kon-
cernen 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00200 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00481 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M), Martin 
Nilsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): 
Genomför trygghetsmätningar riktade mot 
företagen 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00526 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås be-
redskap 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-09-24 § 108 

2020-00717 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif 
Häggblom (SD): Skogen är stadens till-
gång 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2020-02-25 § 26 

2021-00237 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle 
Engström (SD)-Ett tillgängligt Borås för 
våra äldre. 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00292 1.1.1.1 

PF Po1 H.S 

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor 
till personal som har rätt till arbetskläder i 
Borås Stad 

Behandlas på Kommunstyrelsen 2022-11-
21 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00296 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Sätt punkt för den osunda 
konkurrensen 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-04-29 § 75 

2021-00415 1.1.1.1 

PF Po1 L.W 

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildnings-
satsning mot mäns våld mot kvinnor 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00654 1.1.1.1 

KU Po2 I.E 

Motion av Anna Christensen (M): Allas 
rätt till trygghet, ombud för boende i LSS-
bostäder 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00655 1.1.1.1 

M Po4 M.S 

Motion av Anna Christensen (M): Tillgäng-
liga badplatser för blåljuspersonal 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00656 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Valéria Kant (KD), Magnus Sjödahl (KD) 
och Gunilla Christoffersson (KD): Av-
veckla den kommunala tomtkön 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00658 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Olle Engström (SD): 
Stärk våra bostadsbolag och bryt bostads-
segregationen! 

Motionen avskrivs från vidare hantering. 

KF 2021-12-09 § 200 

2021-00926 1.1.1.1 

E Po1 F.N 

Motion av Annette Carlson (M): Upptäck 
övergreppsbilder på barn på stadens da-
torer. 

Under beredning. 

KF 2022-02-23 § 16 

2022-00208 1.1.1.1 

Ki Po5 R.L 

Motion från Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): Byggnader påver-
kar både människor och miljö 

Under beredning. 

KF 2022-02-24 § 16 

2022-00216 1.1.1.1 

CKS Po 1 P.E 

Motion från Olle Engström (SD): Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00304 1.1.1.1 

KU Po 3 

Motion av Stefan Lindborg (V): Handlings-
plan mot skolsegregationen 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00310 1.1.1.1 

SP Po 5 M.L 

Motion av Hans Gustafsson (KD): Det 
mullrar i oasen 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00329 1.1.1.1 

KC Po1 M.I 

Motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Ukraina 
strider vår strid 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00401 1.1.1.1 

SP Po 4 K.G 

Motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden 
mellan detaljplan och startbesked 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00402 1.1.1.1 

E Po 1 R.K 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås 
rent och snyggt. 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00403 1.1.1.1 

KU Po 2 M.H 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska 
matsvinnet 

Under beredning. 

KF 2022-05-12 § 77  

2022-00445 1.1.1.1 

SP Po5 P.K.R 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M): Energieffektivisera 
Borås 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00559 1.1.1.1 

SP Po5 P.K.R 

Motion av Stefan Lindborg (V): Ta fram ett 
klimatramverk 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00560 1.1.1.1 

SP Po 4  M.M 

Motion av Anne Rapinoja (V): Stadsod-
lingar är mötesplatser 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00561 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Anne Rapinoja (V): Återbruk 
minskar klimatutsläppen 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00564 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-
skiva i centrum 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00571 1.1.1. 

E Po3 R.K 

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle 
Engström (SD): Minnesmärke för Borås 
Djurpark 

Under beredning. 

KF 2022-06-21 § 101 

2022-00572 1.1.1.1 

KU Po2 M.J 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Undanta delar av 
Borås från EBO 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00573 1.1.1.1 

Ki Po 5 E.A 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Jonas Ellerstrand (SD): 
Avsluta medlemskap i FairTrade 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00574 1.1.1.1 

KC Po1 C.M 

Motion av Leif Häggblom (SD): En hand-
bok för förtroendevalda 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00575 1.1.1.1 

E Po3 J.R 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): Hedra sverigefinnarna 
i Borås 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00576 1.1.1.1 

KU Po3 I.E 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): En moderniserad mo-
dersmålsundervisning 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00577 1.1.1.1 

CKS P.E Po1 

 

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD): 
Narkotikahundar 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00578 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och 
Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i 
Borås 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2022 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00579 1.1.1.1 

SP Po4 K.G 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Strategi för rutnätssta-
den Borås 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00580 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) Återvandring 

 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00736 1.1.1.1 

E Po5 R.K 

Motion av Paul-André Safko (M): Håll koll 
och boka/avboka persontransporter 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00737 1.1.1.1 

SP Po4. K.A 

Motion av Paul-André Safko (M): Shared 
Streets konceptet 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00738 1.1.1.1 

KU Po5 J.O 

Motion av Paul-André Safko (M): Hante-
ring av synpunkter och felanmälan 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna interpellationer  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-04-27 § 65 

2017/KS0384 269 

M Po5 E.E 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Interpellationen avskrivs 
från vidare hantering. 

KF 2021-10-28 § 174 

2021-00841 1.1.1.1 

KI Po 1 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar 

Interpellationen avskrivs 
från vidare hantering. 

KF 2022-06-22 § 103 

2022-00558 1.1.1.1 

KiIPo2 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalrådet Ylva Lengberg (S): Kvaliteten i 
upphandlade LSS-bostäder 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-07-08 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 225 Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 168, B 3966) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 38 röster mot 35: 

Redovisningen läggs till handlingarna. 
Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering. 
 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Lars-Gunnar Comén (M), Jonas Garmarp (M), 
Mattias Karlsson (M), Georg Guldstrand (M), Birgitta Bergman (M), Anna 
Christensen (M), Ebba Magnusson (M), Marie Fridén (M), Lotta Löfgren Hjelm 
(M), Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Anette Nordström (M), Elvira 
Löwenadler (M), Björn-Ola Kronander (M), Hans Gustafsson (KD), Gunilla 
Christoffersson (KD), Helena Ishizaki (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus 
Sjödahl (KD), Jonathan Tellbe (KD) och Lisa Berglund (KD) till förmån för 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) alternativa förslag. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), 
Martin Sörbom (SD), Käthy Johansson (SD), Niklas Hallberg (SD), Leif 
Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Crister Spets (SD), Lars-Erik Johansson 
(SD), Jan Nilsson (SD), Kristian Silbvers (SD), Maria Lindgren (SD), Björn 
Qvarnström (SD) och Annika Pehrsson (SD) mot beslutet. 
 

Protokollsanteckning 

Vänsterpartiet lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-21, § 433 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna. 
Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering. 
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Helena Ishizaki (KD). 
 
Vidare deltar inte Stefan Lindborg (V) i beslutet. 
 
Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet.     



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-07-08 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade 
motioner.  

Beslutsunderlag 

1. Slutlig förteckning. Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner t.o.m. maj 2022 

Yrkanden 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Redovisningen läggs till handlingarna, se bilaga. 
 
Mattias Karlsson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson 
(M) och Niklas Arvidssons (KD) alternativa förslag. 
 
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 

Omröstningsresultat  

Omröstning, se bilagd voteringslista nr 4, dag 2. 
 



Protokollsanteckning till Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-07-08: 

Ärende 12: Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner 

Vänsterpartiet har diskuterat förslaget till ny praxis som innebär att motioner äldre än ett år avskrivs. 

För Vänsterpartiets del är det viktigt att motioner som instrument att väcka frågor för 

kommunfullmäktiges ledamöter inte urholkas. Denna rätt är garanterad av kommunallagen och bör 

värderas högt av såväl den styrande konstellation som för oss partier i opposition. Kommunallagen 

anger vidare att motioner om möjligt ska besvaras inom ett år. Borås Stad har under lång tid haft en 

beredningstid för motioner som är längre än så. Med denna förändrade praxis vilar ett stort ansvar 

på den styrande konstellationen att utveckla en beredningsprocess så att motioner kan besvaras 

inom ett år. Vänsterpartiet har med detta som bakgrund beslutat sig för att acceptera denna nya 

praxis, men kommer att bevaka så att motioner inte rutinmässigt skrivs av istället för att behandlas 

inom ett år. 

Vi förbehåller oss därutöver rätten att återkomma med förslag som ligger i linje med de motioner 

från vänsterpartister som avskrivs i och med dagens beslut, om detta bedöms som relevant. 

 

För Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige 

genom Stefan Lindborg, gruppledare 
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§ 433 Dnr KS 2022-000451.1.1.1 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Redovisningen läggs till handlingarna. 
Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering. 
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Marie Jöreteg (M), Niklas Arvidsson 
(KD) och Helena Ishizaki (KD). 
 
Vidare deltar inte Stefan Lindborg (V) i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade 
motioner. 

Beslutsunderlag 

Slutlig förteckning. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna 
motioner t.o.m. maj 2022 



Protokollsanteckning till Kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-21: 

KC5: Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande motioner 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut angående detta ärende. Vi vill diskutera den nya 

föreslagna praxisen om att avskriva motioner äldre än ett år i vår kommunfullmäktigegrupp innan vi 

bestämmer vårt ställningstagande. 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Stefan Lindborg och Anne Rapinoja 
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Arbetsordning vid 
Kommunfullmäktigesbudgetsammanträde den 7-8 
december 2022 

 
1. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) presenterar 

övergripande Mittsamverkans budgetförslag. 
 

2. Därefter får en företrädare för varje parti tillfälle att 
redovisa/kommentera sina budgetförslag. Partierna får ordet i 
storleksordning.  
 
Moderaterna 
Sverigedemokraterna 
Kristdemokraterna  
Vänsterpartiet 
Centerpartiet  
Liberalerna 
Miljöpartiet de gröna 

 
Replik medges ej på inledningsdebatten. 

 
3. Budgetens förutsättningar och finansiella mål (sid 18) 

 
4. Kommunledning och nämnder  

Under punkten debatteras även driftbudget, investeringsbudgeten, 
strategiska målområden – indikatorer och uppdrag, taxor och 
anmälningsärenden under respektive nämnd. 
 
Beslut om särskilda yrkanden (inkl. taxor) kommer ske löpande efter 
varje nämnd. Yrkanden gällande ekonomiska ramar sker sist. 

 
Kommunfullmäktige (sid 32) 
Revisorskollegiet (sid 33) 
Kommunstyrelsen (sid 34) 
Överförmyndarnämnden (sid 37) 
Valnämnden (sid 38) 
Lokalförsörjningsnämnden (sid 39) 
Samhällsbyggnadsnämnden (sid 44) 
Servicenämnden (sid 46) 
Tekniska nämnden (sid 48) 
Miljö- och konsumentnämnden (sid 55) 
Fritids- och folkhälsonämnden (sid 58) 
Kulturnämnden (sid 63) 
Förskolenämnden (sid 66) 
Grundskolenämnden (sid 68) 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 71) 



Borås Stad 
Datum 
2022-11-28 

  
  

Sida 
2(2) 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 75) 
Arbetslivsnämnden (sid 77) 
Sociala omsorgsnämnden (sid 79) 
Vård- och äldrenämnden (sid 83) 
 
Ekonomiska ramar Budget 2023 

 
5. Beslut Budget 2023 (sid 87) 

 

Nya yrkanden redovisas skriftligt till presidiet. 
Lunchrast cirka 12.30 – 13.45. 
 
Byte av tjänstgörande ledamot under behandling av viss nämnd/styrelse bör 
undvikas. 
 
Det lagliga förbudet mot s.k. växeltjänstgöring gäller under samma dag. 
Därför kommer nytt upprop att göras den 8 december. 

 



Borås Stad 
2022-12-06 

Kommunfullmäktige 
Motion 

Klimatdeklaration för förtroendevalda

Borås Stad har antagit en koldioxidbudget, som 2019 innebar en årlig sänkning av utsläppen av 
koldioxid med 16 procent per år. Utvärderingen från 2021 visar att utsläppen inte har minskat i 
planerad omfattning, varför budgetkonceptet stipulerar att minskningstakten nu måste öka. Tills 
vidare håller en majoritet av Borås Kommunfullmäktige fast vid denna linje. 

För att denna så kallade budget ska kunna hållas så skulle man, så att säga, behöva vända på 
varje sten. Det innebär bland annat beteendeförändringar. 

Om så kallade beteendeförändringar ska åstadkommas så bör folkvalda (som varit med om att 
besluta om detta) beredas möjlighet att föregå med gott exempel och även visa för 
allmänheten vilka framsteg man gör. 

Folkvalda politiska representanter i Borås Kommunfullmäktige bör sålunda ges möjligheten, 
självklart på frivillig basis, att redovisa det egna hushållets så kallade koldioxidavtryck på 
kommunens hemsida. 

Det finns redan verktyg för detta, så det bör vara relativt enkelt för kommunens tjänstemän att 
välja ett adekvat digitalt verktyg och sedan låta de folkvalda som så önskar redovisa resvanor, 
hur ofta och hur långt man flyger i arbetet och på fritiden, vilken typ av fordon man använder, 
om man är vegetarian och liknande. Resultaten hålls sedan uppdaterade på kommunens 
hemsida med rimliga avvägningar vad gäller personlig integritet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

Att Borås Stad tar fram ett lämpligt digitalt verktyg som ger möjlighet för 
förtroendevalda i Borås Stad att redovisa sitt klimatavtryck. 

För Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD) Tomas Brandberg (SD) 
Kommunalråd Ledamot, kommunfullmäktige 

Bilaga till § 216 Anmälningsärenden



2022‐12‐08 

1 

Protokollsanteckning  
Ärende 7. Budget 2023 (Nr 163) 

Med denna protokollsanteckning klargör Moderaterna sina ställningstaganden till de 
särskilda yrkanden som behandlades i ärende 7, Budget 2023, på Kommunfullmäktiges möte 
den 7‐8 dec 2022. Hur vi tagit ställning till respektive yrkande redovisas på de följande 
sidorna. 

För Moderaternas kommunfullmäktigegrupp 

Martin Nilsson, gruppledare 

Bilaga till § 220 Budget 2023



Moderaternas ställningstagande till särskilda yrkanden till Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022‐12‐7/8 

 

  
Yrkanden  Parti 

M 
ställningstagande 

   Kommunstyrelsen (sid 34)     

1. 
Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra erbjudande om generell 
rätt till förskola, från 6 månader till 12 månader, i Förskolenämndens 
reglemente. 

 M/KD  Bifall 
 

2. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som 
tar fasta på de kommunala investeringsbehoven under de kommande 
10 åren. 

M/KD  Bifall 
 

3. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av vilka 
verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens gentemot 
näringslivet, i syfte att förhindra detsamma. 

M/KD  Bifall 
 

4. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbättra servicen gentemot 
företag genom att utbilda personer som i sin yrkesutövning möter 
företag. 

M/KD  Bifall 
 

5. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa plan för mål, delmål, 
tidsplan och åtgärder för att Borås ska bli en kommun utan särskilt 
utsatta områden. 

M/KD  Bifall 
 

6. 
Kommunstyrelsen får uppdraget att tillskriva Länsstyrelsen att 
undanta Hässleholmen/Hulta och Norrby från Lagen om eget boende, 
(EBO) till dess EBO‐lagen avskaffas. 

M/KD  Bifall 
 

7. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med polisen för att 
identifiera och föreslå fler områden för LOV3‐ansökningar och med 
avsikten att införa ordningsvakter.  

M/KD  Bifall 
 

8. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra vilken nämnd/nämnder 
som bär ansvar för att klotter saneras på kommunala anläggningar, 
fastigheter och skulpturer inom 24 timmar från det att klottret 
anmäls.  

M/KD 
Bifall 

 

9. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en tjänstegaranti för att 
beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss service, 
kommunal tjänst eller verksamhet. 

M/KD  Bifall 
 

10.  Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ska vara parter i 
arbetet med sociala boendefrågor.  M/KD  Bifall 

 
11.  Produktionsskog i annan kommun ska försäljas.   M/KD  Bifall 
12.  Att möjliggöra för krogarna att ha öppet längre än klockan 03.00.   M  Bifall 

13.  Kommunstyrelsen uppdras att förbereda en försäljning av 
kongresshuset.   KD  Avstår 

 

14. 
Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring 
funktionsvariationer och även förtroendevalda bör genomgå en sådan 
utbildning.  

SD  Avstår 
 

15.  Medborgare som utmärkt sig under året och kommunfullmäktige 
avgör vinnare.   SD 

Avstår 

16.  Arvodet till kommunalråd fastställs till 1,0 GN. Frigjorda resurser 
omfördelas till Grundskolenämndens ram.   SD 

Avstår 
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17. 

Kommunstyrelsen ska peka ut minst två större områden för 
bebyggelse av enbostadshus, radhus och kommunal verksamhet i 
respektive serviceort, för att sedan uppdra 
Samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanelägga dessa.  

SD 
Avstår 

 

18. 
Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa om 
att undanta Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om 
eget boende, EBO.  

SD  Avstår 
 

19.  Borås Stad avslutar arbetet med koldioxidbudgeten.   SD  Avstår 

20.  Kommunstyrelsen ska arbeta fram ett förslag till en neutral klädpolicy 
för anställda inom Borås Stad.   SD 

Avstår 

21.  Kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med näringslivet, att utreda 
förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum.   SD 

Avstår 

22. 
Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kulturnämnden, ta fram ett styrdokument för Rutnätsstaden 
Borås.  

SD 
Avstår 

23. 
Kommunstyrelsen ska föra dialog med Västra Götalandsregionen, 
med syfte att inrätta en Trygghetscentral för att göra kollektivtrafiken 
och stadsmiljön till en tryggare plats.  

SD  Bifall 
 

24. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera samtliga Borås Stads 
styrdokument för att identifiera målkonflikter som kan försvåra 
omställningen till ekologisk hållbarhet.  

V  Avstår 
 

25. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur fler bilfria miljöer kan 
tillskapas i stadens centrala delar för att underlätta framkomlighet för 
gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik.  

V  Avstår 
 

26. 
Ägardirektivet till Borås Energi och Miljö AB ska förändras så att 
bolaget ges i uppdrag av ägaren att annullera ej använda 
utsläppsrätter.  

V  Avstår 
 

27. 
I ägardirektiven för respektive bostadsbolag förtydliga att dessa ska 
ansluta sig till modellen Huskurage för att arbeta mot våld i nära 
relationer.  

V  Avstår 
 

28. 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att vid försäljning av mark för 
nyproduktion av bostäder ska priset på mark avsedd för att bygga 
hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att bygga 
bostadsrätter, detsamma ska gälla för tomträttsavgifter.  

V 
Avstår 

 

29. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid markanvisningar låta den 
planerade hyresnivån tillsammans med fastigheternas ekologiska 
hållbarhet ur ett livscykelperspektiv vara avgörande faktorer för 
tilldelningen.  

V 
Avstår 

 

30. 
Uppdra åt Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra försök med 
avidentifierade ansökningshandlingar inom någon kommunal 
verksamhet. 

V  Avstår 
 

31.  Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om och i så fall hur 
personal i kontaktyrken kan kompenseras för karensavdraget.  V  Avstår 

 

32. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behov av fria arbetskläder 
och arbetsskor i fler verksamheter än sådana där detta redan finns 
idag.  

V  Avstår 
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33.  Borås Stad fortsättningsvis inte ska tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) 
inom hemtjänsten eller daglig verksamhet.  V 

Avslag 

34. 
Kommunstyrelsen tillsammans med Grundskolenämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden ska ta 
fram en handlingsplan för att motverka skolsegregationen.  

V  Avstår 
 

          
   Samtliga nämnder     

35. 

Samtliga nämnder ska under året se över vilka ytterligare besparingar 
som kan göras på förbrukningsavgifter. För att skapa incitament för 
besparingar ska Lokalförsörjningsnämnden utreda om 
förbrukningsavgifter kan särskiljas från övrig hyra.  

M/KD 
Bifall 

 

36. 

För att hålla nere kostnadsutvecklingen ska alla nämnder, i budget, 
redovisa vad som fortsatt inte behöver utföras. I redovisningen ska 
också alla utgifter och arbetsuppgifter som inte kan motiveras med 
grunduppdrag, lagstiftning eller politiska beslut listas.  

M/KD 
Bifall 

 

37. 
Föreningar som inte tar avstånd från och motverkerar hedersförtryck 
och därmed upprätthåller hedersförtryck ska inte få ta del av 
kommunala bidrag.  

M/KD  Bifall 
 

          
   Valnämnden (sid 38)     

38. 
Valnämnden ska erbjuda en gemensam distribution av 
personvalsedlar för samtliga partier invalda i Borås 
kommunfullmäktige.  

SD  Bifall 
 

        
   Lokalförsörjningsnämnden (sid 39)     

39. 

Lokalförsörjningsnämnden ska öka takten i inventeringen av tak på 
byggnader i befintligt bestånd, för att avgöra vilka som är lämpliga för 
solceller, och presentera ett förslag till hur Borås Stad snabbare kan 
bygga ytterligare solcellsanläggningar.  

M/KD 
Bifall 

 

40. 

Lokalförsörjningsnämnden ska göra en inventering och presentera ett 
förslag till hur Borås Stad kan öka takten när det gäller investeringar i 
energieffektivisering och sparåtgärder i ägda fastigheter. Detta förslag 
ska utgöra ett underlag i arbetet med budget 2024.  

M/KD  Bifall 
 
 

41. 

Samtliga nämnder ska under året se över vilka ytterligare besparingar 
som kan göras på förbrukningsavgifter. För att skapa incitament för 
besparingar ska Lokalförsörjningsnämnden utreda om 
förbrukningsavgifter kan särskiljas från övrig hyra.  

M/KD  Bifall 
 
 

42.  Ny förstudie Trandaredsskolan.   M/KD  Bifall 
43.  Ny förstudie Demensby.   M/KD  Bifall 
44.  Ny förstudie fler korttids/växelvårdsplatser.   M/KD  Bifall 

45.  Ny förstudie fler vård‐ och omsorgsboendeplatser, samt 
korttids/växelvårdsplatser i serviceorter.   M/KD  Bifall 

 

46.  Ändra förstudieuppdraget om Art center till att även omfatta ett 
nollalternativ och kostnader för ombyggnation av befintliga lokaler.   M/KD  Bifall 

 
47.  Ny förstudie Futsalarena  SD  Avstår 
48.  Ny förstudie Vård‐ och omsorgsboende 2   SD  Avstår 
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49.  Ny förstudie Ny skola 3   SD  Avstår 

50.  Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att 
hitta en permanent lösning för en F‐6 skola på stadsdelen Norrby.   V 

Avstår 

51.  Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av 
klimatanpassning av kommunens egna verksamhetslokaler.   V 

Avstår 

52.  Lokalförsörjningsnämnden uppdras att öka takten i inventeringen av 
tak i befintligt bestånd som lämpar sig för installation av solceller  V 

Avstår 
          
  Samhällsbyggnadsnämnden (sid 44)     

53.  Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt 
likställighetsprincipen.   SD 

Avstår 

54.  Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 
utökade möjligheter för enbostadshus.   SD  Bifall 

 

55. 
Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av 
religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller 
västerländsk byggnadstradition.  

SD 
Avstår 

56. 
Detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas ska 
prioriteras. Detta gäller särskilt i bostadsområden och stadsdelar där 
det idag finns ett underskott på hyresrätter.  

V 
Avstår 

57. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag att vid framtagande av 
nya detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika 
upplåtelseformerför att motverka boendesegregationen 

V 
Avstår 

58. 
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta med 
grönytefaktor vid arbetet med detaljplaner. Detta som ett sätt att öka 
tillgången till gröna och kvalitativa utemiljöer 

V 
Avstår 

          
  Servicenämnden (sid 46)      

59.  Servicenämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag 
att utreda hur klimatpåverkan ska minska vid anläggningsarbeten.   V 

Avstår 

60.  Möjligheten öppnas upp för Servicenämnden att genomföra mark‐ 
och entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad.   V  Avslag 

 
          
  Tekniska nämnden (sid 48)     

61.  I centrala Borås möjliggöra för fler avgiftsfria parkeringsplatser med 
kort parkeringstid.   M  Bifall 

 

62. 

Tekniska nämnden uppdras att införa parkering med P‐skiva i centrala 
Borås. Innan ett införande ska nämnden samverka med 
fastighetsägare, näringsidkare och andra berörda aktörer i centrum 
kring vilka gator som ska omfattas av parkering med P‐skiva i centrum 
samt vilken tidsbegränsning för parkering som ska gälla.  

KD 

Avstår 

63.  Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås samt i 
serviceorterna prioriteras före sammanhängande stråk.  SD 

Avstår 

64.  INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll' revideras till 19,0 
mnkr för respektive år 2023‐2025.  SD 

Avstår 

65.  INVESTERING: Budget för "Gång‐ och cykelvägar'' revideras till 3,0 
mnkr för respektive år 2023‐2025.   SD 

Avstår 
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66.  INVESTERING: Budget för "Gång‐ och cykelvägar, reinvestering" 
revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2023‐2025.  SD 

Avstår 

67.  Servicenämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag 
att utreda hur klimatpåverkan ska minska vid anläggningsarbeten.   V 

Avstår 

68.  Vid arbete med nya cykelvägar ska sådana som leder till fritidsgårdar, 
skolor och större arbetsplatser ges prioritet.   V 

Avstår 

69.  Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan 
köras i egen regi.   V  Avslag 

 

70. 
Tekniska nämnden uppdras att beakta den pågående utredningen om 
kollektivtrafikens dragning genom stadens centrala delar vid 
investeringsåtgärder som kan påverka utredningens slutsatser.  

V  Avstår 
 

71.  Tekniska nämnden ges i uppdrag att värna den biologiska mångfalden 
vid skötsel av grönytor och liknande.   V  Bifall 

 

72. 
Fritids‐ och folkhälsonämnden tillsammans med Tekniska nämnden 
ska ges i uppdrag att utreda inrättandet av en plaskdamm för barn i 
Stadsparken.  

V 
Avstår 

          
  Miljö- och konsumentnämnden (sid 55)     

73.  I taxa Avgifter för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och 
liknande produkter – ändra föreslagna avgifter i taxan.  M/KD  Bifall 

 

74.  I taxa Avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen ändra 
föreslagna avgifter i taxan.  M/KD  Bifall 

 

75.  Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel.   SD  Bifall 
 

76.  Borås Stads medlemskap i Fairtrade ska avslutas.  SD  Bifall 

77. 
Miljö‐ och konsumentnämnden ska använda sig att Rättviksmodellen, 
där tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de facto har 
genomförts.  

SD 
Avstår 

          
  Fritids- och folkhälsonämnden (sid 58)     

78. 

Fritids‐ och folkhälsonämnden ges tillsammans med 
Kommunstyrelsen i uppdrag att integrera arbete för att motverka och 
bekämpa brottslighet riktad mot näringslivet i arbetet med Säker och 
trygg kommun.  

M/KD  Bifall 
 
 

79. 
Fritid‐ och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda inom öppen 
ungdomsverksamhet hur det förebyggande arbetet kan ske för att 
förhindra rekrytering till kriminella nätverk.  

M/KD  Bifall 
 

80. 
Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara 
annan kultur än majoritetssamhällets eller de nationella 
minoriteterna.  

SD 
Avstår 

81.  Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och 
agerande är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.   SD 

Avstår 

82.  Fritid‐ och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna 
för spontanidrott.   SD 

Avstår 
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83. 

Fritids‐ och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda införandet av 
ett jämställdhetsindex för kommunens fritidsutbud, vilket kan 
omfatta såväl öppen ungdomsverksamhet som anläggningar och 
föreningsliv.  

V 
Avstår 

 

84.  Fritid‐ och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till 
att anlägga en flytbrygga i Byttorpssjön.   V  Avstår 

 

85.  Fritids‐ och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta idrottsskolor i 
socialt utsatta områden.   V 

Avstår 

86. 
Fritids‐ och folkhälsonämnden tillsammans med Tekniska nämnden 
ges i uppdrag att utreda inrättandet av en plaskdamm för barn i 
Stadsparken.  

V  Avstår 
 

87. 
Fritids‐ och folkhälsonämnden tillsammans med andra berörda 
nämnder ges i uppdrag att under 2023 iordningställa minst ett 
område som långsiktigt kan användas för stadsodling.  

V  Avstår 
 

          
  Kulturnämnden (sid 63)     

88.  Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete, särskilt 
riktat mot målgruppen barn och unga.   SD  Avstår 

 
89.  Borås Stad ska särskilt belysa svenska, traditionella högtider.   SD  Avstår 
90.  Kulturnämnden ska inventera konst som kan säljas.   SD  Avstår 

91. 
Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med 
representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande 
arbete. 

SD  Avstår 
 

92.  Kulturnämnden ska ställa Stadsteatern till förfogande för externa 
inslag och aktörer som vill hyra in sig eller bedriva verksamhet.   SD  Avstår 

 

93.  Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en "Kulturkanon Borås” 
med syftet att sammanställa och informera om Borås Stads kulturarv.   SD  Avstår 

 

94. 
Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda en Barnens kulturbuss för att 
tillgängliggöra stadens kulturliv för skolelever som går i skolor på 
orter med låg tillgång till ordinarie kollektivtrafik. 

V  Avstår 
 

95. 
Kulturnämnden ges i uppdrag att se över de kommunala reglerna för 
arrangemangsbidrag med syfte att sänka trösklarna för att fler ska 
kunna ordna kulturella aktiviteter med stöd från kommunen.  

V  Avstår 
 

96.  Kulturnämnden ges i uppdrag att återstarta arbetet för att Borås ska 
bli en fristad för konstnärer och andra kulturutövare som är på flykt.   V  Avstår 

 
          
  Förskolenämnden (sid 66)     

97. 
Förskolenämnden får i uppdrag att revidera 
resursfördelningsmodellen så att den även tar hänsyn till vistelsetid 
på förskolan. 

M/KD  Bifall 
 

98. 
Borås Stad ska föra dialog med Västra Götalandsregionen med syfte 
att etablera en familjecentral i respektive serviceort i Borås Stad på 
sikt.  

SD  Avstår 
 

99.  Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen 
och tillämpningen av genuspedagogik.   SD  Avstår 
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100.  Borås Stad erbjuder förskoleplats från 1 års ålder.   SD  Avstår 

101. 
Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig 
förskola i Borås, genom en jämn fördelning av andel utbildad 
personal.  

SD  Avstår 
 

102.  Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena 
avdelningar i förskolan.   SD 

Avstår 

103.  Aall personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett 
medvetet och aktivitet jämställdhetsarbete ser ut.   V 

Avstår 

104.  Förskolenämndens ges i uppdrag att utreda införandet av ett kreativt 
återanvändningscentrum, en ReMida‐verksamhet i Borås.   V 

Avstår 
          
  Grundskolenämnden (sid 68)     

105. 
Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för  
ytterligare en timmes undervisning per vecka i svenska och  
matematik i årskurs ett, i syfte att öka måluppfyllelsen.  

M/KD  Bifall 
 

106.  Borås Stad erbjuder endast specialkost när medicinska skäl  föreligger.   SD 
Avstår 

107.  Borås Stad ska revidera befintliga in‐och utrymningsplaner för  
samtliga skolor.   SD  Avstår 

 

108.  Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i  
jordbruksföretag ska utvecklas.   SD 

Avstår 

109.  Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska  alltid 
omplaceras.   SD 

Avstår 

110.  Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning  och 
läxhjälp.   SD 

Avstår 

111. 
Kommunfullmäktige fastställer följande skolor som små skolor  på 
små orter; Aplared, Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena,  
Bredared, Sandhult, Kinnarumma, Svaneholm, och  Kerstinsgården.  

SD 
Avstår 

112. 
Arbetet med att ge högstadieelever kunskap i sexualundervisning,  
ska utvecklas genom samverkan mellan elevhälsan och regionens  
ungdomsmottagningar.  

SD 
Avstår 

113.  Grundskolenämnden tilldelas 3,3 mnkr utöver föreslaget  
kommunbidrag för att ytterligare stärka små skolor på små orter.   SD 

Avstår 

114. 

Förskole, grundskole‐, och vuxen‐ och utbildningsnämnden ska  
tillsammans med CKS utveckla ett PAR‐projekt (Polis, ambulans  och 
räddningstjänst) med syftet att stärka relationen och  förståelsen 
mellan barn, ungdomar och blåljuspersonal.  

SD 

Avstår 

115. 
Grundskolenämnden ska se över möjligheterna till att stärka  
undervisningen kring privatekonomi för att öka förståelsen och  
motverka förekomsten av skuldsättning hos eleverna i framtiden.  

SD 
Avstår 

116. 
Strukturbeloppet inom Grundskolenämndens  
resursfördelningsmodell får som högst utgöras av 3  procentenheter 
av det totala fördelningsbara beloppet.  

SD 
Avstår 

117.  Att det obligatoriska skolvalet avskaffas.   V  Avslag 
118.  Att elever i alla årskurser ska ges simundervisning.   V  Avstår 
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119.  Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden ges i  uppdrag 
att hitta en permanent lösning för en F‐6 skola på  stadsdelen Norrby  V  Avstår 

 

120. 
Att det läggs till ett verksamhetsmått i de indikatorer som följs  upp 
av Kommunfullmäktige som visar antalet fritidshem som  helt saknar 
behörig personal.  

V  Avstår 
 

121. 
Grundskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för  
resursfördelning till fritidshemmen som tar hänsyn till  
socioekonomiska faktorer.  

V  Avstår 
 

122.  Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads  grundskolor.  V  Avstår 
 

123. 
Grundskolenämnden tillsammans med Kommunstyrelsen,  
Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden  uppdras 
att ta fram en handlingsplan för att motverka  skolsegregationen.  

V  Avstår 
 
 

          
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 71)     

124. 
Tidigare beslut om att erbjuda alla eleverbusskort, oavsett avstånd till  
skolan, återtas. Framgent ska busskort erbjudas elever  med 4 km 
eller längre till skolan.  

M/KD  Bifall 
 

125. 
Gymnasie‐ och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att  utveckla 
och förstärka programutbuden för elever med  
autismspektrumtillstånd.  

SD  Avstår 
 

126.  Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska  
stärka SFl verksamheten.   SD 

Avstår 

127.  Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort  
inom kollektivtrafiken till Boråselever, upphör.   SD 

Avstår 

128.  Asylsökande som fyllt 18 år, eller fått sin ålder uppskriven, ska  
anvisas till Migrationsverkets ordinarie insatser.   SD 

Avstår 

129. 
Alla tjejer i gymnasiet ska få pröva feministiskt självförsvar.  Parallellt 
med detta bör det erbjudas undervisning och  diskussioner om vikten 
av samtyckte till alla elever.  

V  Avslag 
 

130.  Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads  
gymnasieskolor.   V 

Avstår 

131.  Alla elever i gymnasieskolan ska erbjudas teoriundervisning  för 
körkort.   V 

Avslag 

132. 
Gymnasie‐ och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att  förbereda 
för att den kommunala vuxenutbildningen i huvudsak  ska bedrivas i 
egen regi.  

V  Avslag 
 

          
  Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 75)     

133. 

För att säkerställa kvalitén på de insatser som nyttjas inom  
kommunens verksamheter ska en genomlysning, för att belysa  
kvalitén av insatserna i egenregi och jämföra dessa med  upphandlade 
insatser, ske av Individ‐ och  familjeomsorgsnämndens, Sociala 
omsorgsnämndens samt Vård‐  och äldrenämndens verksamhet.  

M/KD  Bifall 
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134.  Att arbetsuppgifter för fältsekreterare ska utvecklas så fler  
målgrupper kan nås.   M  Bifall 

 

135. 
Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder  
uppskriven, eller betraktas som myndig ska anvisas åter till  
Migrationsverket.  

SD  Avstår 
 

136. 

Individ‐ och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda  vilka 
stödinsatser som kan vara aktuella för personer som vill  lämna 
kriminella miljöer men som inte kvalificerar sig för  
avhopparverksamheten.  

V 
Avstår 

 
          
  Arbetslivsnämnden (sid 77)     

137. 

Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom  sin 
integrationsverksamhet, samt informera om återvandring vid  kontakt 
med socialtjänsten, med syftet att stödja och uppmuntra  till frivillig 
återvandring.  

SD  Avstår 
 
 

138.  Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra slumpmässiga  
efterkontroller, för att stävja bidragsfusk i Borås Stad.   SD 

Avstår 

139.  Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten  till att vid behov av tolk 
endast nyttja digitala tolktjänster.   SD 

Avstår 

140. 
Arbetslivsnämnden bjuder in relevanta fackförbund för att ge  
ungdomar med feriearbete relevant information om sina  rättigheter 
på jobbet.  

V 
Avstår 

141. 
Arbetslivsnämnden uppdras att tydliggöra i riktlinjerna för  
försörjningsstöd att man ska kunna studera på grundläggande  nivå 
samtligt som man har försörjningsstöd. 

V 
Avstår 

142. 
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att utreda en modell som  möjliggör 
att försörjningsstöd ska kunna beviljas för normala  hyreskostnader i 
Borås. Denna modell bör följa  hyresutvecklingen över tid.  

V 

Avstår 

143.  Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att genomföra försök med  
Stadsdelsmammor i en eller flera stadsdelar.   V  Avslag 

 
          
  Sociala omsorgsnämnden (sid 79)     

144.  Sociala omsorgsnämnden ska verka för att skapa ett större utbud  av 
daglig verksamhet.   SD 

Avstår 

145. 
Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i  kommunal regi 
av de boenden inom LSS och socialpsykiatrin  som idag drivs i privat 
regi.  

V 
Avslag 

          
  Vård- och äldrenämnden (sid 83)     

146. 
I taxa för vård och omsorg om äldre och personer med  
funktionsvariation ‐ Avgiften för trygghetslarm sätts till 0 kr/mån  med 
en depositionsavgift på 250 kr.  

M/KD  Bifall 
 

147.  Vård‐ och äldrenämnden får i uppdrag att lägga ut den  kvarvarande 
tvätteriverksamheten på entreprenad.   M/KD  Bifall 
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148. 
Vård‐ och äldrenämnden ska säkerställa att  
sjuksköterskeorganisationen är av storlek så patientsäker vård kan  
garanteras.  

M/KD  Bifall 
 

149.  Vid biståndsbedömning av hemtjänst/hemsjukvård ska  det alltid 
informeras om vilken form av anhörigstöd det finns  att ta del av.   M  Bifall 

 

150. 
Vård‐ och äldrenämnden tar inte ut någon avgift för  trygghetslarm, 
bortsett från en depositionsavgift som erläggs när  man hämtar ut 
larmet. 

SD  Avstår 
 

151.  Borås Stad ska genomföra en ramupphandling av  
äldreomsorgsplatser under 2023.   SD  Bifall 

 

152.  Vård‐ och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens  
brukare behärskar god svenska.   SD  Bifall 

 

153.  Vård‐ och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för  
karensdagen för omsorgspersonal.   SD 

Avstår 

154. 

Vård‐ och äldrenämnden ska, tillsammans  med Västra 
Götalandsregionen, utreda möjligheten till ett Hospis  vid ett 
naturskönt område i Borås stad för patienter i livets  slutskede för 
vård.  

SD 

Avstår 

155. 
Vård‐ och äldrenämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten  till 
matlagning på befintliga mötesplatser för seniorer med syfte  att 
identifiera eventuella investeringsbehov.  

V 
Avstår 

156. 
Vård‐ och äldrenämnden ska genomföra försök med  
arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi vill att personalen  ska 
vara delaktiga i vilka modeller för arbetstidsförkortning som  prövas.  

V 
Avslag 

 

157.  I Vård‐ och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i nära  
relationer.   V 

Avstår 

158. 
Vård‐ och äldrenämnden i uppdrag att förbereda för att  driften av 
vård‐ och omsorgsboendena på Kvibergsgatan och  Kapplandsgatan 
ska kunna drivas i egen regi så snart som möjligt.  

V  Avslag 
 

159. 
Vård‐ och äldrenämnden uppdras att arbeta med  överanställningar 
för att skapa en mer robust organisation och  öka kontinuiteten för 
brukarna.  

V 
Avstår 

          
  Ekonomiska ramar     

160. 
2 mnkr omfördelas från Lokalförsörjningsnämndens  kommunbidrag 
till Grundskolenämndens kommunbidrag för  arbete med att öka 
måluppfyllelsen.  

M/KD  Bifall 
 

161. 
1 mnkr omfördelas från Miljö‐ och konsumentnämndens  
kommunbidrag till Förskolenämndens kommunbidrag för arbete  med 
språkutveckling.  

M/KD  Bifall 
 

162.  Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken  omfördelas 
till Kommunstyrelsen för att upphandla  trygghetsvakter.   M/KD  Bifall 

 
163.  Avsätta 2 mnkr 2023 för tillgång till internet i gruppbostäder.   M/KD  Bifall 

164.  Avsätta 10 mnkr 2023 till sprinklers och brandskydd  gruppbostäder 
och äldreomsorgen.   M/KD  Bifall 
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165  Vänsterpartiets förslag till kommunbidrag för nämnderna.  V  Avstår 

166. 

Investeringsbudgeten i Kommunstyrelsens budgetförslag med  
följande tillägg ska ligga till grund för kommunens  
investeringsverksamhet under perioden 
 Satsning på grundskolornas utemiljöer motsvarande 5 000 tkr  under 
2023. 
 Ökad investeringsram för Energi‐ och miljöåtgärder med 6 000  tkr 
under 2023. Utökningen syftar till att genomföra ytterligare  
investeringar, även i befintligt bestånd, för energieffektivisering,  mer 
solenergi och utbyggd laddinfrastruktur.  

V  Avstår 
 
 
 
 
 

     

    

 



Protokollsanteckning 
Ärende 7. Budget 2023 (Nr 163) 

Med denna protokollsanteckning klargör Kristdemokraterna sina ställningstaganden till de 
särskilda yrkanden som behandlades i ärende 7, Budget 2023, på Kommunfullmäktiges möte 
den 7-8 dec 2022. Hur vi tagit ställning till respektive yrkande redovisas på de följande 
sidorna. 

För Kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp 

Niklas Arvidsson, oppositionsråd 

Bilaga till § 220 Budget 2023
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Yrkanden Parti KD  

ställningstagande 
  Kommunstyrelsen (sid 34)    

1. 
Att Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra erbjudande om generell 
rätt till förskola, från 6 månader till 12 månader, i Förskolenämndens 
reglemente. 

 M/KD 
Bifaller 

2. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa en investeringsplan som 
tar fasta på de kommunala investeringsbehoven under de kommande 
10 åren. 

M/KD 
Bifaller 

3. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en översyn av vilka 
verksamheter som kan anses utöva osund konkurrens gentemot 
näringslivet, i syfte att förhindra detsamma. 

M/KD 
Bifaller 

4. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att förbättra servicen gentemot 
företag genom att utbilda personer som i sin yrkesutövning möter 
företag. 

M/KD 
Bifaller 

5. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa plan för mål, delmål, 
tidsplan och åtgärder för att Borås ska bli en kommun utan särskilt 
utsatta områden. 

M/KD 
Bifaller 

6. 
Kommunstyrelsen får uppdraget att tillskriva Länsstyrelsen att 
undanta Hässleholmen/Hulta och Norrby från Lagen om eget boende, 
(EBO) till dess EBO-lagen avskaffas. 

M/KD 
Bifaller 

7. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med polisen för att 
identifiera och föreslå fler områden för LOV3-ansökningar och med 
avsikten att införa ordningsvakter.  

M/KD 
Bifaller 

8. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tydliggöra vilken nämnd/nämnder 
som bär ansvar för att klotter saneras på kommunala anläggningar, 
fastigheter och skulpturer inom 24 timmar från det att klottret 
anmäls.  

M/KD 

bifaller 

9. 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att införa en tjänstegaranti för att 
beskriva vad kommuninvånarna kan förvänta sig av en viss service, 
kommunal tjänst eller verksamhet. 

M/KD 
Bifaller 

10. Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ska vara parter i 
arbetet med sociala boendefrågor. M/KD 

Bifaller 
11. Produktionsskog i annan kommun ska försäljas.  M/KD Bifaller 
12. Att möjliggöra för krogarna att ha öppet längre än klockan 03.00.  M Fri röstn 

13. Kommunstyrelsen uppdras att förbereda en försäljning av 
kongresshuset.  KD 

Bifaller 

14. 
Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning kring 
funktionsvariationer och även förtroendevalda bör genomgå en sådan 
utbildning.  

SD 
Avstår 

15. Medborgare som utmärkt sig under året och kommunfullmäktige 
avgör vinnare.  SD 

Bifall 

16. Arvodet till kommunalråd fastställs till 1,0 GN. Frigjorda resurser 
omfördelas till Grundskolenämndens ram.  SD 

Avstår 
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17. 

Kommunstyrelsen ska peka ut minst två större områden för 
bebyggelse av enbostadshus, radhus och kommunal verksamhet i 
respektive serviceort, för att sedan uppdra 
Samhällsbyggnadsnämnden att detaljplanelägga dessa.  

SD 

Avstår 

18. 
Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Länsstyrelsen, hemställa om 
att undanta Norrby, Hässleholmen/Hulta och Sjöbo från Lagen om 
eget boende, EBO.  

SD 
Avstår 

19. Borås Stad avslutar arbetet med koldioxidbudgeten.  SD Avstår 

20. Kommunstyrelsen ska arbeta fram ett förslag till en neutral klädpolicy 
för anställda inom Borås Stad.  SD 

Avslag 

21. Kommunstyrelsen uppdras, tillsammans med näringslivet, att utreda 
förutsättningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum.  SD 

Avstår 

22. 
Kommunstyrelsen ska, i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kulturnämnden, ta fram ett styrdokument för Rutnätsstaden 
Borås.  

SD 
Bifall 

23. 
Kommunstyrelsen ska föra dialog med Västra Götalandsregionen, 
med syfte att inrätta en Trygghetscentral för att göra kollektivtrafiken 
och stadsmiljön till en tryggare plats.  

SD 
Bifall 

24. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att analysera samtliga Borås Stads 
styrdokument för att identifiera målkonflikter som kan försvåra 
omställningen till ekologisk hållbarhet.  

V 
Avslag 

25. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur fler bilfria miljöer kan 
tillskapas i stadens centrala delar för att underlätta framkomlighet för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

V 
Avslag 

26. 
Ägardirektivet till Borås Energi och Miljö AB ska förändras så att 
bolaget ges i uppdrag av ägaren att annullera ej använda 
utsläppsrätter.  

V 
Avslag 

27. 
I ägardirektiven för respektive bostadsbolag förtydliga att dessa ska 
ansluta sig till modellen Huskurage för att arbeta mot våld i nära 
relationer.  

V 
Avstår 

28. 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att vid försäljning av mark för 
nyproduktion av bostäder ska priset på mark avsedd för att bygga 
hyresrätter vara lägre än priset på mark avsedd för att bygga 
bostadsrätter, detsamma ska gälla för tomträttsavgifter.  

V 

Avslag 

29. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att vid markanvisningar låta den 
planerade hyresnivån tillsammans med fastigheternas ekologiska 
hållbarhet ur ett livscykelperspektiv vara avgörande faktorer för 
tilldelningen.  

V 

Avslag 

30. 
Uppdra åt Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra försök med 
avidentifierade ansökningshandlingar inom någon kommunal 
verksamhet. 

V 
Avstår 

31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om och i så fall hur 
personal i kontaktyrken kan kompenseras för karensavdraget. V 

Avstår 

32. 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda behov av fria arbetskläder 
och arbetsskor i fler verksamheter än sådana där detta redan finns 
idag.  

V 
Avstår 
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33. Borås Stad fortsättningsvis inte ska tillämpa Lagen om valfrihet (LOV) 
inom hemtjänsten eller daglig verksamhet. V 

Avslag 

34. 
Kommunstyrelsen tillsammans med Grundskolenämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden ska ta 
fram en handlingsplan för att motverka skolsegregationen.  

V 
Avstår 

       
  Samtliga nämnder    

35. 

Samtliga nämnder ska under året se över vilka ytterligare besparingar 
som kan göras på förbrukningsavgifter. För att skapa incitament för 
besparingar ska Lokalförsörjningsnämnden utreda om 
förbrukningsavgifter kan särskiljas från övrig hyra.  

M/KD 

Bifaller 

36. 

För att hålla nere kostnadsutvecklingen ska alla nämnder, i budget, 
redovisa vad som fortsatt inte behöver utföras. I redovisningen ska 
också alla utgifter och arbetsuppgifter som inte kan motiveras med 
grunduppdrag, lagstiftning eller politiska beslut listas.  

M/KD 

Bifaller 

37. 
Föreningar som inte tar avstånd från och motverkerar hedersförtryck 
och därmed upprätthåller hedersförtryck ska inte få ta del av 
kommunala bidrag.  

M/KD 
Bifall 

       
  Valnämnden (sid 38)    

38. 
Valnämnden ska erbjuda en gemensam distribution av 
personvalsedlar för samtliga partier invalda i Borås 
kommunfullmäktige.  

SD 
Avstår 

       
  Lokalförsörjningsnämnden (sid 39)    

39. 

Lokalförsörjningsnämnden ska öka takten i inventeringen av tak på 
byggnader i befintligt bestånd, för att avgöra vilka som är lämpliga för 
solceller, och presentera ett förslag till hur Borås Stad snabbare kan 
bygga ytterligare solcellsanläggningar.  

M/KD 

Bifall 

40. 

Lokalförsörjningsnämnden ska göra en inventering och presentera ett 
förslag till hur Borås Stad kan öka takten när det gäller investeringar i 
energieffektivisering och sparåtgärder i ägda fastigheter. Detta förslag 
ska utgöra ett underlag i arbetet med budget 2024.  

M/KD 

Bifall 

41. 

Samtliga nämnder ska under året se över vilka ytterligare besparingar 
som kan göras på förbrukningsavgifter. För att skapa incitament för 
besparingar ska Lokalförsörjningsnämnden utreda om 
förbrukningsavgifter kan särskiljas från övrig hyra.  

M/KD 

Bifall 
42. Ny förstudie Trandaredsskolan.  M/KD Bifall 
43. Ny förstudie Demensby.  M/KD Bifall 
44. Ny förstudie fler korttids/växelvårdsplatser.  M/KD Bifall 

45. Ny förstudie fler vård- och omsorgsboendeplatser, samt 
korttids/växelvårdsplatser i serviceorter.  M/KD 

Bifall 

46. Ändra förstudieuppdraget om Art center till att även omfatta ett 
nollalternativ och kostnader för ombyggnation av befintliga lokaler.  M/KD 

Bifall 
47. Ny förstudie Futsalarena SD Avslag 
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48. Ny förstudie Vård- och omsorgsboende 2  SD Avstår 
49. Ny förstudie Ny skola 3  SD Avstår 

50. Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att 
hitta en permanent lösning för en F-6 skola på stadsdelen Norrby.  V 

Avstår 

51. Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av 
klimatanpassning av kommunens egna verksamhetslokaler.  V 

Avstår 

52. Lokalförsörjningsnämnden uppdras att öka takten i inventeringen av 
tak i befintligt bestånd som lämpar sig för installation av solceller V 

Avstår 
       
  Samhällsbyggnadsnämnden (sid 44)    

53. Samhällsbyggnadsnämnden ska debitera planbeställare enligt 
likställighetsprincipen.  SD 

Avstår 

54. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid detaljplanering särskilt eftersträva 
utökade möjligheter för enbostadshus.  SD 

Bifall 

55. 
Borås Stad ska inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av 
religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker från svensk eller 
västerländsk byggnadstradition.  

SD 
Avslag 

56. 
Detaljplaneärenden som innebär att fler hyresrätter kan byggas ska 
prioriteras. Detta gäller särskilt i bostadsområden och stadsdelar där 
det idag finns ett underskott på hyresrätter.  

V 
Avslag 

57. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ges i uppdrag att vid framtagande av 
nya detaljplaner eftersträva en blandad bebyggelse med olika 
upplåtelseformerför att motverka boendesegregationen 

V 
Avstår 

58. 
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att arbeta med 
grönytefaktor vid arbetet med detaljplaner. Detta som ett sätt att öka 
tillgången till gröna och kvalitativa utemiljöer 

V 
Avstår 

       
  Servicenämnden (sid 46)    

59. Servicenämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag 
att utreda hur klimatpåverkan ska minska vid anläggningsarbeten.  V 

Avstår 

60. Möjligheten öppnas upp för Servicenämnden att genomföra mark- 
och entreprenadarbeten för andra beställare än Borås Stad.  V 

Avslag 
       
  Tekniska nämnden (sid 48)    

61. I centrala Borås möjliggöra för fler avgiftsfria parkeringsplatser med 
kort parkeringstid.  M 

Avstår 

62. 

Tekniska nämnden uppdras att införa parkering med P-skiva i centrala 
Borås. Innan ett införande ska nämnden samverka med 
fastighetsägare, näringsidkare och andra berörda aktörer i centrum 
kring vilka gator som ska omfattas av parkering med P-skiva i centrum 
samt vilken tidsbegränsning för parkering som ska gälla.  

KD 

Bifall 

63. Beträffande cykelinfrastruktur ska lokala cykelvägar i Borås samt i 
serviceorterna prioriteras före sammanhängande stråk. SD 

Avstår 

64. INVESTERING: Budget för "Beläggningsunderhåll' revideras till 19,0 
mnkr för respektive år 2023-2025. SD 

Avstår 
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65. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar'' revideras till 3,0 
mnkr för respektive år 2023-2025.  SD 

Avstår 

66. INVESTERING: Budget för "Gång- och cykelvägar, reinvestering" 
revideras till 7,0 mnkr för respektive år 2023-2025. SD 

Avstår 

67. Servicenämnden tillsammans med Tekniska nämnden ges i uppdrag 
att utreda hur klimatpåverkan ska minska vid anläggningsarbeten.  V 

Avstår 

68. Vid arbete med nya cykelvägar ska sådana som leder till fritidsgårdar, 
skolor och större arbetsplatser ges prioritet.  V 

Avstår 

69. Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda hur färdtjänsten kan 
köras i egen regi.  V 

Avslag 

70. 
Tekniska nämnden uppdras att beakta den pågående utredningen om 
kollektivtrafikens dragning genom stadens centrala delar vid 
investeringsåtgärder som kan påverka utredningens slutsatser.  

V 
Bifall 

71. Tekniska nämnden ges i uppdrag att värna den biologiska mångfalden 
vid skötsel av grönytor och liknande.  V 

Avstår 

72. 
Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Tekniska nämnden 
ska ges i uppdrag att utreda inrättandet av en plaskdamm för barn i 
Stadsparken.  

V 
Bifall 

       
  Miljö- och konsumentnämnden (sid 55)    

73. I taxa Avgifter för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och 
liknande produkter – ändra föreslagna avgifter i taxan. M/KD 

Bifall 

74. I taxa Avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen ändra 
föreslagna avgifter i taxan. M/KD 

Bifall 

75. Borås Stad ska slopa kvantitativa mål avseende ekologiska livsmedel.  SD 
Bifall 

76. Borås Stads medlemskap i Fairtrade ska avslutas. SD Bifall 

77. 
Miljö- och konsumentnämnden ska använda sig att Rättviksmodellen, 
där tillsynsavgift enbart får tas ut när en tillsyn de facto har 
genomförts.  

SD 
Bifall 

       
  Fritids- och folkhälsonämnden (sid 58)    

78. 

Fritids- och folkhälsonämnden ges tillsammans med 
Kommunstyrelsen i uppdrag att integrera arbete för att motverka och 
bekämpa brottslighet riktad mot näringslivet i arbetet med Säker och 
trygg kommun.  

M/KD 

Bifall 

79. 
Fritid- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda inom öppen 
ungdomsverksamhet hur det förebyggande arbetet kan ske för att 
förhindra rekrytering till kriminella nätverk.  

M/KD 
Bifall 

80. 
Borås Stad delar inte ut bidrag till föreningar vars syfte är att bevara 
annan kultur än majoritetssamhällets eller de nationella 
minoriteterna.  

SD 
Avstår 

81. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och 
agerande är förenligt med det demokratiska samhällets värderingar.  SD 

Bifall 
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82. Fritid- och folkhälsonämnden ska fortsätta utveckla förutsättningarna 
för spontanidrott.  SD 

Bifall 

83. 

Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda införandet av 
ett jämställdhetsindex för kommunens fritidsutbud, vilket kan 
omfatta såväl öppen ungdomsverksamhet som anläggningar och 
föreningsliv.  

V 

Avstår 

84. Fritid- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till 
att anlägga en flytbrygga i Byttorpssjön.  V 

Avstår 

85. Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att starta idrottsskolor i 
socialt utsatta områden.  V 

Avstår 

86. 
Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Tekniska nämnden 
ges i uppdrag att utreda inrättandet av en plaskdamm för barn i 
Stadsparken.  

V 
Bifall 

87. 
Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med andra berörda 
nämnder ges i uppdrag att under 2023 iordningställa minst ett 
område som långsiktigt kan användas för stadsodling.  

V 
Avstår 

       
  Kulturnämnden (sid 63)    

88. Kulturnämnden ska premiera kulturarvsfrämjande arbete, särskilt 
riktat mot målgruppen barn och unga.  SD 

Avstår 
89. Borås Stad ska särskilt belysa svenska, traditionella högtider.  SD Avstår 
90. Kulturnämnden ska inventera konst som kan säljas.  SD Bifall 

91. 
Kulturnämnden ska inrätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med 
representanter för hembygdsföreningarna för kulturarvsfrämjande 
arbete. 

SD 
Avstår 

92. Kulturnämnden ska ställa Stadsteatern till förfogande för externa 
inslag och aktörer som vill hyra in sig eller bedriva verksamhet.  SD 

Bifall 

93. Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en "Kulturkanon Borås” 
med syftet att sammanställa och informera om Borås Stads kulturarv.  SD 

Avstår 

94. 
Kulturnämnden ges i uppdrag att utreda en Barnens kulturbuss för att 
tillgängliggöra stadens kulturliv för skolelever som går i skolor på 
orter med låg tillgång till ordinarie kollektivtrafik. 

V 
Avstår 

95. 
Kulturnämnden ges i uppdrag att se över de kommunala reglerna för 
arrangemangsbidrag med syfte att sänka trösklarna för att fler ska 
kunna ordna kulturella aktiviteter med stöd från kommunen.  

V 
Avstår 

96. Kulturnämnden ges i uppdrag att återstarta arbetet för att Borås ska 
bli en fristad för konstnärer och andra kulturutövare som är på flykt.  V 

Avstår 
       
  Förskolenämnden (sid 66)    

97. 
Förskolenämnden får i uppdrag att revidera 
resursfördelningsmodellen så att den även tar hänsyn till vistelsetid 
på förskolan. 

M/KD 
Bifall 
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98. 
Borås Stad ska föra dialog med Västra Götalandsregionen med syfte 
att etablera en familjecentral i respektive serviceort i Borås Stad på 
sikt.  

SD 
Bifall 

99. Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen 
och tillämpningen av genuspedagogik.  SD 

Avstår 
100. Borås Stad erbjuder förskoleplats från 1 års ålder.  SD Avstår 

101. 
Förskolenämnden ska skapa incitament för att främja en likvärdig 
förskola i Borås, genom en jämn fördelning av andel utbildad 
personal.  

SD 
Avstår 

102. Förskolenämnden ska utreda förutsättningarna för åldershomogena 
avdelningar i förskolan.  SD 

Avstår 

103. All personal i förskolan ges möjlighet att utbilda sig i hur ett medvetet 
och aktivitet jämställdhetsarbete ser ut.  V 

Avslag 

104. Förskolenämndens ges i uppdrag att utreda införandet av ett kreativt 
återanvändningscentrum, en ReMida-verksamhet i Borås.  V 

Bifall 
       
  Grundskolenämnden (sid 68)    

105. 
Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för  
ytterligare en timmes undervisning per vecka i svenska och  
matematik i årskurs ett, i syfte att öka måluppfyllelsen.  

M/KD 
Bifall 

106. Borås Stad erbjuder endast specialkost när medicinska skäl  föreligger.  SD 
Avstår 

107. Borås Stad ska revidera befintliga in-och utrymningsplaner för  
samtliga skolor.  SD 

Avstår 

108. Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i  
jordbruksföretag ska utvecklas.  SD 

Avstår 

109. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska  alltid 
omplaceras.  SD 

Avstår 

110. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning  och 
läxhjälp.  SD 

Avstår 

111. 
Kommunfullmäktige fastställer följande skolor som små skolor  på 
små orter; Aplared, Dannike, Rångedala, Äspered, Borgstena,  
Bredared, Sandhult, Kinnarumma, Svaneholm, och  Kerstinsgården.  

SD 
Avstår 

112. 
Arbetet med att ge högstadieelever kunskap i sexualundervisning,  
ska utvecklas genom samverkan mellan elevhälsan och regionens  
ungdomsmottagningar.  

SD 
Avstår 

113. Grundskolenämnden tilldelas 3,3 mnkr utöver föreslaget  
kommunbidrag för att ytterligare stärka små skolor på små orter.  SD 

Avstår 

114. 

Förskole, grundskole-, och vuxen- och utbildningsnämnden ska  
tillsammans med CKS utveckla ett PAR-projekt (Polis, ambulans  och 
räddningstjänst) med syftet att stärka relationen och  förståelsen 
mellan barn, ungdomar och blåljuspersonal.  

SD 

Avstår 

115. 
Grundskolenämnden ska se över möjligheterna till att stärka  
undervisningen kring privatekonomi för att öka förståelsen och  
motverka förekomsten av skuldsättning hos eleverna i framtiden.  

SD 
Avstår 
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116. 
Strukturbeloppet inom Grundskolenämndens  
resursfördelningsmodell får som högst utgöras av 3  procentenheter 
av det totala fördelningsbara beloppet.  

SD 
Avstår 

117. Att det obligatoriska skolvalet avskaffas.  V Avslag 
118. Att elever i alla årskurser ska ges simundervisning.  V Avstår 

119. Grundskolenämnden och Lokalförsörjningsnämnden ges i  uppdrag 
att hitta en permanent lösning för en F-6 skola på  stadsdelen Norrby V 

Avstår 

120. 
Att det läggs till ett verksamhetsmått i de indikatorer som följs  upp 
av Kommunfullmäktige som visar antalet fritidshem som  helt saknar 
behörig personal.  

V 
Avstår 

121. 
Grundskolenämnden ges i uppdrag att utreda en modell för  
resursfördelning till fritidshemmen som tar hänsyn till  
socioekonomiska faktorer.  

V 
Avstår 

122. Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads  grundskolor. V 
Avstår 

123. 
Grundskolenämnden tillsammans med Kommunstyrelsen,  
Lokalförsörjningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden  uppdras 
att ta fram en handlingsplan för att motverka  skolsegregationen.  

V 

Avstår 
       
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (sid 71)    

124. 
Tidigare beslut om att erbjuda alla eleverbusskort, oavsett avstånd till  
skolan, återtas. Framgent ska busskort erbjudas elever  med 4 km 
eller längre till skolan.  

M/KD 
Bifall 

125. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att  utveckla 
och förstärka programutbuden för elever med  
autismspektrumtillstånd.  

SD 
Avstår 

126. Borås Stad erbjuder SFI under högst två år. Frigjorda resurser ska  
stärka SFl verksamheten.  SD 

Avstår 

127. Borås Stads tidigare beslut kring fria elevresor, i form av skolkort  
inom kollektivtrafiken till Boråselever, upphör.  SD 

Avstår 

128. Asylsökande som fyllt 18 år, eller fått sin ålder uppskriven, ska  
anvisas till Migrationsverkets ordinarie insatser.  SD 

Avstår 

129. 
Alla tjejer i gymnasiet ska få pröva feministiskt självförsvar.  Parallellt 
med detta bör det erbjudas undervisning och  diskussioner om vikten 
av samtyckte till alla elever.  

V 
Avslag 

130. Gratis mensskydd ska erbjudas alla elever i Borås Stads  
gymnasieskolor.  V 

Avstår 

131. Alla elever i gymnasieskolan ska erbjudas teoriundervisning  för 
körkort.  V 

Avstår 

132. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att  förbereda 
för att den kommunala vuxenutbildningen i huvudsak  ska bedrivas i 
egen regi.  

V 
Avslag 

       
  Individ- och familjeomsorgsnämnden (sid 75)    
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133. 

För att säkerställa kvalitén på de insatser som nyttjas inom  
kommunens verksamheter ska en genomlysning, för att belysa  
kvalitén av insatserna i egenregi och jämföra dessa med  upphandlade 
insatser, ske av Individ- och  familjeomsorgsnämndens, Sociala 
omsorgsnämndens samt Vård-  och äldrenämndens verksamhet.  

M/KD 

Bifall 

134. Att arbetsuppgifter för fältsekreterare ska utvecklas så fler  
målgrupper kan nås.  M 

Avstår 

135. 
Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder  
uppskriven, eller betraktas som myndig ska anvisas åter till  
Migrationsverket.  

SD 
Avstår 

136. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i uppdrag att utreda  vilka 
stödinsatser som kan vara aktuella för personer som vill  lämna 
kriminella miljöer men som inte kvalificerar sig för  
avhopparverksamheten.  

V 

Avstår 
       
  Arbetslivsnämnden (sid 77)    

137. 

Arbetslivsnämnden ska arbeta med frågan om återvandring inom  sin 
integrationsverksamhet, samt informera om återvandring vid  kontakt 
med socialtjänsten, med syftet att stödja och uppmuntra  till frivillig 
återvandring.  

SD 

Avstår 

138. Nämnden ska systematiskt och rutinmässigt göra slumpmässiga  
efterkontroller, för att stävja bidragsfusk i Borås Stad.  SD 

Avstår 

139. Arbetslivsnämnden ska utreda möjligheten  till att vid behov av tolk 
endast nyttja digitala tolktjänster.  SD 

Avstår 

140. 
Arbetslivsnämnden bjuder in relevanta fackförbund för att ge  
ungdomar med feriearbete relevant information om sina  rättigheter 
på jobbet.  

V 
Avstår 

141. 
Arbetslivsnämnden uppdras att tydliggöra i riktlinjerna för  
försörjningsstöd att man ska kunna studera på grundläggande  nivå 
samtligt som man har försörjningsstöd. 

V 
Avstår 

142. 
Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att utreda en modell som  möjliggör 
att försörjningsstöd ska kunna beviljas för normala  hyreskostnader i 
Borås. Denna modell bör följa  hyresutvecklingen över tid.  

V 

Avstår 

143. Arbetslivsnämnden ges i uppdrag att genomföra försök med  
Stadsdelsmammor i en eller flera stadsdelar.  V 

Avstår 
       
  Sociala omsorgsnämnden (sid 79)    

144. Sociala omsorgsnämnden ska verka för att skapa ett större utbud  av 
daglig verksamhet.  SD 

Avstår 

145. 
Sociala omsorgsnämnden förbereder återtagandet i  kommunal regi 
av de boenden inom LSS och socialpsykiatrin  som idag drivs i privat 
regi.  

V 
Avslag 

       
  Vård- och äldrenämnden (sid 83)    
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146. 
I taxa för vård och omsorg om äldre och personer med  
funktionsvariation - Avgiften för trygghetslarm sätts till 0 kr/mån  med 
en depositionsavgift på 250 kr.  

M/KD 
Bifall 

147. Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att lägga ut den  kvarvarande 
tvätteriverksamheten på entreprenad.  M/KD 

Bifall 

148. 
Vård- och äldrenämnden ska säkerställa att  
sjuksköterskeorganisationen är av storlek så patientsäker vård kan  
garanteras.  

M/KD 
Bifall 

149. Vid biståndsbedömning av hemtjänst/hemsjukvård ska  det alltid 
informeras om vilken form av anhörigstöd det finns  att ta del av.  M/KD 

Bifall 

150. 
Vård- och äldrenämnden tar inte ut någon avgift för  trygghetslarm, 
bortsett från en depositionsavgift som erläggs när  man hämtar ut 
larmet. 

SD 
Avstår 

151. Borås Stad ska genomföra en ramupphandling av  
äldreomsorgsplatser under 2023.  SD 

Bifall 

152. Vård- och äldrenämnden tillser att personal som möter nämndens  
brukare behärskar god svenska.  SD 

Bifall 

153. Vård- och äldrenämnden ska ersätta halva kostnaden för  
karensdagen för omsorgspersonal.  SD 

Avstår 

154. 

Vård- och äldrenämnden ska, tillsammans  med Västra 
Götalandsregionen, utreda möjligheten till ett Hospis  vid ett 
naturskönt område i Borås stad för patienter i livets  slutskede för 
vård.  

SD 

Avstår 

155. 
Vård- och äldrenämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten  till 
matlagning på befintliga mötesplatser för seniorer med syfte  att 
identifiera eventuella investeringsbehov.  

V 
Avstår 

156. 
Vård- och äldrenämnden ska genomföra försök med  
arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi vill att personalen  ska 
vara delaktiga i vilka modeller för arbetstidsförkortning som  prövas.  

V 

Avslag 

157. I Vård- och äldreförvaltningen ges utbildning om våld i nära  
relationer.  V 

Avstår 

158. 
Vård- och äldrenämnden i uppdrag att förbereda för att  driften av 
vård- och omsorgsboendena på Kvibergsgatan och  Kapplandsgatan 
ska kunna drivas i egen regi så snart som möjligt.  

V 
Avslag 

159. 
Vård- och äldrenämnden uppdras att arbeta med  överanställningar 
för att skapa en mer robust organisation och  öka kontinuiteten för 
brukarna.  

V 
Avstår 

       
  Ekonomiska ramar    

160. 
2 mnkr omfördelas från Lokalförsörjningsnämndens  kommunbidrag 
till Grundskolenämndens kommunbidrag för  arbete med att öka 
måluppfyllelsen.  

M/KD 
Bifall 

161. 
1 mnkr omfördelas från Miljö- och konsumentnämndens  
kommunbidrag till Förskolenämndens kommunbidrag för arbete  med 
språkutveckling.  

M/KD 
Bifall 
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162. Avsatta medel för sommarlovskort inom kollektivtrafiken  omfördelas 
till Kommunstyrelsen för att upphandla  trygghetsvakter.  M/KD 

Bifall 
163. Avsätta 2 mnkr 2023 för tillgång till internet i gruppbostäder.  M/KD Bifall 

164. Avsätta 10 mnkr 2023 till sprinklers och brandskydd  gruppbostäder 
och äldreomsorgen.  M/KD 

Bifall 
165 Vänsterpartiets förslag till kommunbidrag för nämnderna. V Avstår 

166. 

Investeringsbudgeten i Kommunstyrelsens budgetförslag med  
följande tillägg ska ligga till grund för kommunens  
investeringsverksamhet under perioden 
 Satsning på grundskolornas utemiljöer motsvarande 5 000 tkr  under 
2023. 
 Ökad investeringsram för Energi- och miljöåtgärder med 6 000  tkr 
under 2023. Utökningen syftar till att genomföra ytterligare  
investeringar, även i befintligt bestånd, för energieffektivisering,  mer 
solenergi och utbyggd laddinfrastruktur.  

V 

Avstår 
    
    

 



Uppdaterat förslag till kommunbidrag från Vänsterpartiet till följd av förändringarna i 
kommunstyrelsens budget p g a samhällsbyggnadsprocessen samt förtydligande om 
investeringsbudgeten. 

- Följande ersätter tabellen i Vänsterpartiets yrkande om kommunbidrag (nr 165 i
yrkandelängden).

Kommunfullmäktige 16 500 
Revisorskollegiet 6 500 
Kommunstyrelsen 0 
-stadsledningskansliet 163 400 
-kommungemensamt 136 950 
Valnämnden 2 050 
Överförmyndarnämnden 9 450 
Lokalförsörjningsnämnden 39 000 
Servicenämnden 0 
Fritids- och folkhälsonämnden
-fritid och folkhälsa 255 950 
-föreningsbidrag 45 900 
Samhällsbyggnadsnämnden 29 750 
Tekniska nämnden
-väghållning, skog, parker m m 177 200 
-persontransporter 80 400 
Miljö- och konsumentnämnden 32 550 
Kulturnämnden 207 900 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 665 100 
Sociala omsorgsnämnden 801 350 
Arbetslivsnämnden 253 950 
Förskolenämnden 909 550 
Grundskolenämnden 1 778 650 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 424 200 
Vård- och äldrenämnden 1 549 250 
Summa 7 585 550 

- Följande ersätter yrkande angående investeringsbudgeten (nr 166 i yrkandelängden).

Att investeringsbudgeten i Kommunstyrelsens budgetförslag med följande tillägg ska ligga 
till grund för kommunens investeringsverksamhet under perioden 

• Satsning på grundskolornas utemiljöer motsvarande 5 000 tkr under 2023.

För Vänsterpartiet i kommunfullmäktige, 
genom Stefan Lindborg, gruppledare 

Bilaga till § 220 Budget 2023



Ändringsyrkande: 

I Taxor och avgifter, bilaga A, punkt 5.1 ska beloppen vara enligt följande: 

1) 1,4789 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, d. v. s. 6 470 kr/mån år 2023, eller

2) 1,2066 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor, d. v. s.
5 279 kr/mån år 2023.

Ylva Lengberg 
Kommunalråd (S) 

Bilaga till § 220 Budget 2023
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner 
Inkom 
Diarienummer 

Motion Behandling  

KF 2012-05-10 § 67 

2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 L-O.D 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban 
Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska 
besluta om att Sociala omsorgsnämnden 
ska begära utdrag ur belastningsregistret 
vid nyanställning och vid upphandlingsav-
tal. Se 2012/KS0378 023 

Under beredning. 

KF 2014-09-25 § 117 
2021-00086 1.1.1.1 
SP Po5 C.T 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M); För en ökad trafiksä-
kerhet i Viskafors och Rydboholm. Se dnr 
2014/KS0675 512 

Under beredning. 

KF 2015-10 15 § 156 

2022-00511 1.1.1.1 

Dnr 059 

E Po1 C.A 

Motion av Ida Legnemark (V),Therése 
Björklund (S), Mosa Roshanghias (MP) 
och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – 
en Fairtrade City som bojkottar varor pro-
ducerade på ockuperad mark. Se 
2015/KS0693 

Under beredning. 

KF 2016-10-20 § 254 

2016/KS0691 400 

SP Po5 M.L 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna 
Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera 
lokal ekologisk matproduktion i Borås 
kommun 

Under beredning. 

KF 2018-01-18 § 2 

2018-00090 1.1.1.1 

KU Po1 J.O 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Bir-
gitta Bergman (M) angående automatise-
rad behandling av ansökningar om ekono-
miskt bistånd. 

Under beredning. 

KF 2018-04-12 § 63 

2018-00302 1.1.1.1 

E Po1 J.A 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth 
(V) Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V)
och Sofia Andersson (V): Porrfria miljöer
för barn - viktig åtgärd mot sexuella tra-
kasserier och övergrepp.

Under beredning. 

KF 2018-11-22 § 176 

2018-00713 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Mar-
tin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): 
Nytt styrdokument för Borås Stads håll-
ning i frågor gällande konkurrens. 

Under beredning. 

KF 2019-02-21 § 15 

2019-00229 1.1.1.1 

SP Po4 C.T 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Näringslivets förutsätt-
ningar är ett allmänintresse 

Under beredning. 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00716 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås 
motståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under beredning. 

KF 2019-08-22 § 160 

2019-00717 1.1.1.1 

SP Po5 M.M 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger 
Landström (V), Ida Legnemark (V) och 
Anne Rapinoja (V: Gör Borås grönare! 

Under beredning. 

KF2019-09-26 § 190 

2019-00834 1.1.1.1 

KC Po1 L.M.S 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy 
Josefsson (V): Ta ställning för en säkrare 
värld utan kärnvapen. 

Under beredning. 

Bilaga till § 225 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-11-20 § 253 

2019-01000 1.1.1.1 

M Po4 E.E 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Måns-
son (M): Stadens industri – ett arv att 
vårda men också att sanera 

Under beredning. 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01092 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag 
mot våld i nära relationer: inför Huskurage 

Under beredning. 

KF 2019-12-19 § 275 

2019-01099 1.1.1.1 

KU Po 4 P.L 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD) Gunilla Christoffersson 
(KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus 
Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på 
kommunens menyer 

Behandlas på Kommunstyrelsen 2022-11-
21 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00194 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle 
Engström (SD): En hållbar framtid för kon-
cernen 

Under beredning. 

KF 2020-02-19 § 13 

2020-00200 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett 
blomstrande näringsliv 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00481 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M), Martin 
Nilsson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): 
Genomför trygghetsmätningar riktade mot 
företagen 

Under beredning. 

KF 2020-06-17 § 76 

2020-00526 1.1.1.1 

CKS Po1 P.E 

Motion av Andreas Exner (SD): Borås be-
redskap 

Under beredning. 

KF 2020-09-24 § 108 

2020-00717 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif 
Häggblom (SD): Skogen är stadens till-
gång 

Under beredning. 

KF 2020-02-25 § 26 

2021-00237 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Maria Lindgren (SD) och Olle 
Engström (SD)-Ett tillgängligt Borås för 
våra äldre. 

Under beredning. 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00292 1.1.1.1 

PF Po1 H.S 

Motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor 
till personal som har rätt till arbetskläder i 
Borås Stad 

Behandlas på Kommunstyrelsen 2022-11-
21 

KF 2021-03-18 § 53 

2021-00296 1.1.1.1 

N Po1 J.W 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Sätt punkt för den osunda 
konkurrensen 

Under beredning. 

KF 2021-04-29 § 75 

2021-00415 1.1.1.1 

PF Po1 L.W 

Motion av Ida Legnemark (V): Utbildnings-
satsning mot mäns våld mot kvinnor 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00654 1.1.1.1 

KU Po2 I.E 

Motion av Anna Christensen (M): Allas 
rätt till trygghet, ombud för boende i LSS-
bostäder 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2022 / 1 juni 2022-31 oktober 2022 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00655 1.1.1.1 

M Po4 M.S 

Motion av Anna Christensen (M): Tillgäng-
liga badplatser för blåljuspersonal 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00656 1.1.1.1 

M Po4 L.M 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), 
Valéria Kant (KD), Magnus Sjödahl (KD) 
och Gunilla Christoffersson (KD): Av-
veckla den kommunala tomtkön 

Under beredning. 

KF 2021-08-26 § 132 

2021-00658 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Olle Engström (SD): 
Stärk våra bostadsbolag och bryt bostads-
segregationen! 

Under beredning. 

KF 2021-12-09 § 200 

2021-00926 1.1.1.1 

E Po1 F.N 

Motion av Annette Carlson (M): Upptäck 
övergreppsbilder på barn på stadens da-
torer. 

Under beredning. 

KF 2022-02-23 § 16 

2022-00208 1.1.1.1 

Ki Po5 R.L 

Motion från Anne Rapinoja (V) och 
Tommy Josefsson (V): Byggnader påver-
kar både människor och miljö 

Under beredning. 

KF 2022-02-24 § 16 

2022-00216 1.1.1.1 

CKS Po 1 P.E 

Motion från Olle Engström (SD): Utveckla 
stödet för anhöriga till kriminella 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00304 1.1.1.1 

KU Po 3 

Motion av Stefan Lindborg (V): Handlings-
plan mot skolsegregationen 

Under beredning. 

KF 2022-03-24 § 35 

2022-00310 1.1.1.1 

SP Po 5 M.L 

Motion av Hans Gustafsson (KD): Det 
mullrar i oasen 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00329 1.1.1.1 

KC Po1 M.I 

Motion av Ulrik Nilsson (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Ukraina 
strider vår strid 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00401 1.1.1.1 

SP Po 4 K.G 

Motion av Stefan Lindborg (V): Korta tiden 
mellan detaljplan och startbesked 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00402 1.1.1.1 

E Po 1 R.K 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Borås 
rent och snyggt. 

Under beredning. 

KF 2022-04-28 § 58 

2022-00403 1.1.1.1 

KU Po 2 M.H 

Motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska 
matsvinnet 

Under beredning. 

KF 2022-05-12 § 77  

2022-00445 1.1.1.1 

SP Po5 P.K.R 

Motion av Mattias Karlsson (M) och An-
nette Carlson (M): Energieffektivisera 
Borås 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2022 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00559 1.1.1.1 

SP Po5 P.K.R 

Motion av Stefan Lindborg (V): Ta fram ett 
klimatramverk 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00560 1.1.1.1 

SP Po 4  M.M 

Motion av Anne Rapinoja (V): Stadsod-
lingar är mötesplatser 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00561 1.1.1.1 

SP Po5 S.M.A 

Motion av Anne Rapinoja (V): Återbruk 
minskar klimatutsläppen 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00564 1.1.1.1 

KC Po1 S.B 

Motion av Niklas Arvidsson (KD): Inför P-
skiva i centrum 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00571 1.1.1. 

E Po3 R.K 

Motion av Björn Qvarnström (SD) och Olle 
Engström (SD): Minnesmärke för Borås 
Djurpark 

Under beredning. 

KF 2022-06-21 § 101 

2022-00572 1.1.1.1 

KU Po2 M.J 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Undanta delar av 
Borås från EBO 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00573 1.1.1.1 

Ki Po 5 E.A 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) och Jonas Ellerstrand (SD): 
Avsluta medlemskap i FairTrade 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00574 1.1.1.1 

KC Po1 C.M 

Motion av Leif Häggblom (SD): En hand-
bok för förtroendevalda 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00575 1.1.1.1 

E Po3 J.R 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): Hedra sverigefinnarna 
i Borås 

Under beredning. 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00576 1.1.1.1 

KU Po3 I.E 

Motion av Andreas Exner (SD) och An-
ders Alftberg (SD): En moderniserad mo-
dersmålsundervisning 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00577 1.1.1.1 

CKS P.E Po1 

 

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD): 
Narkotikahundar 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00578 1.1.1.1 

E Po1 S.B 

Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 
Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och 
Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i 
Borås 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m oktober 2022 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00579 1.1.1.1 

SP Po4 K.G 

Motion av Andreas Exner (SD) och Kris-
tian Silbvers (SD): Strategi för rutnätssta-
den Borås 

Under beredning 

KF 2022-06-22 § 101 

2022-00580 1.1.1.1 

E Po1 J.R 

Motion av Andreas Exner (SD), Anders 
Alftberg (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Kristian Silbvers (SD) Återvandring 

 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00736 1.1.1.1 

E Po5 R.K 

Motion av Paul-André Safko (M): Håll koll 
och boka/avboka persontransporter 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00737 1.1.1.1 

SP Po4. K.A 

Motion av Paul-André Safko (M): Shared 
Streets konceptet 

Under beredning. 

KF 2022-09-29 § 163 

2022-00738 1.1.1.1 

KU Po5 J.O 

Motion av Paul-André Safko (M): Hante-
ring av synpunkter och felanmälan 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna interpellationer  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2017-04-27 § 65 

2017/KS0384 269 

M Po5 E.E 

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)? 

Interpellationen avskrivs 
från vidare hantering. 

KF 2021-10-28 § 174 

2021-00841 1.1.1.1 

KI Po 1 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S): 
Villkor enligt kollektivavtal vid upphandlingar 

Interpellationen avskrivs 
från vidare hantering. 

KF 2022-06-22 § 103 

2022-00558 1.1.1.1 

KiIPo2 R.L 

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till 
kommunalrådet Ylva Lengberg (S): Kvaliteten i 
upphandlade LSS-bostäder 
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-11-21 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00045 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Kommunfullmäktige beslutar 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering. 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet. 

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och 
interpellationer. För information redovisas också därefter inkomna ej besvarade 
motioner. 

Beslutsunderlag 
1. Slutlig förteckning. Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande
avgivna motioner t.o.m. maj 2022

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 

Bilaga till § 225 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner



Protokollsanteckning till Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-07-08: 

Ärende 12: Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 
avgivna motioner 

Vänsterpartiet har diskuterat förslaget till ny praxis som innebär att motioner äldre än ett år avskrivs. 
För Vänsterpartiets del är det viktigt att motioner som instrument att väcka frågor för 
kommunfullmäktiges ledamöter inte urholkas. Denna rätt är garanterad av kommunallagen och bör 
värderas högt av såväl den styrande konstellation som för oss partier i opposition. Kommunallagen 
anger vidare att motioner om möjligt ska besvaras inom ett år. Borås Stad har under lång tid haft en 
beredningstid för motioner som är längre än så. Med denna förändrade praxis vilar ett stort ansvar 
på den styrande konstellationen att utveckla en beredningsprocess så att motioner kan besvaras 
inom ett år. Vänsterpartiet har med detta som bakgrund beslutat sig för att acceptera denna nya 
praxis, men kommer att bevaka så att motioner inte rutinmässigt skrivs av istället för att behandlas 
inom ett år. 

Vi förbehåller oss därutöver rätten att återkomma med förslag som ligger i linje med de motioner 
från vänsterpartister som avskrivs i och med dagens beslut, om detta bedöms som relevant. 

För Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige 

genom Stefan Lindborg, gruppledare 

Bilaga till § 225 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
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501 80 Borås 

Besöksadress 
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Hemsida 
boras.se 

E-post
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033-35 70 00 vxl

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Instans 
Kommunfullmäktige 
Dnr KS 2022-00470 3.2.1.0 

Kommunfullmäktige 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Borås Stads Miljöprogram 

Kommunfullmäktige beslutar 
Återremittera ärendet till Kommunstyrelsen för att komplettera ärendet med 
konsekvensbeskrivningar om vilka effekter på verksamheternas ekonomi och 
arbetsbelastning föreslagna åtgärder i miljöprogrammet får. 

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads miljömål antogs första gången 2003 och har reviderats ett flertal 
gånger. Under 2021 begärdes en förlängning av nuvarande miljömål för att 
hinna omstrukturera arbetssätt och processer i ett nytt strategiskt dokument 
som innefattar stora delar av stadens miljöarbete. Det har tidigare saknats ett 
helhetstänk och ett övergripande arbetssätt för att samla ihop stadens 
miljöarbete. Borås Stads Miljöprogram är det dokument som ska hålla ihop 
strategiska dokument inom miljöområdet exempelvis energi- och 
klimatstrategin, avfallsplan och VA-plan.  

Miljöprogrammet ersätter befintliga miljömål och miljöpolicy. 

Det är positivt att Miljöprogrammet samlar de olika styrdokumenten inom 
miljöområdet. Stadens nuvarande miljöarbete är i behov av ett mer 
övergripande arbetssätt och en förenklad struktur kring hur vi inom staden 
arbetar med exempelvis miljöcertifieringar och regionala och nationella 
åtaganden inom miljö och klimat. 

Miljöprogrammet beskriver ett samlat tillitsbaserat arbetssätt för miljöfrågor 
inom kommunkoncernen. Detta är väldigt bra, men det är viktigt att påpeka att 
det kräver kompetens ute i organisationen samt stöttning och vägledning.  

Samtliga yttrande remissinstanser tillstyrkte Borås Stads Miljöprogram, varav 
vissa under förutsättning att inkomna synpunkter hanteras. Alla yttranden med 
tillhörande skrivelser och synpunkter har hanterats, beaktats och i flera fall 
implementerats i slutversionen av Borås Stads Miljöprogram. 

En remissinstans lyfter fram behovet av konsekvensbeskrivningar av olika slag, 
inte minst ekonomiska. Flera av kommunens kärnverksamheter påpekar i sina 
remissvar att miljöprogrammet skulle leda till högre arbetsbelastning i 

Bilaga till § 230 Borås Stads Miljöprogram
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verksamheter som redan idag upplever ett ansträngt läge. Verksamheterna 
påtalar vikten av att få täckning i budgetramen för det merarbete som 
miljöprogrammet innebär. Kommunstyrelsen menar att det är befogat att 
återremittera ärendet för att få kompletterade konsekvensbeskrivningar av 
vilken ekonomisk- och arbetsmiljöbelastning åtgärderna i miljöprogrammet 
medför.  

 

Beslutsunderlag 
1. Borås Stads Miljöprogram inkl bilaga 
2. Remissammanställning Miljöprogram 
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Alla förvaltningar och bolag i Borås Stad 
 

 

Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
 





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Fastställande av Ägardirektiv samt ändring av 

Bolagsordningar för vissa av de kommunala bolagen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fastställa Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag samt fastställa 

ägardirektiven för följande bolag; 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark och Camping 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 

 

Därutöver förslås att justera bolagsordningarna för följande bolag; 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark och Camping AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 

BoråsBorås TME AB 

Kc3 



 

 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

 

Datum 

2023-01-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-17 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-20 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00912 1.2.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby 
 

Datum 

2023-01-02 Svante Stomberg   

  Stadsdirektör 
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Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00912 1.2.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Fastställande av Ägardirektiv samt ändring av 

Bolagsordningar för vissa av de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag samt fastställa 

ägardirektiven för följande bolag; 

 

Borås Stadshus AB 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark och Camping 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 

 

Därutöver förslås att justera bolagsordningarna för följande bolag; 

Borås Energi och Miljö AB  

Borås Elnät AB 

Borås Djurpark och Camping AB 

Borås kommuns Parkerings AB 

Industribyggnader i Borås AB 
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BoråsBorås TME AB 

AB Bostäder i Borås   

Fristadbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

 

1 Sammanfattning  

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 års-

stämmorna i mars månad 2022 fastställdes reviderade ägardirektiv för vissa av 

bolagen.  

Inför årsstämmorna 2023 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 

styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 

justeringar och förändringar i ägardirektiven. 

Av samtliga ägardirektiv 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. Tiden inom 

vilken dokumenten ska fastställas på nytt eller revideras föreslås förlängas till 

senast december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det 

att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser bland annat en 

komplettering av dokumentet med uppgiften att styrelsen årligen ska utvärdera 

sitt och VDs arbete. Det föreslås vidare överlåtas till bolagsstyrelserna om och 

när styrelsens sammanträde ska vara öppna för allmänheten. En rekommenda-

tion till styrelserna att låta hålla sina sammanträden öppna för allmänheten före-

slås införas i det gemensamma ägardirektivet. Det föreslås även en 

komplettering under rubriken God ekonomisk hushållning, punkt 12. 

Kommunfullmäktige fastställde, vid sammanträde den 2022-01-20, ” Riktlinjer 

för God ekonomisk hushållning” och ägardirektivet föreslås nu kompletteras 

med delar av dessa riktlinjer. 

Slutligen föreslås listan under punkt 15, Övriga av kommunfullmäktige antagna 

policys, program, regler, i det Gemensamma ägardirektivet uppdateras i enlighet 

med av kommunfullmäktige tagna beslut. 

Förändringsförslagen vad gäller de bolagsspecifika ägardirektiven rör främst en 

komplettering av när Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning 

innan ett beslut fattas. En ny punkt som innebär ett tydliggörande av bolagens 

skyldighet vid väsentliga förändringar föreslås. Därutöver föreslås justering vad 

gäller krav på soliditet och avkastning för vissa bolag. 
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Bolagsordningarna föreslås justeras med hänsyn tagen till partiöverens-

kommelsen om en minskning av, i vissa fall, antalet styrelseledamöter och 

ersättare. Justeringen i vissa bolagsordningar av lägsta antalet ledamöter och 

ersättare för respektive styrelse, föreslås för att undvika att styrelsen inte skulle 

vara fulltalig för viss tid då någon plats i styrelsen är vakant.  

Det förhållande att någon plats i styrelsen, en ledamots eller ersättare, befunnits 

vara vakant, har vid tidigare tillfälle renderat kreditinstitut att tillskriva ett bolag 

lägre kreditvärdighet än annars. 

2 Ärendet i sin helhet 

Nedan redovisas förslag till revideringar av samtliga ägardirektivs ingress, av 

”Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag” samt förslag till revideringar 

av de specifika ägardirektiven för de kommunala bolagen. Bolagens 

bolagsordningar föreslås justeras i enlighet med aktuell partiöverenskommelse. 

Ändringen avser antalet ledamöter och ersättare i styrelserna. 

I bilagda styrdokument, framgår de ändringar som föreslås. Nyheter är 

markerade genom understrykning och är kompletterad med en rödmarkerad 

text, som anger bakgrunden till förslaget. För text som är överstruken finns 

beskrivet, med rödmarkerad text, om texten ersätts av annan text eller helt utgår 

med hänsyn till inaktualitet. Därutöver biläggs förslagen till nya styrdokument 

utan spårbara ändringar.  

 

3. Samtliga ägardirektiv för Borås Stads bolag 

Av samtliga ägardirektiv 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. Tiden inom 

vilken dokumenten ska fastställas på nytt eller revideras föreslås förlängas till 

senast december månad. 

  

Förslaget; 

Ingressen Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock 

senast i juni december månad året efter det att en ny 

mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till 

Kommunfullmäktige förrättats. 

 

Listan med när Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan 

ett beslut fattas föreslås kompletteras med en ny punkt som innebär ett 

tydliggörande av bolagens skyldighet vid väsentliga förändringar.  

Förslaget; 

 

Underställningsplikt 
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  beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens 

ekonomi eller medför annan risk (t.ex. större investeringar) 

 

4. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 

1. Styrelsearbetet 

Under punkten 7, det gemensamma ägardirektivet, upptas regler avseende 

styrelsens arbete. En punkt, avseende styrelsens egen utvärdering har lagts till. 

Enligt principer för styrning av kommunägda bolag (SKR 2020) ska styrelsen 

årligen göra en självutvärdering som avser styrelsen och dess arbete samt 

relationen till VD och övriga i bolagsledningen. 

Förslaget; 

 

P 7 Styrelsen ska årligen utvärdera sitt och VDs arbete. Utvärderingen 

ska skickas till Borås Stadshus AB.  

 

Enligt partiöverenskommelsen för mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31  

ska överlåtas till bolagsstyrelserna när och om styrelsens sammanträden ska vara  

öppna för allmänheten. Det lämnas samtidigt en rekommendation till  

styrelserna att låta hålla sina sammanträden öppna för allmänheten.  

 

P 7 Styrelsens sammanträden rekommenderas vara öppna för 

allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller 

omfattas av sekretess. 

 

2. God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommunen hålla en god ekonomisk hushållning. För 

Borås Stads del fastställde Kommunfullmäktige 2022-01-20 Riktlinjer för God 

ekonomisk hushållning. Delar av Riktlinjerna föreslås läggas till under en ny 

punkt 12. 

Förslaget; 

 

P 12 Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om 

att kommunerna långsiktigt ska klara av sina samhällsuppdrag 

med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. Kommunen 

ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.  



Borås Stad 
  Sida 

5(13) 

 

 

Borås Stads övergripande ekonomiska mål utgår ifrån 

generationsprincipen vilket innebär att varje generation ska bära 

kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta 

kommande generationer med kostnader eller åtaganden. God 

ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den löpande 

verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte 

behöva göra bespararingar i verksamheten enskilda år krävs att 

det finns en buffert i ekonomin. Det innebär även att 

verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt samt att 

servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar 

utifrån de ekonomiska ramarna.  

God ekonomisk hushållning för Borås stads bolagskoncern 

innebär en strävan mot att de majoritetsägda kommunala 

bolagen, ”bolagskoncernen”, ska vara självförsörjande. Tvingande 

tillskott från primärkommunen ska inte behövas och för att 

hantera risken för tillskott ska bolagen sammantaget: 

• Generera ett genomsnittligt resultat för bolagskoncernen på 7 % 

(resultat efter finansnetto i relation till omsättning) 

• Ha en ränteteckningsgrad i genomsnitt på minst 2,5. 

 

3. Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 

Punkt 15, det gemensamma ägardirektivet, rör vilka av kommunfullmäktiges 

antagna policys, program och regler som gäller för kommunens bolag. 

Förslaget;  

 

P 15 Listan föreslås uppdateras med hänsyn tagen till av 

kommunfullmäktige fattade beslut.   

 

5. Bolagsspecifika ägardirektiv 

Förutom de gemensamma förändringarna i enlighet med ovanstående 

redogörelse, samt förslaget om när fastställelse av ägardirektiv ska ske samt den 

föreslagna kompletteringen som tydliggör bolagets underställningsplikt inför 

väsentliga förändringar (se ovan punkt 3) föreslås följande förändringar i de 

bolagsspecifika ägardirektiven: 

 

5.1. Borås Stadshus AB 

P 1. Målet med bolagets verksamhet 

Under punkt 1, ägardirektivet för Borås Stadshus AB kan bland annat utläsas 

vilka bolag som utgör dotterbolag. Det framgår även av texten att några av 
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bolagen har egna dotterbolag. Då det för närvarande bara är ett av bolagen som 

har dotterbolag och detta kan komma att förändras över tid, föreslås att 

meningen ändras till att det förekommer att bolagen har egna dotterbolag. 

Förslaget; 

P 1 Det förekommer att bolagen har egna dotterbolag. 

 

5.2. Borås Energi och Mljö AB 

P 3. Krav på soliditet och avkastning 

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och 
avkastning. Bolaget har inkommit med önskemål om ändrad princip för 
avkastningskrav och Bolagsgruppen bedömer det som rimligt. 
 

Förslaget; 

 

P 3 Krav på avkastning på totalt kapital för den konkurrensutsatta 

verksamheten: 4,5 % Den taxefinansierade verksamheten ska 

över tid gå plus/minus noll.  

Krav på utdelning: 20 mnkr årligen under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 15 %  

 

5.3. Borås Elnät AB 

 
P 1.  Målet med bolagets verksamhet 

 

Bolaget har inkommit med en önskan om komplettering av ägardirektivet, 

punkt 1, för att möjliggöra laddinfrastruktur och energilagring inom områdena 

transporter, industri, kontor och bostäder.  

 

Förslaget; 

 

Bolaget ska….möjliggöra ett hållbart Borås genom att skapa förutsättningar för 

elektrifiering av transporter, industri, kontor och bostäder,  

 

5.4. Borås Djurpark & Camping AB 

 
P 3. Krav på soliditet och avkastning 

 

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och 

avkastning. 
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Förslaget; 

P 3 Krav på resultat efter finansnetto: -13,9 mnkr eller bättre 

 

5.5. Borås kommuns Parkerings AB 

P 3. Krav på soliditet och avkastning 

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och 
avkastning. Kravet har ändrats från resultatkrav till avkastningskrav då bolaget 
inte ska lämna koncernbidrag längre.  

Förslaget; 

P 3  Krav på avkastning på totalt kapital: 5 % 

 Mål för soliditet: 10-15 %. 
 
 

5.6. Industribyggnader i Borås AB 

P 3. Krav på soliditet och avkastning 

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och 

avkastning. 

Förslaget; 

P 3  Krav på utdelning: 10 mnkr årligen under mandatperioden.  

 

5.7. BoråsBorås TME AB 

 

P 1.  Målet med bolagets verksamhet 

 
I enlighet med aktuell partiöverenskommelse tillkommer följande uppdrag för 
bolaget, ett uppdrag som flyttas från Akademiplatsen AB;  
 
Förslaget; 

Bolaget ska även arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, 
där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, 
innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska 
samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera 
förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. 

P 3. Krav på soliditet och avkastning 

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och 

avkastning. 

Förslaget; 

P 3 Krav på resultat efter finansnetto: -27,1 mnkr eller bättre. 
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5.8. Akademiplatsen AB 
 
P 1.  Målet med bolagets verksamhet 

 
I enlighet med aktuell partiöverenskommelse utgår följande uppdrag för 
bolaget, ett uppdrag som flyttats till BoråsBorås TME AB;  
 
Förslaget; 
 
. och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom 
områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv främst inom 
textil och mode, ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, 
initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och 
internationellt. 
 

P 3. Krav på soliditet och avkastning 

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och 

avkastning. 

Förslaget; 

P 3 Krav på resultat efter finansnetto: -20,8 mnkr eller bättre. 

 

5.9.  Inkubatorn i Borås AB 
 
Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse. 
 
 
 
5.10. AB Bostäder i Borås 
 
P 1.  Målet med bolagets verksamhet 

 

Förändringsförslaget rör justering av sista punkten under stycket Målet med 

verksamheten, P 1. På grund av rådande befolkningsutveckling och ekonomisk 

situation utgår kravet om att under mandatperioden bygga minst 400 nya 

bostäder. Om nytt krav ska ställas bör ett nytt ställningstagande tas utifrån 

ägarens övriga krav. 

 
Förslaget; 
 

 under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 

P 3. Krav på soliditet och avkastning 

Förändringsförslaget rör justering vad gäller Punkt 3 om krav på soliditet och 

avkastning. 

Förslaget; 

P 3 Mål för soliditet: 15/40% (bokförd/justerad) 



Borås Stad 
  Sida 

9(13) 

 

 

 

 
5.11. Fristadbostäder AB 
 
Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse. 
 
 
5.12. AB Sandhultsbostäder 

Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse. 
 

5.13. AB Toarpshus 

Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse. 
 

5.14. Viskaforshem AB  

Inga förändringsförslag utöver de som framgår av punkt 3 i denna skrivelse. 
 

6. Bolagsordningar 

Av partiöverenskommelsen rörande vissa frågor för mandatperioden 2023-01-

01 – 2026-12-31 framgår att antalet ledamöter och ersättare som ska ingå i 

styrelserna ändras för en del av bolagen. Det föreslås i enlighet härmed att 

bolagsordningarnas § 8, Styrelse, ändras vad gäller hur många ledamöter och 

ersättare styrelserna lägst ska bestå av. Bolagsordningarnas intervall föreslås 

justeras med hänsyn tagen till det lägre antal ledamöter och ersättare som nu 

kommer att tillsättas i styrelserna. För att undvika att riskera att styrelsen inte är 

komplett, för det fall att en plats blir vakant föreslås, i de fall det är möjligt, att 

minsta antalet anges till två lägre än antalet valda ledamöter och ersättare i de 

bolag som berörs av ändringen.  

 

Därutöver föreslås en komplettering av §, 4, föremålet för bolagets verksamhet, 

Borås Djurpark & Camping ABs bolagsordning. Komplettering av bolagets 

verksamheter föreslås i enlighet med tidigare givna uppdrag avseende 

campingverksamhet.   

 

Följande ändringar föreslås i nedanstående bolags bolagsordningar; 
 
6.1. Borås Energi och Miljö AB 
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fyra och 
högst sex suppleanter. 
 
6.2. Borås Elnät AB 
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst två och 
högst fyra suppleanter. 
 
6.3. Borås Djurpark & Camping AB  
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Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst 

tre suppleanter. 

 

Föremålet för bolagets verksamhet föreslås kompletteras med att inom Borås 

Stad driva camping. Detta i enlighet med tidigare givna uppdrag. 

 
6.4. Borås kommuns Parkerings AB 
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst två och 
högst fyra suppleanter. 
 
6.5. Industribyggnader i Borås AB 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst 
tre suppleanter. 
 
6.6. BoråsBorås TME AB 
 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med minst en ersättare. 
 
6.7. AB Bostäder i Borås 
 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och 
högst fem suppleanter. 
 
6.8. Fristadbostäder AB 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst 
tre suppleanter. 
 
6.9. AB Sandhultsbostäder 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst 
tre suppleanter. 
 
6.10. AB Toarpshus 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst 
tre suppleanter. 
 
6.11. Viskaforshem AB 
 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst 
tre suppleanter. 
 

6. Ärendets beredning 

Bolagens ledningar har blivit informerade om innehållet i förslaget och har 

därvid getts tillfälle att lägga fram eventuella synpunkter på förslagen.   
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Beslutsunderlag 

1. Bilagor 3a, b, c 

2. Bilagor 4a, b 

 

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 Stadshus AB – spårbara ändringar 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 

Borås Elnät AB 

Borås Elnät AB – spårbara ändringar 

Borås Djurpark & Camping AB 

Borås Djurpark & Camping AB – spårbara ändringar 

Borås kommuns Parkerings AB  

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – 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 

AB Bostäder i Borås – spårbara ändringar 

Fristadbostäder AB 

Fristadbostäder AB – spårbara ändringar 

AB Sandhultsbostäder 
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AB Sandhultsbostäder – spårbara ändringar 

AB Toarpshus 

AB Toarpshus – spårbara ändringar 

Viskaforshem AB 

Viskaforshem AB – spårbara ändringar 

 

4a,b) 

Bolagsordning för följande bolag; 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Energi och Miljö AB – spårbara ändringar 

Borås Elnät AB 

Borås Elnät AB – spårbara ändringar 

Borås Djurpark & Camping AB 

Borås Djurpark & Camping AB – spårbara ändringar 

Borås kommuns Parkerings AB  

Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag – spårbara ändringar 

BoråsBorås TME AB  

BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 

AB Bostäder i Borås 

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 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Berörda kommunala bolag 

2. Kommunstyrelsen 
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3. Bolagsgruppen 

4. Borås Stads författningssamling /Lisette Elander 

Ulf Olsson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
   Svante Stomberg 
   Stadsdirektör 
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Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för AB Bostäder i Borås 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-x 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Bostäder i Borås. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 000 000 kr och högst 44 000 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 22 000 aktier och högst 88 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst tre och högst fem suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordfö-
rande i bolagets styrelse. 
 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
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§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Bostäder i Borås 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-x 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Bostäder i Borås. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom 
Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, 
affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 11 000 000 kr och högst 44 000 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 22 000 aktier och högst 88 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem tre och högst nio fem 
suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordfö-
rande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Fristadbostäder AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Fristadbostäder AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 kr och högst 1 600 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
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§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Fristadbostäder AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Fristadbostäder AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 400 000 kr och högst 1 600 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 40 aktier och högst 160 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem tre och högst nio fem ledamöter med lägst fem en och högst nio 
tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
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§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Sandhultsbostäder 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Sandhultsbostäder. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 15 000 aktier och högst 60 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem tre och högst nio fem ledamöter med lägst fem en och högst nio 
tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Toarpshus 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Toarpshus. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 16 000 aktier och högst 64 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 



Bolagsordning för AB Toarpshus 006:39 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för AB Toarpshus 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är AB Toarpshus. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 600 000 kr och högst 6 400 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 16 000 aktier och högst 64 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem tre och högst nio fem ledamöter med lägst fem en och högst nio 
tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Viskaforshem AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Viskaforshem AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
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§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Viskaforshem AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Viskaforshem AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga princi-
per. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, avyttra, äga, bebygga och för-
valta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva an-
ordningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2.000.000 kr och högst 8.000.000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem tre och högst nio fem ledamöter med lägst fem en och högst nio 
tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 
 



Bolagsordning för Viskaforshem AB 006:42 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 



Bolagsordning för Viskaforshem AB 006:43 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 



Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:5 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god 
och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. 
 
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, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinnings-
material och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att 
svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fyra och högst sex supplean-
ter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 



Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:6 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkänna tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernre-

dovisning och koncernrevisionsberättelse 
7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernre-

sultaträkning och koncernbalansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag 
11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 



Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:7 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 



Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:5 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Energi och Miljö AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Ändamål med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god 
och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet. 
 
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, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och sälja energi, återvinnings-
material och avfallstjänster samt att svara för Borås Stads avfallshantering. Bolaget har likaså att 
svara för Borås Stads vatten och avloppsverksamhet. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva nio ledamöter med lägst fem fyra och högst elva 
sex suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 



Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:6 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant, alternativt utses ett 
revisionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisor 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämma får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkänna tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernre-

dovisning och koncernrevisionsberättelse 
7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernre-

sultaträkning och koncernbalansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag 
11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 



Bolagsordning för Borås Energi och Miljö AB 006:7 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 



Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:9 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för Borås Elnät AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Elnät AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom 
Borås Stad. 
 
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 verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet där-
med uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) in-
nefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
 
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, ge-
nom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter. 



Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:10 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
 



Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:11 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 



Bolagsordning för Borås Elnät AB 006:9 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för Borås Elnät AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Elnät AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom 
Borås Stad. 
 
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 verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet där-
med uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) in-
nefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
 
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, ge-
nom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst sju fem och högst nio sju ledamöter med lägst sju två och högst nio  
fyra suppleanter. 
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 

 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Djurpark & Camping AB. 
 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fri-
tidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen. 
 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och camping och i sam-
band därmed idka annan besöksstimulerande verksamhet. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås Djurpark & Camping AB 

 
Antagen av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Djurpark & Camping AB. 
 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att bereda kommuninvånare och tillresande stimulerande fri-
tidsaktiviteter och därigenom öka intresset för att bo respektive besöka kommunen. 
 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och camping och i sam-
band därmed idka annan besöksstimulerande verksamhet. Komplettering av bolagets verksam-
heter enligt givna uppdrag. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem tre och högst nio fem ledamöter med lägst fem en och högst nio 
tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till Kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som föl-
jer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av leda-
möter och suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att endast 
aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 

 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda par-
keringsmöjligheter. 
 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva parkeringsverksamhet och därvid 
på egen hand eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och förvalta parkerings-
anläggningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kr och högst 3 600 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 900 aktier och högst 3 600 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 

 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 

 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås kommuns Parkerings AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda par-
keringsmöjligheter. 
 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva parkeringsverksamhet och därvid 
på egen hand eller genom delägarskap i andra företag förvärva, uppföra och förvalta parkerings-
anläggningar. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 

 
§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 900 000 kr och högst 3 600 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 900 aktier och högst 3 600 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio sju ledamöter med lägst fem två och högst nio fyra 
suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 



Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 006:18 

 

 

  

Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 

 
§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 



Bolagsordning för Borås kommuns Parkerings AB 006:19 

 

 

  

Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 
 



Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:171 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är BoråsBorås TME AB. 
 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att be-
söka för turism, möten och evenemang.  
 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet 
av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för 
att marknadsföra Borås som en attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska verka för ett 
gott värdskap och i relation mellan det offentliga och det privata. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av större vikt eller av principiell betydelse fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med minst en ersättare. Fyra ledamöter jämte två ersättare 
utses av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Övriga ledamöter väljs av Kommunfull-
mäktige i Borås för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommunfull-
mäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. Ord-
förande i styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. 
 



Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:172 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås utse en 

lekmannarevisor med suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkännande av tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad 
revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 

11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 

 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 



Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:173 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening äger ta del av bola-
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås samt 
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.  
 



Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:171 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd på årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är BoråsBorås TME AB. 
 

§ 2 Styrelsens säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att be-
söka för turism, möten och evenemang.  
 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i proportion till genomsnittet 
av de årliga tillskjutna drifts-/koncernbidragen. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Bolaget har till föremål att svara för en organisation som hanterar och utvecklar olika projekt för 
att marknadsföra Borås som en attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska verka för ett 
gott värdskap och i relation mellan det offentliga och det privata. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av större vikt eller av principiell betydelse fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor.  
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 100 aktier och högst 400 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med fyra minst en ersättare. Fyra ledamöter jämte två ersät-
tare utses av BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening. Övriga ledamöter väljs av Kommun-
fullmäktige i Borås för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till Kommun-
fullmäktige förrättats intill den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och suppleanter för annan tidsperiod. 
Ordförande i styrelsen väljs av Kommunfullmäktige i Borås. 
 



Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:172 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorn och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den ordinarie bolagsstämma som 
hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås utse en 

lekmannarevisor med suppleant. 

 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1 Val av ordförande vid stämman 
2 Godkännande av tidigare utsänd dagordning 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd 
4 Val av en eller två justeringsmän 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7 Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkning 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
9 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
10 Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Före-

ning utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val av auktoriserad revisor och auktoriserad 
revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 

11 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 

 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 

 
§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 



Bolagsordning för BoråsBorås TME AB 006:173 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås samt BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening äger ta del av bola-
gets handlingar och räkenskaper samt i övrigt ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås samt 
BoråsBorås Näringslivs Ekonomisk Förening.  
 



Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:21 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 

 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 

 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets be-
hov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av exploa-
terad mark för industri eller annat ändamål. 
 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industri-
fastigheter, samt att kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 250 000 kr och högst 9 000 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 2 250 aktier och högst 9 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 



Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:22 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 



Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:23 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
 

 



Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 006:21 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för Industribyggnader i Borås AB 

 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 

 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Industribyggnader i Borås AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets be-
hov samt utbildningslokaler. Bolagets verksamhet kan även innefatta tillhandahållande av exploa-
terad mark för industri eller annat ändamål. 
 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap kommunallagen.  
 
Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad förvärva, förvalta och försälja industri-
fastigheter, samt att kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande  
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana beslut 
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 250 000 kr och högst 9 000 000 kr. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 2 250 aktier och högst 9 000 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem tre och högst nio fem ledamöter med lägst fem en och högst nio 
tre suppleanter. 
 
Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
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§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling: 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 

§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
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§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 
och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträf-
fande storlek, standard och belägenhet 

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en 
attraktiv stad att bo och verka i 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 15/40% (bokförd/justerad) 
 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än femtio miljoner kronor per tillfälle.  

 pantsättning av tillgångar  

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar)  

 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. 
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Ägardirektiv för AB Bostäder i Borås 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Bostäder i Borås, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Borås.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Bostäder i Borås är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god teknisk 
och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträf-
fande storlek, standard och belägenhet 

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter. 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan, aktivt arbeta för att Borås ska uppfattas som en 
attraktiv stad att bo och verka i 

 under mandatperioden skapa minst 400 nya bostäder. 
På grund av rådande befolkningsutveckling och ekonomisk situation utgår kravet. Om nytt krav 
ska ställas bör ett nytt ställningstagande tas utifrån ägarens övriga krav. 
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2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Resultat före utrangeringar: 40 mnkr 
Direktavkastning: 3,0 %  
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 20 15/40% (bokförd/justerad) 
 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än femtio miljoner kronor per tillfälle.  

 pantsättning av tillgångar  

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar)  
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
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Skulle minst en tredjedel av styrelsen ha avvikande mening om en frågas underställningsplikt, ska 
samråd ske med Kommunstyrelsen. 
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Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfatt-
tas som en attraktiv ort att bo och verka i 
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2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 



Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:111 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Fristadbostäder AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Fristad med omnejd  
(nedan kallat Fristadområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Fristadbostäder AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Fristadområdet ska uppfatt-
tas som en attraktiv ort att bo och verka i 

 
 



Ägardirektiv för Fristadbostäder AB 006:112 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Fristadområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendein-
flytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvi-
deras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5% 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 



Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:121 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och San-
dared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska upp-
fattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 

 
 
 



Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 



Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:121 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Sandhultsbostäder, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Sandhult, Sjömarken och San-
dared, nedan kallat Sandhultområdet.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Sandhultsbostäder är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla 
detta ansvar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter samt ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Sandhultområdet ska upp-
fattas som ett attraktivt område att bo och verka i. 

 
 
 



Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:122 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Sandhultområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. 
 



Ägardirektiv för AB Sandhultsbostäder 006:123 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

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



Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:131 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta an-
svar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett 
attraktivt område att bo och verka i 

 
 



Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 



Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:131 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för AB Toarpshus 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i AB Toarpshus, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Toarp, det vill säga Dalsjöfors, 
Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike, Äspered och Rångedala.  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. AB Toarpshus är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta an-
svar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Toarp ska uppfattas som ett 
attraktivt område att bo och verka i 

 
 



Ägardirektiv för AB Toarpshus 006:132 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Toarp och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 
och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bo-
laget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning: 3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 



Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:141 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och  
Svaneholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska upp-
fattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 

 
 



Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:142 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 



Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:141 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Viskaforshem AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Viskaforshem AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stad. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget för att främja bostadsförsörjningen i Viskafors, Rydboholm och Sva-
neholm (nedan kallat Viskaforsområdet).  
 
Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 
ansvar för vissa grupper. Viskaforshem AB är ett viktigt verktyg för att staden ska uppfylla detta 
ansvar. 
 
Bolaget ska 

 tillgodose att bostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till god arkitektonisk 
och teknisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek, standard och belägenhet  

 medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper 

 godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst 

 tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå 

 arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på bostadsmark-
naden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter 

 svara för en god och allsidig service för hyresgästerna och medverka till att en god service 
finns i området 

 medverka till att vidareutveckla boinflytandet 

 arbeta för att skapa en god miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av byggnader/lägenheter 

 stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling inom 
fastighetsbranschen 

 bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland annat genom 
nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform är underrepresenterad 

 genom sin verksamhet enligt punkterna ovan aktivt arbeta för att Viskaforsområdet ska upp-
fattas som en attraktiv ort att bo och verka i. 

 
 



Ägardirektiv för Viskaforshem AB 006:142 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Viskaforsområdet och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boende-
inflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Lik-
videras bolaget ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bo-
laget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig, seriös fastig-
hetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för denna sektor. 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte ska få några särskilda fördelar som gynnar 
dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter.  
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Vid 
nybyggnation kan dock dialog avseende ägartillskott ske med ägaren, med tillhörande utdelnings-
krav. De definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt direktavkastning. Vid beräk-
ning av soliditet och direktavkastning ska justerade mått med hänsyn taget till fastigheternas 
marknadsvärde tas fram. Bolaget ska upprätthålla en aktuell marknadsvärdering av sitt fastighets-
bestånd. Utgångspunkten är att bolagets långsiktiga direktavkastning bör vara på samma nivå som 
andra långsiktiga fastighetsägare har på bostadsmarknaden i Borås, dock med beaktande av det 
allmännyttiga ändamålet.  
 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Direktavkastning:  3,5 % 
Krav på utdelning: Inget utdelningskrav under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 10/25 % (bokförd/justerad) 
 

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

 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 

 planer på ny eller ändrad organisation av mer omfattande art 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än fem miljoner kronor per tillfälle 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 



Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads Bolag____________________________________________ 

 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  
 

Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige den 2023-xx-xx. 

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december 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 ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, verkar 

och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. Borås Stad 

har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra visionen. 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.  

 

Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt 

hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor och 

bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i livet och goda 

uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.  

 

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.  



Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads Bolag____________________________________________ 

 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  

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 och ansvarsfördelning 
 

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 

 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 
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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. 

 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 

 

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamhet inklusive 

bolagssektorn.  

 

 Minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus AB, inhämta 

rapport från bolaget med fokus på ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, analys och 

slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 

 Utarbeta förslag till ägardirektiv för Borås Stadshus AB samt yttra sig över förslag om 

ägardirektiv för övriga bolag.  

 

 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 

vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis 
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äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås Stadshus AB. Dotterbolag som 

är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag. 

 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. 

 

 Minst en gång per år lämna rapport till Kommunstyrelsen med fokus på ägardirektiv, 

Kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga 

policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 

 Utarbetar förslag till ägardirektiv och bolagsordningar för Borås Stads bolag i samverkan med 

berört bolag inför Kommunfullmäktiges fastställande. 

 

 Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog med representanter 

för styrelse och bolagsledning i bolagen ingående i koncernen samt med övriga av Borås Stads 

hel- och majoritetsägda bolag. Redovisning av ägardialogerna ska ske skriftligt till 

Kommunstyrelsen. 

 

 Borås Stadshus AB ska årligen yttra sig om bolagens budgetar.  

 

 Ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag.  

 

 Yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till 

Kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan 

beskaffenhet, ska Kommunstyrelsen tillfrågas.  

 

 Upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen samt lämnar uppföljningsrapporter med 

utgångspunkt från rapporteringen från kommunens bolag. 

 

 Borås Stadshus AB utser ombud till bolagsstämmor i Borås Stadshus ABs döttrar samt övriga 

Borås Stads ägda bolag som man har att utöva ägarstyrning över.  
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4.4 Dotterbolag och övriga av Borås Stads ägda bolag 

 

 Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till Borås 

Stadshus AB som vidare bereder ärendet för eventuellt ställningstagande av 

Kommunfullmäktige. 

 

 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i övrigt som Borås Stadshus AB 

tar initiativ till. 

 

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 

g) bolagsstyrningsrapport 

 

Innehåller handlingen, 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 ägardialog som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
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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- 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 rekommenderas 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.  

 

Det åligger styrelsen att löpande följa bolagets kreditvärdighet och om kreditvärdigheten försämras 

utreda vad som ligger till grund till försämringen.  

 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt och VDs arbete. Utvärderingen ska skickas till Borås Stadshus AB.  

 

8 Instruktion för VD 
 

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 Borås Stadshus AB. 
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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. Bolagen ska upprätta långsiktiga 

investeringsplaner som sträcker sig över minst sju år. Förslag till finansiering av verksamheten ska 

lämnas in i samband med budgeten. 

 

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  God ekonomisk hushållning 
 

Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska 

klara av sina samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. Kommunen ska ha 

god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 

juridiska personer.  

Borås Stads övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje 

generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande 

generationer med kostnader eller åtaganden. God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den 

löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra bespararingar i 

verksamheten enskilda år krävs att det finns en buffert i ekonomin. Det innebär även att verksamheten 

bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt samt att servicen ska infria kommuninvånarnas behov och 

förväntningar utifrån de ekonomiska ramarna.  

God ekonomisk hushållning för Borås stads bolagskoncern innebär en strävan mot att de 

majoritetsägda kommunala bolagen, ”bolagskoncernen”, ska vara självförsörjande. Tvingande tillskott 

från primärkommunen ska inte behövas och för att hantera risken för tillskott ska bolagen 

sammantaget: 

 Generera ett genomsnittligt resultat  för bolagskoncernen på 7 % (resultat efter finansnetto i 

relation till omsättning) 

 Ha en ränteteckningsgrad i genomsnitt på minst 2,5. 

 

13 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. 

 

14  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 av VD beslutas 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 
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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.  

 

15 Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
 

Följande av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler gäller för 

kommunens bolag; 

 Arbetsmiljöpolicy 

 Arkivregler  

 Attestregler  

 Avfallsplan 

 Digital strategi 

 Energi- och klimatstrategi * 

 Grönområdesplan 

 Informationssäkerhetspolicy  

 Kommunikationspolicy 

 Miljömål 

 Miljöpolicy 

 Näringslivsstrategi 

 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 

 Plan för laddinfrastruktur 

 Policy för inköp i kommunkoncernen 

 Program för ANDTS förebyggande arbete 

 Program för ett integrerat samhälle 

 Program för ett tillgängligt samhälle 

 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 

 Regler för finansverksamheten 

 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 

 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 

 Regler för inköp i kommunkoncernen 

 Regler för intern kontroll 

 Regler för säkerhetsskyddsarbetet 

 Regler för upphandling 

 Regler för visselblåsarfunktionen  

 Riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom kommunkoncernen 

 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 Riktlinjer för God ekonomisk hushållning 

 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 

 Visionen om framtidens Borås 

 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 

 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter  

 Översiktsplanen  
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* här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad  
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Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  
 

Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige den 2023-xx-xx. 

Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ”Visionen om framtidens Borås” tillhör alla som bor, verkar 

och möts i Borås. Visionen har ingen tidshorisont, men revideras vart fjärde år vid behov. Borås Stad 

har i det fortsatta arbetet med visionen en viktig roll i att förverkliga och förankra visionen. 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.  

 

Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet bedriva ett aktivt 

hållbarhetsarbete. Inom området Socialt hållbart Borås är prioriteringen jämlika levnadsvillkor och 

bättre hälsa för våra invånare. Inom det finns tre målområden; God start i livet och goda 

uppväxtvillkor, Förutsättningar för arbete samt Boende i närmiljö.  

 

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 och ansvarsfördelning 
 

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 

 att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag 

 ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

 ombudsinstruktioner 
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 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. 

 

Därutöver ska Kommunstyrelsen 

 

 Ta initiativ i frågor av hela staden-karaktär i syfte att samordna stadens verksamhet inklusive 

bolagssektorn.  

 

 Minst en gång per år, såsom utgörande en ägardialog med Borås Stadshus AB, inhämta 

rapport från bolaget med fokus på ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, analys och 

slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga policyfrågor samt övriga frågor av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 

 Utarbeta förslag till ägardirektiv för Borås Stadshus AB samt yttra sig över förslag om 

ägardirektiv för övriga bolag.  

 

 Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 

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

tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, föreningsstämmor och liknande sammanträden 

vad gäller Borås Stadshus AB samt i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i och som inte ägarstyrs av Borås Stadshus AB. Dotterbolag som 

är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotterbolag. 

 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. 

 

 Minst en gång per år lämna rapport till Kommunstyrelsen med fokus på ägardirektiv, 

Kommunfullmäktiges budget, analys och slutsatser från genomförda ägardialoger, viktiga 

policyfrågor samt övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

 

 Utarbetar förslag till ägardirektiv och bolagsordningar för Borås Stads bolag i samverkan med 

berört bolag inför Kommunfullmäktiges fastställande. 

 

 Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 

uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och bolagsledning i bolagen ingående i 

koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. Redovisning av 

ägardialogerna ska ske skriftligt till Kommunstyrelsen. 

 

 Borås Stadshus AB ska årligen yttra sig om bolagens budgetar.  

 

 Ska stödja kommunstyrelsen i dess uppdrag att fullfölja uppsiktsplikten över stadens bolag.  

 

 Yttra sig i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till 

Kommunfullmäktige för ställningstagande. Om tveksamhet uppstår om frågan är av sådan 

beskaffenhet, ska Kommunstyrelsen tillfrågas.  

 

 Upprättar koncernbokslut för bolagskoncernen samt lämnar uppföljningsrapporter med 

utgångspunkt från rapporteringen från kommunens bolag. 
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 Borås Stadshus AB utser ombud till bolagsstämmor i Borås Stadshus ABs döttrar samt övriga 

Borås Stads ägda bolag som man har att utöva ägarstyrning över.  

 

4.4 Dotterbolag och övriga av Borås Stads ägda bolag 

 

 Ansvarar för att lyfta ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt till Borås 

Stadshus AB som vidare bereder ärendet för eventuellt ställningstagande av 

Kommunfullmäktige. 

 

 Medverkar i ägardialog och i den samverkan och samordning i övrigt som Borås Stadshus AB 

tar initiativ till. 

 

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 

g) bolagsstyrningsrapport 

 

Innehåller handlingen, 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 ägardialog som en del av Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. 
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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- 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 rekommenderas vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör 

myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

Enligt partiöverenskommelsen för mandatperioden 2023-01-01 – 2026-12-31 överlåts till 

bolagsstyrelserna när och om styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Det lämnas 

samtidigt en rekommendation till styrelserna att hålla sammanträden öppna för allmänheten.  

 

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.  

 

Det åligger styrelsen att löpande följa bolagets kreditvärdighet och om kreditvärdigheten försämras 

utreda vad som ligger till grund till försämringen.  

 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt och VDs arbete. Utvärderingen ska skickas till Borås Stadshus AB.  

Enligt principer för styrning av kommunägda bolag (SKR 2020) ska styrelsen årligen göra en 

självutvärdering som avser styrelsen och dess arbete samt relationen till VD och övriga i 

bolagsledningen. 

 

8 Instruktion för VD 
 

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. 
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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 Borås Stadshus AB. 

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. Bolagen ska upprätta långsiktiga 

investeringsplaner som sträcker sig över minst sju år. Förslag till finansiering av verksamheten ska 

lämnas in i samband med budgeten. 

 

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. 
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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. 

 

12  God ekonomisk hushållning 

 
Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning handlar om att kommunerna långsiktigt ska 

klara av sina samhällsuppdrag med god kvalitet inom en sund finansiell utveckling. Kommunen ska ha 

god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra 

juridiska personer.  

Borås Stads övergripande ekonomiska mål utgår ifrån generationsprincipen vilket innebär att varje 

generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar och inte belasta kommande 

generationer med kostnader eller åtaganden. God ekonomisk hushållning förutsätter inte bara att den 

löpande verksamheten under året kan finansieras med intäkter. För att inte behöva göra bespararingar i 

verksamheten enskilda år krävs att det finns en buffert i ekonomin. Det innebär även att verksamheten 

bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt samt att servicen ska infria kommuninvånarnas behov och 

förväntningar utifrån de ekonomiska ramarna.  

God ekonomisk hushållning för Borås stads bolagskoncern innebär en strävan mot att de 

majoritetsägda kommunala bolagen, ”bolagskoncernen”, ska vara självförsörjande. Tvingande tillskott 

från primärkommunen ska inte behövas och för att hantera risken för tillskott ska bolagen 

sammantaget: 

 Generera ett genomsnittligt resultat  för bolagskoncernen på 7 % (resultat efter finansnetto i 

relation till omsättning) 

 Ha en ränteteckningsgrad i genomsnitt på minst 2,5. 

Enligt kommunallagen ska kommunen hålla en god ekonomisk hushållning. För Borås Stads del 

fastställde KF 2022-01-20 Riktlinjer för God ekonomisk hushållning. Delar av dessa framgår ovan. 

 

13 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. 

 

14  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.  
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 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag  

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 av VD beslutas 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.  

 

15 Övriga av kommunfullmäktige antagna policys, program, regler 
 

Följande av kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler gäller för 

kommunens bolag; 

 Arbetsmiljöpolicy 

 Arkivregler  

 Attestregler  

 Avfallsplan 

 Digital strategi 

 Drogpolitiskt program 

 Energi- och klimatstrategi * 

 Grönområdesplan 

 Informationssäkerhetspolicy  

 Kommunikationspolicy 

 Miljömål 

 Miljöpolicy 

 Näringslivsstrategi 

 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 

 Plan för laddinfrastruktur 

 Policy för koncerninköp 

 Policy för inköp i kommunkoncernen 

 Program för ANDTS förebyggande arbete 

 Program för ett integrerat samhälle 

 Program för ett tillgängligt samhälle 

 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 

 Regler för finansverksamheten 

 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 

 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 

 Regler för inköp i kommunkoncernen 

 Regler för intern kontroll 

 Regler för koncerninköp 

 Regler för säkerhetsskyddsarbetet 

 Regler för upphandling 

 Regler för visselblåsarfunktionen  

 Riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom kommunkoncernen 
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 Riktlinjer för bostadsförsörjning 

 Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 

 Riktlinjer för God ekonomisk hushållning 

 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 

 Visionen om framtidens Borås 

 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 

 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter  

 Översiktsplanen  

 

* här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad  

 

Listan uppdateras utifrån tagna beslut i KF. 



Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:177 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respek-
tive 9 procentandelar.  
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

 Borås ska framstå som intressant och lockande destination för både invånare och besökare.  

 Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 
Bolaget ska även arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områ-
dena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska 
samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckl-
ing, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett kon-
kret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar bo-
lagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför 
inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den kommunala or-
ganisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska där-
för i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
                                                                                                                              



Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -27,1 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 
 
 

5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
 

6     Personalpolitik 
Rekrytering av VD beslutas av bolagets styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens förhand-
lingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt hänvisas till Gemensamt 
ägardirektiv.                                                                                                                                                                        
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Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i BoråsBorås TME AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget samägs av Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening till 91 respek-
tive 9 procentandelar.  
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Borås Stadshus AB och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening ska samäga bolaget i syfte att 
verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att söka förbättra och 
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis 
finns följande mål: 

 Borås ska framstå som intressant och lockande destination för både invånare och besökare.  

 Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken. 
 
Bolaget ska även arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områ-
dena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska 
samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckl-
ing, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 
Tillkommer uppdrag i enlighet med partiöverenskommelsen. 
 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva denna verksamhet i bolagsform är att lägga grunden för och utveckla ett kon-
kret samarbete med näringslivet. Effektivitetsvinster ska göras till gagn för dem som utnyttjar bo-
lagets tjänster, utan att detta går ut över den totala kommunala organisationen. Bolaget kan därför 
inte tillåtas till optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackdelar för den kommunala or-
ganisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bolaget ska där-
för i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
                                                                                                                              



Ägardirektiv för BoråsBorås TME AB 006:178 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -19,2 mnkr -27,1 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende  

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 
 
 

5 Instruktion för VD 
Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med Kom-
munstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
Instruktion för VD ska meddelas Kommunstyrelsen och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. 
 
I övrigt hänvisas till Gemensamt ägardirektiv. 
 
 

6     Personalpolitik 
Rekrytering av VD beslutas av bolagets styrelse efter samråd med Kommunstyrelsens förhand-
lingsdelegation och Borås Näringslivs Ekonomisk Förening. I övrigt hänvisas till Gemensamt 
ägardirektiv.                                                                                                                                                                        



Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:185 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  
 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar häv-
stångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 

 erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom Boråsreg-
ionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  

 renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den lo-
kala arenan  

 vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande in-
formation eller framgångsrika exempel 

 medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt för-
ädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen 

 ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt 

 skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras fort-
satta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer 

 verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i Boråsreg-
ionen 

 erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa 

 ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 
inom specialområden 

 samverka med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i Sverige och Europa med 
syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sektorn. Bolaget ska sä-
kerställa sund basfinansiering och därtill möta respektive finansiärs baskrav. Aktiviteterna i 
bolaget ska beakta aktuella kommunalrättsliga kompetensregler. 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 



Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:186 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 beslut om koncernbidrag 

 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

 ändring av aktiekapital 

 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  
Inkubatorbolagen exkluderade 

 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 
 



Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:185 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Inkubatorn i Borås AB, nedan kallat bolaget, och är 
antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 verka för att fler kunskapsintensiva företag som genererar tillväxt i Boråsregionen skapas.  
 
Genom bolaget erbjuds nystartade företag återhållsamma finansiella lösningar som skapar häv-
stångseffekter för vidare finansiering. 
 
Bolaget ska 

 erbjuda expansiva utvecklingsmiljöer för nystart av företag, generellt, speciellt inom Boråsreg-
ionens styrkeområden och riktat mot olika kvalitets- eller kostnadsnivåer.  

 renodla gränsdragningen och skapa en konstruktiv samverkan med andra aktörer på den lo-
kala arenan  

 vara aktivt utåtriktad och kommunicera nyttan av verksamheten genom sammanfattande in-
formation eller framgångsrika exempel 

 medverka till start av nya företag med hög kunskapsnivå och/eller produktion med högt för-
ädlingsvärde som genererar tillväxt i Boråsregionen 

 ge plats åt nya prospekt varje år och följa deras utveckling kontinuerligt 

 skapa återhållsamma finansiella lösningar som ger hävstångseffekter för företagen i deras fort-
satta utveckling samt verka för möjligheten till ett brett deltagande av finansiärer 

 verka för att finansiella utvecklingsresurser finns tillgängliga för tillväxtföretag i Boråsreg-
ionen 

 erbjuda värdeskapande coachning som får företag och företagare att växa 

 ha tillgång till affärsutvecklare med hög kompetens och bred erfarenhet såväl generellt som 
inom specialområden 

 samverka med och säkerställa deltagande i nätverk med aktörer i Sverige och Europa med 
syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sektorn. Bolaget ska sä-
kerställa sund basfinansiering och därtill möta respektive finansiärs baskrav. Aktiviteterna i 
bolaget ska beakta aktuella kommunalrättsliga kompetensregler. 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 



Ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB 006:186 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

 
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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 

 
3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -2,6 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 beslut om koncernbidrag 

 bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag 

 ändring av aktiekapital 

 förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar,  
Inkubatorbolagen exkluderade 

 planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 
 



Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:209 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress.  
 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan 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. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -20,8 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 

  



Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:210 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 



Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:209 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Akademiplatsen AB  
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Akademiplatsen AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska genom Borås Stadshus AB äga bolaget för att driva och utveckla området kring 
Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress. och arbeta med 
ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, 
kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera mö-
ten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nat-
ionellt och internationellt. 
Detta uppdrag flyttas över till BoråsBorås TME AB i enlighet med partiöverenskommelsen. 
 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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, 
bolagsordning samt 2 kap Kommunallagen.  
 
Syftet med att driva verksamheten i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn 
för dem som utnyttjar bolagets tjänster. Bolaget kan 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. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står av koncernbidrag från ägaren, externa intäkter samt statliga och regionala bidrag. Bolaget ska 
optimera sina intäkter utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på 
soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -28,4 mnkr -20,8 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 
 

  



Ägardirektiv för Akademiplatsen AB 006:210 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 



Ägardirektiv för  Industribyggnader i Borås AB 006:91 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försälj-
ning av fastigheter, 

 vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonvention-
ella lokallösningar, 

 bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  

 kunna påverka kommunens lokalhushållning, 

 kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 

 kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 
 
Bolaget ska 

 se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och eko-
nomiskt med samordning, 

 tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 

 arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 

 bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, utveckla 
och avveckla, 

 se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag. 
 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 



Ägardirektiv för  Industribyggnader i Borås AB 006:92 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 3,5 %  
Krav på utdelning: 10 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 25 mnkr per tillfälle eller överstigande 50 
mnkr per år  

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 



Ägardirektiv för  Industribyggnader i Borås AB 006:91 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Industribyggnader i Borås AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Industribyggnader i Borås AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 kunna vara aktiv i näringslivspolitiken genom ny-, om- och tillbyggnad, förvärv och försälj-
ning av fastigheter, 

 vara ett komplement till det utbud som finns på orten och vara ett redskap för okonvention-
ella lokallösningar, 

 bevaka miljö- och kretsloppsanpassning av verksamhet och tjänster,  

 kunna påverka kommunens lokalhushållning, 

 kunna vara en aktör inom den kommunala exploateringsverksamheten, 

 kunna bevaka möjligheterna att göra för staden strategiskt viktiga fastighetsförvärv. 
 
Bolaget ska 

 se till att bolaget agerar för gemensamma lokallösningar i de fall där det är tekniskt och eko-
nomiskt med samordning, 

 tillgodose att flexibla lokaler finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor, och 

 arbeta för att skapa en bättre miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen vid 
byggande, drift, underhåll och rivning av fastigheter, 

 bevaka möjligheter till strategiskt viktiga förvärv, där bolaget ska kunna äga, förvalta, utveckla 
och avveckla, 

 se till att bolagets ägardirektiv i tillämpliga delar blir gällande även för bolagets dotterbolag. 
 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 ända-
målet och syftet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer som framgår av 
dessa direktiv. 
 
Bolaget ska tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 



Ägardirektiv för  Industribyggnader i Borås AB 006:92 
 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella målen för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 3,5 %  
Krav på utdelning: 8 mnkr 10 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet (koncernen): 15 %  
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 förvärv och försäljning av fastigheter för mer än 25 mnkr per tillfälle eller överstigande 50 
mnkr per år  

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 
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Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Bolagsordning för Borås Elnät AB 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2023-xx-xx 
 
Fastställd av årsstämman 2023 
 
 

§ 1 Firma 
Bolagets firma är Borås Elnät AB. 
 

§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borås Stad. 
 

§ 3 Syftet med bolagets verksamhet 
Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakommunikation inom 
Borås Stad. 
 
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 verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten medger undantag, följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen. 
 
Skulle bolaget likvideras ska dess tillgångar tillfalla Borås Stad. 
 

§ 4 Föremålet för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad, eller om bättre ändamålsenlighet där-
med uppnås, i geografisk närhet till Borås Stad driva nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) in-
nefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
 
Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att driva datakommunikationsverksamhet, ge-
nom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. 
 

§ 5 Fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Borås Stad möjlighet att ta ställning innan sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 

§ 6 Aktiekapital 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor. 
 

§ 7 Antal aktier 
I bolaget ska finnas lägst 200 aktier och högst 800 aktier. 
 

§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst två och högst fyra suppleanter. 
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Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Borås Stad för tiden från den årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige förrättats intill den årsstämman som följer efter 
nästa val till Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter och 
suppleanter för annan tidsperiod. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordför-
ande i bolagets styrelse. 
 

§ 9 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med suppleant, alternativt utses ett re-
visionsbolag. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till senast slutet av den årsstämma som hålls under det 
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 

§ 10 Lekmannarevisorer 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Kommunfullmäktige i Borås Stad 
utse två lekmannarevisorer. 
 

§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor 
före stämman. 
 

§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämma 
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämma. Bolagsstämman får dock besluta om att end-
ast aktieägare ska ha rätt att följa förhandlingarna om sekretessbelagda uppgifter behandlas. 
 

§ 13 Ärenden på årsstämma 
På årsstämma, som ska hållas årligen före april månads utgång, ska följande ärenden förekomma 
till behandling. 
1. Val av ordförande vid stämman. 
2. Godkännande av tidigare utsänd dagordning. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller två justeringsmän. 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Beslut om 

a) fastställelse av resultat- och balansräkningen, 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 
9.  Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter och styrelsesupplean-

ter. 
10. Anmälan om av Borås Kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor och suppleant samt val 

av auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant, alternativt revisionsbolag. 
11. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
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§ 14 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman: 

 Bildande, köp eller försäljning av bolag 

 Förändring av de strategiska målen för verksamheten 
 

§ 15 Räkenskapsår 
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 
 

§ 16 Firmateckning 
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i dess helhet, av minst två av styrelsen därtill utsedda 
ledamöter gemensamt. Styrelsen får även bemyndiga annan än styrelseledamot att gemensamt 
med styrelseledamot teckna firman. 
 

§ 17 Insynsrätt 
Kommunstyrelsen i Borås Stad äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
ha insyn i bolaget och dess verksamhet. 
 

§ 18 Ändring av bolagsordningen 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i Borås Stad. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörj-
ning samt vatten- och avloppsverksamheten. 

 enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 
hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten- och avloppsverksamhet. 

 
Bolaget ska 

 producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-
nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor 

 behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och av-
fallsplan 

 ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar i 
hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige för 
beslut innan tillämpning kan träda ikraft 

 ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten- och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten- och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan till-
lämpning kan träda i kraft 

 särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan 

 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 

 samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten- och 
avloppsverksamheten 

 vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera konse-
kvenserna för hälsa och miljö 

 i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom ra-
men för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och behov. 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 
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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, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital för den konkurrensutsatta verksamheten: 4,5 %.  
Den taxefinansierade verksamheten ska över tid gå plus/minus noll.  
Krav på utdelning: 20 mnkr årligen under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 15 %  
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 
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Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Energi och Miljö AB, nedan kallat bolaget, 
och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna avseende avfallshantering, energiförsörj-
ning samt vatten- och avloppsverksamheten. 

 enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god och långsiktigt 
hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten- och avloppsverksamhet. 

 
Bolaget ska 

 producera och distribuera energi med minsta möjliga miljöpåverkan i enlighet med kommu-
nens miljöpolicy eller särskilda beslut samt satsa på förnyelsebara energikällor 

 behandla avfall i enlighet med av Kommunfullmäktige fastställd renhållningsordning och av-
fallsplan 

 ombesörja kommunens skyldigheter enligt renhållningslagstiftningen, förslag till förändringar i 
hushållsavfallstaxa, renhållningsordning och avfallsplan ska tillställas Kommunfullmäktige för 
beslut innan tillämpning kan träda ikraft 

 ombesörja kommunens skyldigheter enligt vatten- och avloppslagen, förslag till förändringar i 
kommunens vatten- och avloppstaxa ska tillställas Kommunfullmäktige för beslut innan till-
lämpning kan träda i kraft 

 särredovisa olika verksamheter så att inte kostnader övervältras från en abonnentkategori till 
en annan 

 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen 

 samordna och optimera processer mellan avfallshantering, energiproduktion samt vatten- och 
avloppsverksamheten 

 vid planering, budgetering och upphandling av väsentlig karaktär beskriva och värdera konse-
kvenserna för hälsa och miljö 

 i huvudsak bedriva sin verksamhet inom Borås kommun. Bolaget har möjlighet att inom ra-
men för den kommunala kompetensen, bedriva verksamhet i form av regional samverkan. 
Samarbetet ska vara motiverat utifrån stadens mål och kommuninvånarnas intresse och behov. 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan ABL, bolagets styrelse. 
Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets syfte och mål 
tillgodoses. 



Ägardirektiv för Borås Energi och Miljö AB 006:162 
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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, avseende avfalls- och renhållningsverksamheten samt vatten- och avloppsverksam-
heten, tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen.  
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital för den konkurrensutsatta verksamheten (totalt på bolags-
nivå): 4,5 % 3 % 2020 för att öka till 4,5 % 2022. Den taxefinansierade verksamheten ska över tid 
gå plus/minus noll.  
Bolaget har inkommit med önskemål om ändrad princip för avkastningskrav och Bolagsgruppen 
bedömer det som rimligt. 
Krav på utdelning: 10 mnkr 20 mnkr årligen under mandatperioden. 
Mål för soliditet: 15 % 12 % 2020 för att öka till 15 % 2022. Långsiktigt soliditetsmål (2030) 20 
%. 
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 
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Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
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 & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, BoråsBorås TME 
AB, Industribyggnader i Borås AB, Inkubatorn i Borås AB samt Akademiplatsen AB. Det före-
kommer att bolagen har egna dotterbolag. 
 
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stads-
hus 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 orga-
nisationen 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
 
Avkastning: Inget avkastningskrav sätts på moderbolaget 
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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 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 
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Ägardirektiv för Borås Stadshus AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Stadshus AB, nedan kallat bolaget, och är an-
tagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
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 & Camping 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. Det förekommer att bolagen har egna dotterbolag. 
Numera är det bara ett av bolagen som har dotterbolag men det kan komma att förändras. 
 
Kommunen ska äga bolaget för att samordna ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stads-
hus 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 orga-
nisationen 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
De procentuella kraven på soliditet och avkastning, vilka fastställs varje år av Kommunfullmäk-
tige, är:  
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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 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 
 



Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:61 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Borås Elnät AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Elnät AB, nedan kallat bolaget, och är antagna 
av Kommunfullmäktige i Borås 2023xx-xx samt fastställda av årsstämman 2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 trygga en viktig infrastruktur för kommuninvånarna, 

 skapa en plattform för fri konkurrens på el- och kommunikationsnätsmarknaden. 
 
Bolaget ska 

 med god leveranssäkerhet och med optimalt resursutnyttjande främja distributionen av el 
inom Borås Stad, 

 utvecklas utifrån den lokala marknadens behov dvs. med utgångspunkt från boende och verk-
samma i Borås Stad samt med anknytning till behov inom offentlig verksamhet, 

 ta särskild hänsyn till Borås Stads vision samt mål och planering för kommunens verksam-
heter i syfte att understödja vidareutvecklingen av Borås Stad som en attraktiv kommun att 
bo och verka i, 

 vara allmännyttigt och ha som mål att bygga ut stadsnätet till dess att det når alla som bor och 
verkar i Borås Stad. Särskild vikt ska läggas vid att etablera ett nät för elektronisk kommuni-
kation som är långsiktigt hållbart och anpassat för samhällets framtida behov och krav, 

 skapa förutsättningar för fastighetsägare att ansluta sig till stadsnätet, för boende och verk-
samma att nyttja stadsnätet, samt för marknadens olika aktörer att leverera via stadsnätet. 
Detta ska ske på konkurrensneutrala och icke diskriminerande villkor, 

 sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan nätoperatörer genom att tillhanda-
hålla ett öppet och konkurrensneutralt nät för elektronisk kommunikation, avseende svart-
fiber- och transmissionsprodukter samt vara ekonomiskt särredovisad och inte ha som syfte 
att generera vinst, 

 sänka tröskeln för samt etablera god konkurrens mellan tjänsteleverantörer genom att tillhan-
dahålla en öppen och konkurrensneutral plattform för tjänster, dvs. tillhandahålla till dessa 
aktörer ett öppet stadsnät anpassat för multipla tjänsteleverantörer, 

 medverka i planeringsprocessen och utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen, 

 möjliggöra ett hållbart Borås genom att skapa förutsättningar för elektrifiering av transporter, 
industri, kontor och bostäder, och 
Bolaget önskar ovanstående komplettering för att möjliggöra laddinfrastruktur och energilag-
ring inom nämnda områden.  

 tillse att verksamheten åstadkommer minsta möjliga miljöpåverkan. 
 



Ägardirektiv för Borås Elnät AB 006:62 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 verka i enlighet med ellagen samt, i den mån inte lag eller rättspraxis för verksam-
heten 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3  Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. De 
definierade finansiella måtten för bolaget är soliditet samt avkastning på totalt kapital. De procen-
tuella kraven på soliditet och avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 4 % 
Krav på utdelning: 45 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: 20-25 % 
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 



Ägardirektiv för Borås Djurpark & Camping AB 006:71 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Borås Djurpark & Camping AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark & Camping AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister och 
kommuninvånare, 

 förmedla information och kunskap om djur och natur, och 

 öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 
 
Bolaget ska  

 delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 

 utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan djurparks-
djur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 

 arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 
vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 

 arbeta för att utveckla besöksupplevelsen i djurparken och campingen med syfte att vara en 
attraktiv reseanledning för turister, såväl som ett attraktivt besöksmål för kommunens och 
regionens innevånare. 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
 



Ägardirektiv för Borås Djurpark & Camping AB 006:72 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

 

3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina intäkter 
utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och resultat/av-
kastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -13,9 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 
 



Ägardirektiv för Borås Djurpark & Camping AB 006:71 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

Ägardirektiv för Borås Djurpark & Camping AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås Djurpark & Camping AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB. 
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 kunna vara aktiv inom besöksnäringen och erbjuda en attraktion i staden för både turister och 
kommuninvånare, 

 förmedla information och kunskap om djur och natur, och 

 öka medvetenheten hos människor om behovet av naturvård. 
 
Bolaget ska  

 delta i olika program för att bevara djurarter, både i djurparker och i det vilda, 

 utnyttja djurparken för att undervisa och visa på det beroende som finns mellan djurparks-
djur, deras vilda artfränder och deras miljö och hur lätt balansen rubbas, 

 arbeta för att skapa en bättre miljö, genom att beakta miljöhänsyn och kretsloppsprincipen 
vid inköp, avfallshantering och övrig drift och underhåll, 

 arbeta för att utveckla besöksupplevelsen i djurparken och campingen med syfte att vara en 
attraktiv reseanledning för turister, såväl som ett attraktivt besöksmål för kommunens och 
regionens innevånare. 

 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 
 



Ägardirektiv för Borås Djurpark & Camping AB 006:72 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 

 

3 Krav på soliditet och avkastning  
Bolagets ekonomiska förutsättningar har sin utgångspunkt i dess finansiella utrymme. Detta be-
står främst av koncernbidrag från ägaren och externa intäkter. Bolaget ska optimera sina intäkter 
utifrån verksamhetens förutsättningar och specifika uppdrag. Kraven på soliditet och resultat/av-
kastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: -9,4 mnkr -13,9 mnkr eller bättre 
Mål för finansiell ställning: Aktiekapitalet ska bibehållas 

 
4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktiges ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 
 



Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:81 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 
 

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i december månad året 
efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrät-
tats. Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 
Förutom detta specifika ägardirektiv gäller som direktiv för bolaget även det gemensamma ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 

 samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  

 ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parke-
ringsområdet, 

 genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller par-
keringsköp, och 

 vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom 
att bl.a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med 
andra intressenter. 

 
Bolaget ska 

 samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 

 tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 

 medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 

 i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer,  

 verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
 



Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:82 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 
 

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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på avkastning på totalt kapital: 5 % 
Mål för soliditet: 10-15 % 
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 

 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. 
 



Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:81 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 
 

Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 
 
Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Borås kommuns Parkerings AB, nedan kallat bola-
get, och är antagna av Kommunfullmäktige i Borås 2023-xx-xx samt fastställda av årsstämman 
2023.  
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni december 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 ägar-
direktiv som Kommunfullmäktige i Borås antagit 2023-xx-xx och som är fastställd av årsstämman 
2023. 
 
Bolaget ägs av Borås Stadshus AB.  
 

1 Målet för bolagets verksamhet 
Kommunen ska äga bolaget bland annat för att 

 verka för goda parkeringslösningar i kommunen, 

 samordna parkeringsfrågor med övrig kommunal planering,  

 ha tillgång till en samlad kompetens i fråga om både drift- och planeringsfrågor inom parke-
ringsområdet, 

 genomföra kommunens ingångna åtaganden gentemot enskilda fastighetsägare vad gäller par-
keringsköp, och 

 vara ett redskap åt kommunen vid genomförandet av kommunala parkeringsprojekt genom 
att bl.a. uppföra och driva parkeringsanläggningar såväl i egen regi som i samverkan med 
andra intressenter. 

 
Bolaget ska 

 samla och samordna de operativa verksamheterna inom parkeringsområdet, 

 tillhandahålla attraktiva och lättillgängliga parkeringsanläggningar på egen eller hyrd mark, 

 medverka i den kommunala planeringsprocessen vad gäller parkeringsfrågor, 

 i sin verksamhet beakta de mål beträffande trafik och parkering som kommunen fastställer,  

 verka för att miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av parkeringsanläggningar, 
 

2 Grundläggande principer för bolagets verksamhet 
Ansvaret för bolagets organisation åvilar enligt aktiebolagslagen, nedan 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 tillämpa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap Kommunallagen.  
 
 



Ägardirektiv för Borås kommuns Parkerings AB 006:82 
 

  
Kommunal författningssamling för Borås 2023 
 

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 organi-
sationen. Bolaget kan därför inte tillåtas optimeringar i sin verksamhet, om detta medför nackde-
lar för organisationen i dess helhet som överväger fördelarna för bolaget. Kommunen och bola-
get ska därför i samråd söka lösningar som tillgodoser båda dessa intressen. 
 

3 Krav på soliditet och avkastning 
Bolaget ska eftersträva god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. 
Kraven på soliditet och resultat/avkastning fastställs varje år av Kommunfullmäktige.  
 
Krav på resultat efter finansnetto: 7-8 mnkr 
Krav på avkastning på totalt kapital: 5 % 
Krav på utdelning: 3 mnkr årligen under mandatperioden.  
Mål för soliditet: Inget mål sätts då bolaget förväntas lämna största del av resultatet i koncernbi-
drag 10-15 % 
Kravet har ändrats från resultatkrav till avkastningskrav då bolaget inte ska lämna koncernbidrag 
längre.  
 

4 Underställningsplikt 
Kommunfullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning, innan beslut i ärende fattas avseende 

 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 

 pantsättning av tillgångar 

 beslut som väsentligt påverkar bolagets, koncernens eller stadens ekonomi eller medför annan 
risk (t.ex. större investeringar) 
tydliggörande av bolagets skyldighet vid väsentliga förändringar 

 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. 
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1 Inledning 

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga 
nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och 
uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder under 
uppsikt, vilket även omfattar kommunala bolag samt eventuella kommunalförbund som kommunen är 
medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsiktsplikten är av yttersta 
betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad. 

Utmaningar 2023 
Stadsledningskansliets ram 
Till följd av försäljning av tomträtter syns nu en minskning om 3,3 mnkr i intäkter av tillhörande 
avgälder. Kapitalkostnaderna för markverksamheten ökar kraftigt med 1 mnkr men det tas ut av en 
lägre fastighetsskatt. Ingen ramökning utgick för detta underskott på 3,3 mnkr och hanterades därför 
inom ram för 2023. För att inte betunga Samhällsbyggnadsförvaltningen med ett underskott på de 
verksamheter de tar över 2023 (se mer om detta nedan), har Stadsledningskansliet löst detta underskott 
inom sin ram. 

Kommungemensam ram 
Inom den kommungemensamma ramen återfinns bl.a. kostnader för SÄRF, Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, där medlemsbidraget höjs i en trappa med 2 mnkr årligen under 2020-2024 
för att nå nya överenskomna andelstal. För 2023 ökar medlemsbidraget med ytterligare 5 % för 
volymkompensation. Totalt sett ökar medlemsbidraget för 2023 med drygt 7,8 mnkr. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2023 bryts Mark och exploatering samt Strategisk samhällsplanering ut ur Stadsledningskansliets ram 
och läggs under Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen kommer dock fortsatt att vara 
ansvarig nämnd för dessa avdelningar. Avdelningarna läggs i en ny ram, som kallas 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till denna ram fogas också Miljö- och klimatavdelningen som tidigare 
funnit hos Miljö- och konsumentnämnden. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 

- Omvärldsanalys 

Kommunstyrelsen har ett brett uppdrag som innebär en spridning av såväl risker som möjligheter. Det 
breda uppdraget erbjuder möjligheter till synergieffekter, ständiga förbättringar och ökad 
genomslagskraft inom områden som mänskliga rättigheter, jämlika livsvillkor, ungdomars inflytande 
och innovation. Utmaningen ligger i att behålla ett helhetsperspektiv och samarbeta utan att saker faller 
mellan stolarna. Ett exempel är Socialt hållbart Borås som behöver integreras i ordinarie verksamhet 
men även fortsättningsvis ska bedrivas tvärsektoriellt. Genom det tvärsektoriella arbetet kan vi 
kraftsamla för att tillsammans lösa komplexa samhällsutmaningar, exempelvis påverka och förbättra 
livsvillkoren för boråsarna. 

Kompetensförsörjningen är och kommer fortsatt vara en utmaning för att kunna genomföra 
grunduppdraget. Det är en utmaning som Borås delar med alla kommuner. Det är svårt att rekrytera 
personal med den kompetens och erfarenhet som krävs. Det finns en risk att befintlig personal blir hårt 
belastade och om vi inte lyckas med personalförsörjningen eller att det inte finns konsulter att tillgå kan 
det behöva göras prioriteringar. För att klara de utmaningar som kommunsektorn ställs inför 
kommande år med fler personer som behöver kommunernas insatser och relativt sett färre i arbetsför 
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ålder så måste de möjligheter som digitaliseringen ger utnyttjas maximalt. Genom arbetet med den 
digitala strategin och i den så kallade Digitala arenan tas konkreta förslag på digitalisering i Borås Stad 
fram. Pandemin har påskyndat digitaliseringen vilket skapat större möjligheter för fler invånare och 
medarbetare att delta och inkluderas i det kommunala arbetet som rör dem. Utöver att förbättra för 
boråsaren kan digitaliseringens möjligheter bidra till att effektivisera verksamheternas arbete. 

Att Borås Stad är bra på att kommunicera är en demokratifråga. Kommunens invånare, oavsett kulturell 
och etnisk bakgrund, ålder och kognitiva resurser, har rätt att känna till vilka rättigheter de har, vad 
kommunen gör och hur de själva kan ta del av våra tjänster och vara med och påverka i den 
demokratiska processen. Under senare år har det skett en förskjutning från masskommunikation till 
personligt anpassad kommunikation och den utvecklingen kommer att fortsätta. Utmaningen att nå 
fram till dem vi vill kommunicera med blir större för varje dag. En av lärdomarna från 
kommunikationen under pandemin är svårigheten att nå personer med migrationsbakgrund eller andra 
mer utsatta grupper som har andra modersmål och ofta andra informationsvanor. Samtidigt ställer 
samhällets resursstarkare grupper i allt högre grad krav på individuellt anpassad och snabb information. 
I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att klara av dessa perspektiv i vår kommunikation, det är ett 
arbetssätt som är resurs- och tidskrävande och som innebär att vi måste prioritera bland uppdrag. 

Omvärldssituationen med kriget i Ukraina och efterverkningarna från pandemin påverkar tillgången till 
produkter och tjänster, leveranstider och priser. Detta skapar en osäkerhet som kommer påverka både 
framtida upphandlingar och redan ingångna avtal. Det har också blivit mer tydligt att det är viktigt att 
säkerställa tillgången på kapital i form av likvida medel genom att fortsatt ha flera olika 
finansieringskällor. 

Ett av våra uppdrag handlar om samhällsutveckling och möjligheten att tillskapa ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Det är en utmaning att hantera klimatförändringar och social trygghet utan att göra avkall på 
tillväxt. Uppdraget handlar även om samhällsbyggande och mark- och fastighetsutveckling och genom 
bland annat markägande, kunskap och service kunna bidra till att möjliggöra olika önskemål och behov. 
De absolut största utmaningarna från nu och 20-30 år framåt är de mycket stora stadsomvandlingarna 
och komplexa samhällsbyggnadsprocesser såsom stationsområdet med järnvägen, Knallelandsområdet, 
Viskans Park och Gässlösaområdet. Dessa utmaningar kräver ny kompetens, organisationsförändringar, 
nya arbetssätt och strukturer samt en koncernövergripande samsyn och är ett komplext uppdrag såväl 
ekonomiskt, tekniskt, tidsmässigt som stadsbyggnadsmässigt. 

En utmaning när det gäller näringslivsverksamheten är att det råder brist på tillgänglig industrimark. 
Det försvårar möjligheten för om- och nyetablering och hämmar stadens utveckling och tillväxt. Det 
förändrade läget i omvärlden har lett till inflation och det finns risk att det leder till att om- och 
nyinvesteringar skjuts upp eller inte blir av, dels på grund av brist på material och dels på grund av 
ökade kostnader. Tillsammans med en begynnande lågkonjunktur kan detta påverka näringslivets 
lönsamhet i stort och kan leda till varsel, uppsägningar och arbetslöshet. 

Utmaningar som kan förväntas inom Kommunstyrelsens ansvarsområde framgent är om den negativa 
samhällsutvecklingen fortsätter avseende de kriminella nätverkens påverkan på lokalsamhället samt 
kommunens förmåga att tillsammans med andra aktörer förhindra nyrekryteringen till den organiserade 
brottsligheten. En försämrad integration och ökad polarisering kan komma att innebära en ökad risk 
för radikalisering av individer till de odemokratiska miljöerna samt till kriminalitet vilket påverkar både 
Borås Stads verksamheter och invånare. Dessutom finns en risk för att den nya myndigheten för 
utbetalningar, där inte kommuner ingår, kan komma att innebära att oseriösa företag och individer i 
större utsträckning försöker lura kommuner på skattemedel genom välfärdsbrott. 

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Ju mer tiden går desto tydligare blir det. Vi märker av 
klimatförändringarna genom bland annat fler skogsbränder, isar som smälter och arter som utrotas. Vi 
måste dels förhindra dem, dels anpassa oss efter dem. Borås Stad ska gå före i klimatomställningen. 
Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp 
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget. Till organisationens förfogande för råd, stöd, initiativ 
och uppföljning står Klimatkommittén, en grupp tjänstepersoner på Stadsledningskansliet och 
Miljöförvaltningen. Arbetet leds på strategisk nivå av Kommunstyrelsen och dess beredande utskott, 
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Klimatrådet. 

Borås Stad arbetar även aktivt med Agenda 2030. Sedan tidigare är fastslaget att samtliga förvaltningar 
och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska uppfyllas. Ett 
nav för detta arbete ska finnas inom Stadsledningskansliet, som bland annat kan stötta förvaltningar 
och bolag med den kunskap och samordning som kan behövas för att öka ambitionerna i 
genomförandet. 

En annan viktig del är Innovationsplattform Borås som startades år 2016 med finansiering från 
Vinnova. År 2022-2023 fasas stödet ut och år 2023 ska plattformen kunna stå på egna ben. 
Plattformsarbetet har sedan 2019 vävts in i Kommunstyrelsens utvecklingsarbeten. Under 2022 är 
fokus Praktiknära samordning av följeforskningen av innovationsplattformar, vilket främst syftar till ett 
nationellt lärande som kan vara stöd för aktörer både inom och utanför programmet om hur förmåga 
till innovation och transformation i linje med Agenda 2030 kan utvecklas hos Sveriges kommuner. 

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska leda kommunens 
verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för 
kommunen. Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till 
fullmäktige. 

Kommunstyrelsen ska på en övergripande nivå leda och samordna det systematiska arbetet med 
kvalitetsuppföljning, styra och stödja utvecklings- och innovationsarbetet samt informera, aktivera och 
följa upp arbetet med Visionen om framtidens Borås. Arbetet ska främja det kommunala 
kärnuppdraget att respektera och skydda mänskliga rättigheter med ett särskilt uppdrag kring unga – där 
alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, samordna och utveckla den övergripande och strategiska 
personal-, löne- och arbetsgivarpolitiken för hela Borås Stad. Det personalpolitiska programmet med 
tillhörande riktlinjer och rutiner samt arbetsmiljöpolicyn är styrande för arbetet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för strategisk intern och extern kommunikation. Uppdraget innebär att 
forma strategi, vara ett övergripande kommunikationsstöd och förvalta och utveckla kommunens 
övergripande kanaler för kommunikation. 

Kommunstyrelsen ska i enlighet med fullmäktiges meddelade föreskrifter ansvara för 
finansverksamheten samt ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. Kommunfullmäktige har beslutat 
att inrätta en internbank med uppdrag att säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning och att 
upprätthålla en låg finansieringsrisk. Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade 
donationsstiftelserna. 

Kommunstyrelsen ska vara kompentenscentra för stadens upphandlings- och inköpsverksamhet och 
ansvarar för kommunövergripande upphandlingsverksamhet. Uppdraget innebär att skapa och 
upprätthålla affärsmässiga avtal som leder till hållbara inköp och goda samarbeten. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens IS/IT-miljö och arkitektur samt att 
denna utvecklas på ett kontrollerat sätt och att gjorda investeringar utnyttjas. Kommunstyrelsen arbetar 
övergripande med styrningsfrågor inom IT/digitalisering och informationssäkerhet. 
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Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande fysisk planering, infrastruktur, energiplanering, 
trafikplanering och kollektivtrafik samt miljöstrategiska frågor. Borås når varje år nya rekord i antalet 
boende, arbetstillfällen, studenter och besökare. Denna positiva utveckling förstärks av samverkan i 
samhällsbyggandet. Kommunstyrelsen ansvarar för strategiska och långsiktiga beslut och är en viktig 
part i samhällsutvecklingsprocessen från tidiga skeden via den strategiskt viktiga översiktsplanen, 
områdesvisa översiktliga planer och tematiska styrdokument. Vi medverkar i alla detaljplanearbeten och 
ansvarar då för planens beaktande av tidigare fullmäktigebeslut. 

Kommunstyrelsen ska se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att 
bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas. I uppdraget ingår ett ansvar för genomförande av 
kommunens exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten innebär detaljplaneläggning, 
markberedning och infrastrukturutbyggnad för att möjliggöra försäljning för industrimark, 
bostadsmark, villatomter samt upplåta mark för skolor och andra kommunala behov. 

I Kommunstyrelsens uppdrag ingår att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. 
Uppdraget innebär att arbeta med tillväxt, etablering, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. 

Kommunstyrelsen ansvarar dels för den verksamhet som anges i 3 kap lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt för den verksamhet som anges i 7§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Arbetet 
med beredskap omfattar krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och evenemangssäkerhet. 

I grunduppdraget ingår att försvåra och förhindra för kriminell verksamhet, korruption och 
oegentligheter att få fäste i Borås Stads verksamheter samt ansvara för kommunens 
visselblåsarfunktion. Kommunstyrelsen ansvarar övergripande för Borås Stads samlade säkerhetsarbete. 
Uppdraget omfattar både Borås Stads verksamheter och invånare och besökare till Borås. 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 

kommande år 

Alla beslut och allt arbete i Borås Stad ska utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Under 2023 
kommer Kommunstyrelsen stödja förvaltningar och bolag med införande av rättighetsbaserat arbetssätt 
och en handbok och handlingsplan tas fram som stöd. Det kommer genomföras en rättighetsmånad 
där hela kommunens rättighetsarbete sätts i fokus. Kommunstyrelsen fortsätter att stötta i arbetet med 
att utveckla medborgardialogen. För att kunna leverera stöd till medborgare och koncernen fortsätter 
arbetet med förvaltning av ett antal stadenövergripande IT-system. Stadsarkivet kommer att arbeta 
vidare med tillsynen och därmed bidra till att få bättre kvalité på informationshanteringen i staden. 
Under året kommer arbetet med Visionen om framtidens Borås att utvecklas. En stor del av arbetet 
sker i samverkan med andra aktörer men också inom den egna organisationen. Arbetet med 
tillämpningen av Borås Stads nya styr- och ledningssystem fortsätter under 2023 och vi fortsätter att 
samordna arbetet med Socialt hållbart Borås, vilket redovisas till Kommunstyrelsen. 

Under 2023 fortsätter arbetet med att utveckla och höja kvaliteten på kommunens kommunikation. 
Strategiskt viktiga kommunikationsfrågor hanteras tillsammans med förvaltningarna under ledning eller 
samordning av Kommunikationsavdelningen. Några exempel på områden som Stadsledningskansliet 
driver är: 

 Ansvara för kommunikationsplattformen och samordningen av förvaltningarnas 
kommunikation inom Socialt hållbart Borås, som är kommunens arbete för mer jämlika 
livsvillkor och bättre hälsa för kommuninvånarna. 

 Sammanhållet arbete med Borås Stads anseende; här ingår arbetsgivarvarumärket, samt platsen 
Borås i samverkan med Borås TME, Högskolan i Borås m.fl. 

 Sprida kännedom och skapa delaktighet runt Borås vision. 
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Stadsledningskansliet bidrar med planering och stöd till kommunens verksamheter i kommunikations-, 
marknadsförings- och PR-strategiska frågor och aktiviteter. Hit hör bland annat kommunikation i 
övergripande processer eller i samband med allvarliga händelser/olyckor eller förtroendefrågor, samt i 
arbetet med att marknadsföra kommunen som en attraktiv arbetsgivare. 

Kommunikation till och mellan medarbetare är en förutsättning för den tillitsbaserade styrningen. 
Därför kommer vi under 2023 arbeta på olika sätt, bland annat genom att utveckla vårt samarbete över 
förvaltningsgränserna, stödja chefer i deras kommunikation, men också ta fram principer för ett mer 
samlat system för digital kommunikation. 

Borås Stad vill stärka varumärkena Borås Stad och Borås för att öka stoltheten hos boråsarna och få 
omvärlden att upptäcka Borås fördelar. För ökad slagkraft samarbetar vi med Borås TME och 
Högskolan i Borås i aktiviteter och på arenor för att lyfta lokala frågor till den nationella arenan. 
Studentstad Borås är vårt gemensamma arbete med Högskolan i Borås, Borås Näringsliv och 
Studentkåren för att utveckla Borås till en attraktiv studieort för våra högskolestudenter. 

Under året kommer det att genomföras ett ökat antal samordnade upphandlingar för stadens samtliga 
verksamheter. Utöver det finns det ett ökat behov från stadens verksamheter om upphandlingsstöd i 
verksamhetsspecifika inköpsbehov. Kommunstyrelsen kommer att arbeta med upphandling, hållbarhet, 
e-handel, varudistribution, avtalsförvaltning och utbildning inom inköpsområdet och skapa 
förutsättningar för att de politiska målen och verksamheternas behov uppfylls genom en väl förankrad 
arbetsprocess. 

Kommunstyrelsens uppdrag att medverka till stadens utveckling genomförs genom att köpa mark och 
iordningsställa, upplåta eller sälja mark för bostäder, verksamheter, anläggningar, gator, park m.m. Vi är 
en viktig part i samhällsbyggnadsprocesserna från tidiga skeden genom strategiska markköp och 
planering till slutfas, genom överlämnade till ägande och förvaltande organisation/part. 

Kommunstyrelsen bevakar omvärlden och nya innovationer i syfte att förstå omvärldens förändring, 
vilket ger oss möjlighet att hjälpa våra företag att ligga i framkant. Vi deltar proaktivt inom många 
utvecklingsområden. Tillsammans med en stor satsning i VGR kraftsamlar vi, tillsammans med 
näringsliv och akademi, att internationellt sätta Borås och Västsverige på kartan som textilens skarpa 
spets och mylla inom textil och mode. Genom ACTE drivs bland annat projekten Native och Rebelpin. 

Kommunstyrelsen ska generera kunskap om den organiserade brottslighetens olika former och modus 
för att i nära samverkan med förvaltningar och bolag arbeta för att förebygga och försvåra att den 
organiserade brottsligheten finansieras av skattemedel samt att kommunen utgör en plattform för 
odemokratiska budskap. Vi ska även generera kunskap till och bereda ärenden för Borås Stads politiska 
styrgrupp mot organiserad brottslighet samt har ett strategiskt ansvar för Borås Stads 
avhopparverksamhet tillsammans med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  samt arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck tillsammans med Arbetslivsförvaltningen. Arbetet mot oegentligheter 
och korruption fokuseras på utbildning och information om hur förtroendevalda, medarbetare och 
chefer ska förhålla sig till förhållanden som kan innebära risker för oegentligheter och korruption. 
Detta regleras i Borås Stads policy Vårt förhållningssätt. 

3.2.1 Uppdrag från nämnd 2023 

3.2.2 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning och mycket av 
det strategiska jämställdhetsarbetet sker härifrån. Samtliga avdelningar och medarbetare har ett ansvar 
att i allt arbete inkludera jämställdhetsperspektivet. Årligen presenteras könsuppdelad statistik bland 
annat säkerställa jämställda löner och kompetensbaserad rekrytering. 

Borås Stads jämställdhetsarbete står inför en rad utmaningar. Internationellt utmanas det hittills 
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bedrivna jämställdhetsarbetet och kvinnor och tjejers rättigheter motarbetas. Studier visar att Covid-19 
med tillhörande isolering bidrog till ökad rapportering av våld i hemmet både internationellt och 
nationellt. På relationsvåldsenheten i Borås Stad har det skett en ökning av skyddsplaceringar de senaste 
åren. I Borås Stad finns det heller inga uttalade övergripande mål eller prioriteringar med arbetet med 
jämställdhet och uppföljningen av nämnders rapporteringar i budget håller väldigt blandad kvalitet vad 
gäller ambitioner och kunskap. Med planen på ett övergripande styrdokument för mänskliga rättigheter 
finns det också att en risk att jämställdhetsperspektivet inte synliggörs tillräckligt och att arbetet för 
jämställdhet blir för generellt. 

En möjlighet att undvika det är att tydliggöra aktiviteter och mål för att stärka jämställdhetsarbetet i den 
planerade mänskliga rättighetshandlingsplanen. Handlingsplanen ska lyfta ett antal aktiviteter och 
målsättningar för stadens övergripande rättighetsarbete. Arbetet med att implementera den framtagna 
rättighetsanalysen kommer att fortgå under 2023. 

Den tidigare framtagna rättighetsanalysen lyfter samtliga diskrimeringsgrunder, däribland kön, för att 
pröva besluts påverkan på ett jämlikt Borås. Implementeringen av denna kommer att fortsätta under 
2023. Under året kommer också 2020 års arbete med att jämställdhetsgranska förvaltningens 
friskvårdsbidrag samt kompetensutveckling att genomföras ytterligare en gång. 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 

Utöver de generella redogörelser som beskrivs i årsredovisningen görs särskilda uppföljningar inom 
flera ansvarsområden. Nedan följer exempel på hur uppdrag följs upp. 

 Området mänskliga rättigheter och ungdomsarbetet spänner över flera organisatoriska nivåer 
och berör samtliga nämnder och bolag inom Borås Stad och arbetet följs därför upp på flera 
sätt. Dels görs uppföljningar genom medborgar- och brukarundersökningar och dels via 
nämndernas jämställdhetsmål. Andra uppföljningar som görs är genom lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och välfärdsbokslutet. Satsningen 
kring ett Socialt hållbart Borås följs upp genom de handlingsplaner och särskilda indikatorer 
som är kopplade till de inom området beslutade effektmålen. Vissa uppdrag följs upp genom 
särskilda rapporter till Kommunstyrelsen, såsom äldreombudets och elevombudets rapporter. 

 Uppdraget för det strategiska arbetet med personal-, löne- och arbetsgivarpolitik följs upp 
genom personalekonomisk redovisning samt det systematiska arbetsmiljöarbetet i Stratsys och 
medarbetarenkäten. 

 Stadsledningskansliet utvärderar kommunikationen i större projekt och i 
kommunikationsinsatser. Genom Medborgarundersökningen, en attitydmätning som 
genomförs av SCB, mäter Borås Stad allmänhetens uppfattning om kommunens bemötande, 
information och delaktighet. Med hjälp av analysverktyg för våra webbplatser boras.se och 
intranätet undersöker vi besökarnas beteenden och mönster. Dessa analyser ligger till grund för 
hur vi utvecklar och strukturerar informationen på webbplatserna. På våra konton i sociala 
medier mäter vi engagemang och analyserar våra målgrupper för att följa upp hur våra budskap 
tas emot och uppfattas. 

 Finansverksamheten och internbankens verksamhet följs upp, utöver årsredovisningen, genom 
månadsrapporter till Kommunstyrelsen. Det sker en årlig återrapportering till 
Kommunstyrelsen avseende förvaltning av stiftelsekapital. 

 Strategisk ITs verksamhet följs upp genom månadsrapporter till Kommunstyrelsen samt i 
årsredovisningen. 

 Stadsjuristernas ärenden registreras och följs upp årligen i årsredovisningen. 

 Uppföljning av koncerninköps grunduppdrag görs genom avstämningar med stadsdirektören 
och ansvariga kommunalråd. 

 Visionen och näringslivsstrategin förverkligas av verksamhetsplan som redovisar aktiviteter och 
uppdrag. Uppdraget följs sedan upp genom avstämning mot strategi, uppdrag och mål bland 
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annat i Stratsys och av Kommunstyrelsen beslutade uppdrag. Avstämning sker dessutom 
kontinuerligt i styrgrupper, beredningsgrupper och med särskilda möten med kommunalråden. 
Med jämna mellanrum redovisas också genomförda projekt och satsningar. Genomförda 
redovisningar på EU-projekt, tillväxtprojekt m.m. som är finansierade av extern finansiär 
redovisas löpande. 

Indikatorer 

Resultatet av det sammanfattande omdömet 
om näringslivsklimatet i Borås Stad ska öka. 
(Svar på fråga i Svenskt Näringslivs årliga 
enkät skala mellan 1 och 6). 
 
Utfall 2020 
3,5 
 
Utfall 2021 
3,39 
 
Utfall 2022 
3,44 

 

 

Så nås målet för indikatorn 
Fortsatt arbete kring insikt och att tillsammans med förvaltningar och intressenter inom tillväxtområdet 
jobba aktivt med service. Näringslivsavdelningen samordnar arbetet. 

Rankingen i SKL:s öppna jämförelser, 
företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) ska öka 
 
Utfall 2020 
72 
 
Utfall 2021 
78 
 
Utfall 2022 
77 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Ständigt arbete tillsammans med berörda förvaltningar för att skapa Sveriges bästa näringslivsklimat 
genom en rad åtgärder. Beslutade förbättringsåtgärder fullföljs under budgetåret. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 
 
Utfall 2020 
3,1 
 
Utfall 2021 
2,8 
 
Utfall 2022 
3,5 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Sjukfrånvaron ska följas upp och analyseras både avseende korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.  
Kontinuerligt ska flex-saldon med fokus på höga plussaldon stämmas av då detta kan vara ett tecken på 
hög arbetsbelastning. Post-Covid kan det vara av ännu större vikt med uppföljningar då ev. nya arbetssätt 
införs. 
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Indikatorer 

Antal gästnätter i Borås ska öka. 
 
Utfall 2020 
124 774 
 
Utfall 2021 
162 841 
 
Utfall 2022 
232 033 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Efter cirka ett år utan restriktioner har logimarknaden återhämtat sig och ser ljust på framtiden. Både 
affärsresandet och turismen bör fortsätta öka under 2023 och Borås TME arbetar för att få fler besökare till 
evenemang, kongresser och våra besöksmål. Det skapas kampanjer och lockande erbjudande för att få 
besökare att stanna över natten, till exempel Familjen som expedition som startades upp under 2022 och 
är ett unikt koncept i Sverige. Med en helt ny konferensanläggning på ett av hotellen tillsammans med 
ytterligare 60 hotellrum samt planer på ett helt nytt hotell kommer fler aktörer att, tillsammans med Borås 
TME, arbeta för att fler väljer att övernatta i Borås. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag ska öka, % 
 
Utfall 2020 
58,1 
 
Utfall 2021 
59 
 
 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Under 2022 infördes två förändringar för friskvårdsbidraget, dels digital ansökan via Heromawebb och dels 
togs motkravet på egeninsats av medarbetaren bort. Syftet var att förbättra erbjudandet och underlätta 
hanteringen av administration kring uttaget. De nya förutsättningarna kan medföra en ökad nyttjandegrad 
under 2023. 
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3.3.2  Verksamhetsmått 

3.3.2.1 Bostäder 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Förtätning av 
stadskärnan, antal 
nyinflyttade till 
centrum. 

83 66 27 200 200 

Antal 
nyproducerade 
bostäder i Borås 
tätort 

472 283 135 480 480 

Antal 
nyproducerade 
bostäder utanför 
Borås tätort 

125 137 112 120 120 

3.3.2.2 Sysselsättning 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Sysselsättningsgrad 
(20-64 år), %. 

80 79  77 77 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 

För att utföra vårt uppdrag krävs samarbete med nämnder och bolag, en stor del av arbetet kräver även 
samarbete utanför stadens gränser som till exempel näringslivet, Högskolan i Borås och andra 
kommuner och regionen. Det förutsätts också att vi arbetar tillsammans inom Stadsledningskansliet 
men också ett nära samarbete med nyckelpositioner både inom och utanför vår egen organisation. 
Genom omvärldsanalyser och samarbete med olika nätverk och myndigheter skapar vi bra underlag för 
vårt arbete och fortsatta utvecklingen. 

Det sker en samverkan i stråket Göteborg - Borås och detta arbete fortsätter med att belysa och 
utveckla potentialen i stråket mellan Västsveriges två största städer. Arbetet inriktas på att överbrygga 
administrativa gränser och arbeta fram konkreta förslag och inriktningar, där ny järnväg är en 
förutsättning för den önskade utvecklingen. Arbetet sker tillsammans med kommuner och 
kommunalförbund i stråket samt i nära kontakt med Västra Götalandsregionen och Swedavia. 

Genom att Borås Stad har fått stadsbidraget till Viable Cities kommer klimatarbetet att förstärkas på ett 
flertal område i samverkan med övriga inblandade aktörer såsom Navet och Science Park Borås. 

Samtliga nämnder inom samhällsbyggande sektorn har en stor påverkan på uppdragens omfattning och 
genomförande och det finns ett ömsesidigt förhållande mellan dessa nämnder. Det är viktigt att takta 
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lika i detta eftersom samarbeten, beroenden, utförande av de olika delarna i processerna kräver insatser, 
beslut med mera från berörda nämnder/förvaltningar. Förutom mellan nämnder förutsätts nära 
samarbete med de kommunala bostadsbolagen, Borås Elnät AB samt Borås Energi och Miljö AB. 
Dessutom påverkas uppdragens genomförande och resultat av marknaden, byggherrar, fastighetsägare, 
företag, privatpersoner, föreningar, organisationer och andra myndigheter. Alla är beroende av 
kommunen i rollen som markägare i många olika sammanhang samt vice versa genom att kommunen 
är beroende av myndigheter, andra nämnder med mera för att kunna utföra sina tilldelade uppdrag. 

Det sker en nära samverkan och samarbeten med flera både externa och interna aktörer i arbetet med 
att förebygga och försvåra den organiserade brottsligheten och odemokratiska budskap. 
Polismyndigheten, både regionalt och lokalt, och med flera polisiära funktioner är en grundläggande 
förutsättning för att klara uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för en lokal 
myndighetssamverkan med nio myndigheter som samverkar kring en gemensam inriktning; Trygghet, 
Rättvisa och Demokrati och denna samverkan syftar till att förebygga och försvåra för den organiserade 
brottsligheten och oegentligheter och korruption. Internt i Borås Stad sker samverkan med i stort sett 
samtliga förvaltningar, men det finns en djupare samverkan med främst Arbetslivsförvaltningen genom 
arbetet mot till exempel hedersrelaterat våld och förtryck samt med Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen genom avhopparverksamheten. 

Stadsledningskansliet har som beskrivits ovan många olika samarbeten för att skapa utveckling och 
tillväxt i stort både internt och externt. När det gäller näringslivsfrågorna sker många olika samarbeten 
och exempel på samarbetspartners är stadens olika kluster såsom Marketplace Borås, E-handelsstaden, 
Creative Kluster, det tekniska klustret med RISE, ASTA, Volvo, Ericsson med flera. Det sker också 
samverkan och nära samarbeten med Högskolan i Borås, Businessregion Borås, Västra 
Götalandsregionen, EU, stadens företagarföreningar, Innovationssystemet (Science Park, Inkubatorn, 
Företagsstart, ALMI, Drivhuset med flera). 

4 Uppdrag från fullmäktige och nämnd 2023 

4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

En utredning ska göras dels om hur Borås Stad på 
bästa sätt kan vidareutveckla arbetet med att på 
sina egna marker uppnå ökad variation i 
skogslandskapet, pröva alternativa 
brukningsmetoder, återskapa våtmarker och öka 
den biologiska mångfalden, dels om hur skogen 
bäst kan fungera som kolsänka. 

Uppdraget kopplar an både till Miljöprogram och 
Energi- och klimatstrategi. Förvaltningen kommer i 
samverkan med andra berörda förvaltningar tillsätta 
en arbetsgrupp, för att utreda frågorna.  En 
handlingsplan och konsekvensbedömning kommer 
arbetas fram som beskriver hur målen med 
uppdraget kan nås. 

Sverige behöver öka självförsörjningsgraden av 
livsmedel. Borås Stad ska utreda vad staden kan 
bidra med, så att livsmedelsproduktionen inom 
kommunens område kan öka. 

Förvaltningen kommer under året utreda hur 
nuvarande situation ser ut, men eventuella åtgärder 
för att öka livsmedelsproduktionen inom kommunen 
behöver stämmas av med många statliga 
intressenter som nu har uppdraget att samordna en 
robust beredskap i Sverige för framtida utmaningar. 
Exempelvis har Livsmedelsverket och MSB fått nya 
uppdrag kopplat till inhemsk livsmedelsproduktion. 
Deras uppdrag påverkar också hur vi kan jobba 
med detta i staden framöver. 
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5 Resurser 

5.1 Stadsledningskansliet 

5.1.1 Resultat 

5.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Summa intäkter 102 289 142 070 104 738 33 770 -70 968 

Summa kostnader -247 989 -269 691 -252 138 -198 772 53 366 

Buffert (endast i budget) -1 350 0 -1 474 -1 474 0 

Nettokostnad -147 049 -127 621 -147 400 -165 002 -17 602 

Kommunbidrag 147 049 147 049 147 400 165 002 17 602 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0 19 428 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar -40 000  -51 000 -41 000 10 000 

5.2 Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget för 2023 är satt till 165,0 mnkr, en ökning med 17,6 mnkr från planeringsunderlaget. 
En stor del av ökningen kommer sig av att vissa saker som tidigare finansierats genom utdebitering nu 
löses inom kommunbidrag. Ett exempel på dessa är delar av distributionsterminalens kostnader, som 
Kommunstyrelsen fått 5,3 mnkr för i kompensation för att förvaltningarna inte ska behöva stå för 
dessa kostnader. Kommunstyrelsen har också fått kompensation för höjt PO-pålägg, 4,1 mnkr. 

Flera av de uppdrag som ges verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis finansierade genom 
centralt avsatta medel, t.ex. Stöd till Lokal utveckling. 

5.3 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Kommunledning      

Intäkt 52 078 86 357 56 853 50 262 -6 591 

Kostnad -209 964 -226 987 -212 168 -191 275 20 893 

Nettokostnad -157 886 -140 630 -155 315 -141 013 14 302 

Personaladministration      

Intäkt 1 600 10 844 1 600 1 600 0 
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Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Kostnad -2 222,29 -11 126 -2 238 -2 238 0 

Nettokostnad -622,29 -282 -638 -638 0 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkt 0 -10 0 0 0 

Kostnad -19 020,05 -19 279 -19 352 -19 850 -498 

Nettokostnad -19 020,05 -19 289 -19 352 -19 850 -498 

Markreserv      

Intäkt 32 050 30 327 31 250 0 -31 250 

Kostnad -10 281 -7 183 -10 160 0 10 160 

Nettokostnad 21 769 23 144 21 090 0 -21 090 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkt 3 916 2 570 4 000 4 000 0 

Kostnad -4 282,1 -2 928 -4 376 -4 376 0 

Nettokostnad -366,1 -358 -376 -376 0 

Markupplåtelse för 
flerbostadshus och 
industri 

     

Intäkt 4 670 4 528 4 070 0 -4 070 

Kostnad -401 -396 -499 0 499 

Nettokostnad 4 269 4 132 3 571 0 -3 571 

Markupplåtelse för 
småhus 

     

Intäkt 7 975 7 454 6 965 0 -6 965 

Kostnad -207 -180 -220 0 220 

Nettokostnad 7 768 7 274 6 745 0 -6 745 

Vård och omsorg      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 471 -1 472 -1 511 -1 511 0 

Nettokostnad -1 471 -1 472 -1 511 -1 511 0 

Övrigt      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -140 -140 -140 -140 0 

Nettokostnad -140 -140 -140 -140 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 350 0 -1 474 -1 474 0 

Nettokostnad -1 350 0 -1 474 -1 474 0 

Totalt      

Intäkt 102 289 142 070 104 738 55 862 -48 876 



Kommunstyrelsen, Nämndbudget 2023 15(28) 

Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Kostnad -249 338,44 -269 691 -252 138 -220 864 31 274 

Nettokostnad -147 049,44 -127 621 -147 400 -165 002 -17 602 

I Kommunledning försvinner avdelningarna Mark- och exploatering och Strategisk samhällsplanering, 
vilket drar ner kostnaderna för denna verksamhet. I Kommunledning försvinner också några interna 
intäkter för sådant som tidigare debiterats förvaltningarna. 

Stora intäkter försvinner också från ramen med anledning av att intäkter för arrenden och tomträtter 
följer med Mark och exploatering och flyttar till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Nettoförändringen för hela ramen är att kommunbidraget ökar med 17,6 miljoner. 

5.3.1 Kommunledning 

Kommunledning omfattar avdelningarna på Stadsledningskansliet, och de består av Kommunikation, 
Ekonomistyrning, Personal och förhandling, Näringsliv, Kvalitet och utveckling, Koncerninköp samt 
Centrum för kunskap och säkerhet. 

Tidigare låg även avdelningarna Mark och exploatering och Strategisk samhällsplanering här, men har 
flyttats till den nya ram som lyder under Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

5.3.2 Personaladministration 

Verksamheten avser stadens övergripande strategiska företagshälsovård, centrala samverkansgruppen, 
fackliga förtroendevalda samt stöd till personalföreningen Merkraft. 

5.3.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, Kommunstyrelsens beslutssammanträden och övriga 
sammanträden. Hit räknas även de politiska sekreterarna. 

5.3.4 Markreserv 

Flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

5.3.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Verksamheten avser krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar samt stöd till hemvärnsföreningar. 

5.3.6 Markupplåtelse för flerbostadshus och industri 

Flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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5.3.7 Markupplåtelse för småhus 

Flyttas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

5.3.8 Vård och omsorg 

Utifrån antalet kommuninvånare finansieras FoU-Sjuhärad Välfärd, som är ett kompetenscentrum för 
forskning och utveckling inom välfärdsområdet. 

5.3.9 Övrigt 

Avser anslag till Blå Stjärnans djursjukhus för jourverksamhet. 

5.4 Kommungemensam verksamhet 

5.4.1 Resultat 

5.4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Summa intäkter 1 000 851 1 000 1 000 0 

Summa kostnader -129 550 -128 305 -132 750 -137 950 -5 200 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -128 550  -127 454 -131 750 -136 950 -5 200 

Kommunbidrag 128 550 128 550 131 750 136 950 5 200 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0 1 096 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar      

5.5 Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2023 blir 136,95 mnkr, en ökning med 8,4 mnkr 
vilket motsvarar en uppräkning med 2,5 % och ett tillägg med 5,2 mnkr för utökat bidrag till SÄRF. De 
kostnader som bokförs på kommungemensamma verksamheten är svåra att påverka och vissa räknas 
upp med mer än 2,5 %. 

Det sätts inte av till någon buffert för den kommungemensamma verksamheten då den avser köpta 
tjänster där kostnaderna är kända när budgeten upprättas. 

Medlemskommunerna i SÄRF har kommit överens om nya andelstal vad gäller medlemsbidraget till 
SÄRF. Den årliga ökningen 2020-2024 blir drygt 2 mnkr/år för Borås Stad inklusive index. För 2023 
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ökar medlemsbidraget med ytterligare 5 % för volymkompensation, vilket innebär att bidraget totalt 
sett ökar med drygt 7,8 mnkr eller ca 8,5 %. 

Den kommungemensamma verksamheten tilldelades därför ytterligare kommunbidrag om 5,2 mnkr. 

5.6 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Övrig gemensam 
verksamhet 
(upphovsmannarätt) 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -482 -482 -478 -478 0 

Nettokostnad -482 -482 -478 -478 0 

Bidrag till 
samarbetsorganisatione
r 

     

Intäkt 1 000 851 1 000 1 000 0 

Kostnad -19 667 -19 155 -19 897 -19 897 0 

Nettokostnad -18 667 -18 304 -18 897 -18 897 0 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 130 -2 130 -2 363 -2 363 0 

Nettokostnad -2 130 -2 130 -2 363 -2 363 0 

Räddningstjänst      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -93 842 -93 601 -96 232 -101 432 -5 200 

Nettokostnad -93 842 -93 601 -96 232 -101 432 -5 200 

Kommunikationer      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -13 429 -12 937 -13 780 -13 780 0 

Nettokostnad -13 429 -12 937 -13 780 -13 780 0 

Totalt      

Intäkt 1 000 851 1 000 1 000 0 

Kostnad -129 550 -128 305 -132 750 -137 950 -5 200 

Nettokostnad -128 550 -127 454 -131 750 -136 950 -5 200 
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5.6.1 Övrig gemensam verksamhet (upphovsmannarätt) 

Kostnaderna avser STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) och SAMI (Svenska artisters 
och musikers intresseorganisation). 

5.6.2 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Avgiften till Sveriges Kommuner och Regioner sätts till 3 192 tkr (KS Dnr 2022-00518), till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 8 978 tkr samt till Navet 6 506 tkr. För ett samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter via SKR budgeteras en kostnad om 220 tkr. Intäkt 
respektive kostnad för dataskyddsombud (DSO) hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
uppgår till ca 1 000 tkr. 

5.6.3 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Borås Stad svarar för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler. 

5.6.4 Räddningstjänst 

Medlemsbidrag till SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). Från och med 2020 har 
medlemskommunerna i SÄRF träffat en överenskommelse om nya andelstal. Andelstalen var tidigare 
fasta från att Marks kommun gick med i SÄRF 2010. De nya andelstalen bygger på en fördelning enligt 
91 % för folkmängd och 9 % fördelat lika på varje medlem. För alla medlemskommuner utom Marks 
kommun innebar det en höjning. För att höjningen inte skulle slå igenom helt från 2020, så sker en 
övergång med en femtedel per år tills att de nya andelstalen gäller helt från och med 2024. Den årliga 
ökningen 2020-2024 blir drygt 2 mnkr/år för Borås Stad inklusive index. För 2023 ökar 
medlemsbidraget med ytterligare 5 % då SÄRF inte har fått volymkompensation tidigare år. I särskilda 
medlemsdialoger har medlemskommunerna kommit överens om en särskild höjning 2023 samt en 
modell där medlemsbidraget från och med 2024 förutom indexuppräkning även kommer räknas upp 
för befolkningsförändringar. Medlemsbidraget för 2023 ökar totalt med drygt 7,8 mnkr eller 8,5 %. 
Förutom medlemsbidrag inkluderar verksamheten kostnader för Vattendyk och 
Brandskyddsutbildning. 

5.6.5 Kommunikationer 

Västtrafiks utbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja ambitionsnivån. 
Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken så att färdtjänstberättigade reser gratis, att personer som är 65 
år och äldre åker gratis under lågtrafikperioder, det finns flextrafik för personer som fyllt 75 år samt att 
det finns Närtrafik i kommunen även under kvällar och helger. 
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5.7 Samhällsbyggnadsförvaltning 

5.7.1 Resultat 

5.7.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Summa intäkter 0 0 0 43 491 43 491 

Summa kostnader 0 0 0 -43 389 -43 389 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 102 102 

Kommunbidrag 0 0 0 -102 -102 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0 0 0 0 0 

Ackumulerat resultat   0 0 0 

Nettoinvesteringar   0 0 0 

5.7.2 Ekonomiska förutsättningar 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är en ny ram för Kommunstyrelsen. Ramen ska finanserna 
avdelningarna Mark och exploatering och Strategisk samhällsplanering, vilka flyttats från 
Stadsledningskansliet till Samhällsbyggnadsförvaltningen, samt den nya avdelningen Miljö och klimat, 
som närmast kommer från Miljö- och konsumentnämnden. 

Kommunbidraget för 2023 är satt till -0,1 mnkr. Att kommunbidraget är negativt beror på att 
avdelningen Mark och exploatering har omfattande intäkter kopplat till sin verksamhet och är en 
nettobidragare till Kommunstyrelsens ekonomi. 

Kommunstyrelsen har fått ett allmänt tillskott om 2 mnkr riktat mot att ytterligare förstärka stadens 
förmåga i samhällsbyggnadsprocessen. 

Mark och exploatering hade i planeringsunderlaget upplyst om nedanstående utmaningar, som inte var 
täckta i budget. Någon ramökning för dessa utmaningar tilldelades emellertid inte, utan fick lösas inom 
ram. Denna har löst inom Stadsledningskansliet ram. Något underskott har inte lämnats över till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktivitet  tkr 

Minskade tomträttsintäkter MEX Sålda tomträtter medför lägre 
intäkter 

3 300 

Ökade kapitalkostnader MEX Högre internränta ger ökade 
kostnader 

1 000 

Lägre fastighetskatt MEX Skatten blir lägre och täcker de 
högre kapitalkostnaderna 

-1 000 

Total  3 300 
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5.7.3 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Mark och exploatering      

Intäkt 0 0 0 42 285 42 285 

Kostnad 0 0 0 -25 590 -25 590 

Nettokostnad 0 0 0 16 695 16 695 

Strategisk 
samhällsplanering 

     

Intäkt 0 0 0 1 206 1 206 

Kostnad 0 0 0 -14 172 -14 172 

Nettokostnad 0 0 0 -12 966 -12 966 

Miljö- och klimat      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 -3 627 -3 627 

Nettokostnad 0 0 0 -3 627 -3 627 

Totalt      

Intäkt 0 0 0 43 491 43 491 

Kostnad 0 0 0 -43 389 -43 389 

Nettokostnad 0 0 0 102 102 

Mark och exploatering sänker sina intäkter med 3,3 mnkr pga sålda tomträtter vilket för med sig lägre 
avgälder. Avdelningen ökar sitt kommunbidrag med motsvarande summa, vilket hämtas från de 
verksamheter som ligger kvar i Stadsledningskansliets ram. 

Mark och exploatering och Strategisk samhällsplanering har även fått kompensation för höjt PO-påslag 
från planeringsunderlaget, totalt 0,6 mnkr. 

Strategisk samhällsplanering har fått med anledning av organisationsförändringen fått 0,6 mnkr i utökad 
budgetram för en ny tjänst. 

Avdelningen för Miljö och klimat är en ny avdelning från 2023 och låg tidigare hos Miljö- och 
konsumentnämnden. Avdelningen får en totalbudgetram 3,6 mnkr, vilket inkluderar klimatfonden på 
0,25 mnkr. Resterade del är personalkostnader för tre miljöstrateger och en avdelningschef. 
Avdelningen delas med Samhällsbyggnadsnämnden, och inkluderar utöver Kommunstyrelsens personal 
fyra samhällsplanerare. 

5.7.3.1 Mark och exploatering 

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt för mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom 
strategisk fastighetsutveckling, köpa/sälja mark, detaljplanearbete samt exploatera mark för bostäder, 
verksamheter, anläggningar mm. Kommunens mark nyttjas också för gator, park, natur, idrott, 
infrastruktur, olika serviceändamål mm. Kommunen upplåter mark genom arrenden, 
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nyttjanderättsupplåtelser, tomträtter och servitut för olika ändamål och behov. 

Huvuduppdrag 

 Fastighetsaffärer - köp/sälj, markreserv 

 Markupplåtelser - arrende, tomträtt, servitut, nyttjanderätt, ledningar 

 Detaljplanearbete - juridiska, tekniska, ekonomiska frågor 

 Exploatering - utveckla mark för bla bostads- och industriområden 

Stora uppdrag – Borås växer 

Stadens står inför flera stora och komplexa samhällsbyggnadsomdaningar. Flera stora projekt har 
initieras i samband med att staden växer och utvecklas, ex. stationsområdet och västerut genom nya 
järnvägsstråket, nya stadsdelen Gässlösa och Viskans Park. För att möjliggöra utvecklingen behöver 
staden kraftsamla och organiseras på nya sätt. Detta la grunden till behovet av nya enheten Stora 
Projekt som har ansvaret att samordna, styra och leda dessa komplexa samhällsutvecklingsprojekt. 
Dessa stadengemensamma samhällsbyggnadssatsning stöds genom budgetförstärkning. 

Exploateringsverksamhet 
Exploateringsverksamheten innebär att utveckla kommunens markreserv för stadens behov, såsom 
områdens för bostäder, service, industri/handel, idrott- och fritidsändamål med mera. Detta medför 
även behov av kompletterande allmänna anordningar som t.ex. gator, grönområden och infrastruktur. 
Exploateringsverksamheten bedrivs genom projektbaserade investeringar. 

Markförvaltning 

Kommunen har en markreserv på ca 12 000 ha. Delar av markreserven arrenderas ut, vilket ger 
arrendeintäkter. Intäkterna från dessa markupplåtelser beräknas till ca 31 mnkr. Av dessa är 12 mnkr 
interna markupplåtelser för till exempel skolor och idrottsanläggningar. Övriga 19 mnkr är externa 
markupplåtelser för tekniska anläggningar, parkeringar, bensinstationer, upplag, odling, bete med mera. 

Markreserven medför även kostnader såsom fastighetsskatt, saneringar, rivningar, fastighetsvärderingar 
och lantmäterikostnader beräknade till ca 3,8 mnkr. Därutöver tillkommer konsultkostnader och 
kapitalkostnader för markreserven. Övriga drift- och förvaltningskostnader för kommunens mark 
belastar respektive förvaltande organisation. 

Upplåtelse av kommunal mark för näringsverksamhet avser främst tomträtter för flerbostadshus. Det 
finns även ett mindre antal tomträtter och arrenden för industriändamål och tekniska anläggningar. Den 
totala driftsintäkten av dessa upplåtelser beräknas till ca 3,7 mnkr. Nya tomträttsupplåtelser för industri, 
verksamheter eller bostäder sker bara undantagsvis. 

Upplåtelse av kommunal mark för bostadsändamål avser tomträtter för småhus. Tomträttsavgälder för 
permanentbostäder beräknas ge en intäkt på ca 6 mnkr. Tomträttsavgälder och arrenden för 
fritidsbostäder beräknas ge en intäkt på ca 0,9 mnkr. 

Innehavare av tomträtter för småhus erbjuds att friköpa sina tomträtter. Nya upplåtelser sker bara 
undantagsvis. Intäkterna ökar vid den löpande omprövningen och höjningen av tomträttsavgälderna 
samt genom uppräkning av arrendeavgifterna, men de totala intäkterna har minskat och kommer på sikt 
att minska i takt med fortsatta försäljningar/friköp av tomträtter och vissa arrenden. 

5.7.3.2 Strategisk samhällsplanering 

Avdelningen ska leda, utveckla, följa upp och samordna Borås fysiska samhällsplanering. Avdelningen 
förbereder Borås för framtida behov av förändringar till en alltmer hållbar kommun.   

Avdelningen föreslår åtgärder som kräver strategiska beslut inom till exempel infrastruktur och 
bebyggelsestruktur, samt strategiska beslut kring fysisk samhällsutveckling som ger goda effekter för 
miljö och socialt liv. 
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5.7.3.3 Miljö- och klimat 

Avdelningen deltar i stadens miljöstrategiska arbete och kommunicerar miljöfrågor till tjänstepersoner, 
politiker och boråsare. Verksamheten ska bidra till att de globala hållbarhetsmålen nås. Vi är 
framåtblickande och vill vara en katalysator för att Borås Stad ska kunna bli en ledande miljökommun 
och uppnå en hållbar utveckling enligt Visionen om framtidens Borås. 

Avdelningen kommunicerar åtaganden och vad staden förbundit sig till, genom att Borås Stad 
antagit/anslutit sig till: 

 Klimatlöftet Klimat 2030 

 Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige 

 Klimatkommunerna 

 Sveriges Ekokommuner (Sekom) 

 Viable Cities 

I samverkan med övriga organisationen arbetar avdelningen med att hantera följderna av att vi 
överskrider de planetära gränserna. I år inföll den dagen - då vi förbrukat de resurser jorden ger - redan 
i juli. Klimatförändringarna och minskad biologisk mångfald är exempel på konsekvenser av detta. 

Avdelningen deltar i stadens miljöstrategiska arbete med fokus på Miljöprogram, Energi- och 
Klimatstrategi, samt Cirkulär ekonomi. Inom arbetet med cirkulär ekonomi har medel beviljats och 
arbetet behöver formas under kommande år. 

Avdelningen arbetar med miljöledning som omfattar revidering, implementering, uppföljning och 
analys, och framtagande av styrdokument. Arbetet omfattar också samordning och deltagande i 
miljölednings- och miljömålsarbete inklusive grupper, nätverk och klimatråd. 

Kommande år kommer ett stort fokus ligga på att stötta andra förvaltningar i deras arbete med 
handlingsplaner kopplade till styrdokument, och att ta fram beslutsunderlag i form av analyser till 
politiken som ligger till grund för strategiska beslut och budgetarbete. 

Lansering och implementering av ett förmodat antaget miljöprogram ska planeras och påbörjas. 
Revideringen eller aktualiseringen av Borås Stads Energi- och klimatstrategi samt Borås Stads Riktlinjer för resor 
behöver också påbörjas. 

Avdelningen Miljö och Klimat är helt beroende av samverkan med interna och externa parter då vi 
verkar genom andra för en hållbar utveckling och en hälsosam livsmiljö. Vi samverkar och 
kommunicerar med andra nämnder, förvaltningar, bolag, föreningar och förbund, nätverk och 
arbetsgrupper lokalt, regionalt och nationellt i det dagliga arbetet. Vårt mål är att medverka i media 
regelbundet för att nå ut med budskapet om en hållbar utveckling. 

Avdelningen arbetar för att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet i Borås Stads ordinarie verksamhet. 
Avdelningen stöttar hela kommunkoncernens hållbarhetsarbete och bidrar med expertis inom ramen 
för vårt uppdrag. 
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6 Investeringar 

6.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkä

nd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Investeringar årliga 
anslag 

  40 000 41 000 35 400 30 000 30 000 30 000 

Investeringar som löper 
över flera år 

21 500 0 11 500 0 5 000 5 000 0 0 

Summa 21 500 0 51 500 41 000 40 400 35 000 30 000 30 000 
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6.2  Investeringar, årliga anslag 

 
Prognosen för Viared Västra avser toppbeläggning och trädplantering, görs tidigast 2023 och 2024. 

Viared Norra är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2024. 

Nordskogen är klart med undantag för toppbeläggning som görs tidigast 2024. 

Utbyggnad av kommunal gata för bostadsexploatering i Sparsör och södra Dalsjöfors. 

Inköp av fastigheter för utbyggnadsområden. Strategiska markinköp för främst verksamheter, bostäder 
samt allmänna ändamål. 

Projekt Budget 2022 
Budget 

2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Viared Västra, 
åtgärder för gator 

0 3 000 3 000 0 0 0 

Viared Norra, 
åtgärder för gator 

0 0 1 000 0 0 0 

Nordskogen 0 0 1 400 0 0 0 

Utbyggnad av 
bostadsområden 

0 8 000 0 0 0 0 

Fastighetsinköp 40 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Summa 40 000 41 000 35 400 30 000 30 000 30 000 
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6.3  Investeringar som löper över flera år 

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Exploateringen orsakar ökad trafik i Nabbamotet och kapacitetshöjande åtgärder genom ramper och 
rondeller behöver göras. Detta medför projektering och anläggningskostnader på ca 35 mnkr, varav 
ca 14 mnkr avser medfinansieringsåtgärder i Trafikverkets anläggning. Resterande ca 21 mnkr avser 
kommunens investering från 2023 till avslutat projekt. Budget 2022 kommer inte att användas utan 
dessa medel förs över till budget 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt 
Godkä

nd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Projekt
-status 

Nabbamotet 21 500 0 11 500 0 5 000 5 000 0 0 0 

Summa 21 500 0 11 500 0 5 000 5 000 0 0  
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7 Exploateringsprojekt 

I tabellerna ingår både omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. 

Utgifter 

Projekt 
Godkä

nd 
utgift 

Utgift 
tom 
aug 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Projekt
-status 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 

434 700 406 765 30 850 5 000 0 0 0 2 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 

50 000 50 623 0 1 000 0 0 0 2 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

80 000 80 302 0 1 400 0 0 0 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 2022 

30 000 13 30 000 10 000 10 000 5 000 5 000 2 

Utbyggnad av bostadsområden 
2022 

30 000 6 791 30 000 10 000 10 000 5 000 5 000 2 

Summa 624 700 544 494 90 850 27 400 20 000 10 000 10 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Utbyggnad av industriområden och bostadsområden 
Totalkostnaden för området Viared Västras utbyggnad inklusive markinköp och forceringsarbete 
uppgår till cirka 434,7 mnkr. Projektet pågår fram till cirka år 2025. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat Södra 
Gässlösa, RV 27 - RV41, Kyllared och Osdal. Exploatering av nya rättscentrum kvarteren innebär 
utbyggnad av Brodalsgatan och Petersbergsgatan 

Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Långesten, Fristad, Bosnäs, Sparsör samt Dalsjöfors. 
Under prognosperioden kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma att antas vilket i så fall 
innebär en påbörjan av exploateringsutbyggnad. 



Kommunstyrelsen, Nämndbudget 2023 27(28) 

Försäljning 

Projekt 
Godkänd 

intäkt 

Intäkt 
tom aug 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Försäljning av 
industritomter 
projekt Viared 
Västra 

-525 000 -365 305 0 -40 000 -20 000 -20 000 -20 000 

Försäljning av 
industritomter 
projekt Viared 
Norra 

-68 000 -59 573 0 0 -4 000 -14 000 0 

Försäljning av 
industritomter 
projekt 
Nordskogen 

-127 950 -67 170 -15 000 -20 000 -20 000 -10 000 -10 000 

Försäljning av 
bostadstomter 
2022 

 0 -12 000 -1 000 -5 000 -5 000 -1 000 

Summa -720 950 -492 048 -27 000 -61 000 -49 000 -49 000 -31 000 

Försäljning av industritomter  
Försäljning av tomtmark inom industriområdena Viared Västra, Viared Norra samt Nordskogen. 

Försäljning av bostadstomter 
Försäljning villatomter i Fristad / Hagtornsvägen och Långesten. Prognosen avser cirka åtta nya 
villatomter i exploateringsområdet södra Dalsjöfors samt åtta stycken i Svaneholm. 

Övrig försäljning 
Verksamheten omfattar försäljning av övriga fastigheter såsom tomträttsfastigheter, arrendetomter, 
industrimark inom äldre verksamhetsområden samt övrig tomtmark för t.ex. villor och 
centrumverksamhet. För 2023 beräknas försäljningen uppgå till cirka 150 mnkr. 

Här ingår även försäljning av mark och fastigheter som finns i kommunens markreserv och som inte 
längre behövs inom den kommunala verksamheten eller försäljning av markanvisade områden. 
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8 Arbetsgivarpolitik 

Borås Stad behöver arbeta systematiskt för att kompetensförsörja våra verksamheter. I likhet med hela 
offentliga Sverige står organisationen under de närmaste åren inför stora utmaningar då efterfrågan och 
behovet av de tjänster kommunen erbjuder ökar i snabbare takt än befolkningen i arbetsför ålder. 
Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för förvaltningarnas långsiktiga och uthålliga arbete med 
arbetsgivarpolitik i allmänhet och kompetensförsörjningsfrågan i synnerhet. Det görs genom att styra 
de övergripande processerna och stödja förvaltningarnas arbete med exempelvis arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, lönebildning, pensionsfrågor och organisationsfrågor. Det handlar om att arbeta 
för ett jämställt arbetsliv där hälso- och arbetsmiljöarbetet prioriteras på samtliga ledningsnivåer. Det 
handlar också om att ge förutsättningar för medarbetare att gå från deltid till heltidsarbete, motivera 
och ge förutsättningar för äldre medarbetare till ett långt arbetsliv samt att utveckla och dra nytta av 
digitalisering för att frigöra värdeskapande tid i stadens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har en stor utmaning att attrahera rätt kompetens och möta de behov som 
verksamheterna står inför. Ett exempel är att den mesta informationen som produceras idag finns i 
digital form i olika verksamhetssystem och det gör att det blir förändrade arbetsuppgifter med andra 
kompetenskrav i framtiden. 

Arbetet med arbetsgivarpolitik och kompetensförsörjning har många sidor. En god arbetsmiljö är 
grundläggande för väl fungerande arbetsplatser med nöjda och friska medarbetare och god kvalitet i 
verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas och förfinas ständigt. För att nå framgång 
i kompetensförsörjningsarbetet behöver Borås Stad arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera och 
introducera nya medarbetare, utveckla och behålla befintliga medarbetare samt på ett professionellt sätt 
avveckla medarbetare som lämnar sin tjänst. Utöver det ordinarie arbetet inom personalområdet 
kommer Kommunstyrelsen därför bland annat att fokusera på riktat utvecklingsarbete inom följande 
områden: 

 Utbildningsinsatser inför arbetet med decentraliserade löner 

 Implementera reviderad plattform för arbetsgivarvarumärket för att stärka attraktionskraft 
bland kandidater för anställning 

 Implementera samverkansavtalet för att lägga grunden till god samverkan 

 Förbättra fler utbildningslokaler med modern utrustning för att möta ett ökande behov av 
lokaler för utbildning 

 Onboarding av förstagångschefer, förväntad omsättning av chefer gör att vi vill underlätta 
inträdet i ny yrkesroll 

 Fler digitala guider och utbildningar för utbildningar och introduktion för att attrahera och 
introducera samt behålla personal 

 Omställningsfonden, att tillsammans med fackliga representanter identifiera relevanta insatser 
ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och därmed ge medarbetare rätt och tillräcklig 
kompetens för sina uppdrag. 

Kommunstyrelsen har ett aktivt friskvårdsarbete med medarbetare som är drivande i sina roller som 
hälsoinspiratörer. 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årshjul för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

2023 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna.            

Datum 

2023-01-25 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-25 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-25 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-25 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2023-00096 1.1.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2023-01-24 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00096 1.1.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årshjul för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ärendet läggs till handlingarna.            

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige har för 2023 ett årshjul där större 

planerbara ärenden finns med, årshjulet bifogas detta ärende.          

Beslutsunderlag 

1. Årshjul för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2023 

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

Ingen expediering 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 

 



 

 

 

 

 

Årshjul 2023 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 



 

Sammanträde 
Kommunstyrelsen 

Ekonomi Internkontroll Uppsiktsplikt Motioner och 
initiativärenden 

Bolagen Uppföljning 
av 
styrdokument 

Övriga 
ärenden 

Sammanträde 
Kommunfullmäktige 

Ärenden 

16/1     Preliminära 
koncernbidrag 

 Lokalbehovsplan 19/1 Budget 2023 för de 
kommunala bolagen 

        31/1 samt 2,7,8/2 Utbildning 
Nämnder 

6/2     Ombudsinstruktion 
Ägardirektiv 

  23/2 Redovisning e-
petitioner 2021 
 
Årshjul för 
Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 

        27/2 Analysdagen 

20/2        16/3 Allmänhetens 
frågestund, kl. 17.00 

13/3  Uppföljning   Slutliga koncernbidrag 
Bolagsstyrningsrapport 

    

        28/3 Bolagsstämman 

        20-21/4 Utbildning Styrelser 

3/4 KS 
årsredovisning 

     Äldreombudets och 
elevombudets 
rapport 
Socialt hållbart 
Borås 
Synpunktshantering 
 

27/4 Bolagsstyrningsrapport 

17/4 Årsredovisning   Ej besvarade 
initiativärenden 

  Personalekonomisk 
Redovisning 
 

11/5 Behandling av 
årsredovisning 
Revisionsberättelse 
och redogörelse för 
2022 års granskning 
Personalekonomisk 
redovisning 
 

8/5          

22/5 Uppföljning T1  Uppdrag 
utanför budget 

    21/6 Allmänhetens 
frågestund, kl. 17.00 

19/6   Avtals-
samverkan 

Ej besvarade 
motioner 

Återvinning, 
fjärrvärme och VA-
taxa 
 

  24/8 Ej besvarade motioner 
Avtalsamverkan  
Budgetuppföljning till 
och med april 

21/8 KS budget Antagande        

11/9 Delårsbokslut  Privata 
utförare 
Uppdrag 
utanför budget 

   Socialt hållbart 
Borås 

28/9 Allmänhetens 
frågestund, kl. 17.00 



 

 

 

Sammanträde 
Kommunstyrelsen 

Ekonomi Internkontroll Uppsiktsplikt Motioner och 
initiativärenden 

Bolagen Uppföljning 
av 
styrdokument 

Övriga 
ärenden 

Sammanträde 
Kommunfullmäktige 

Ärenden 

25/9       Sammanträdesdagar 19/10  

          

9-10/10 Budget   Ej besvarade 
initiativärenden 

    Budgetuppföljning till 
och med augusti 

23/10 KS budget 
Ks attestrutiner 

      22-23/11 Beslut om budget 
2023 
 
Fastställande av 
skattesatsen 
 

 

6/11    Ej besvarade 
motioner 

Ombud för 
stämmorna 

    
Ej besvarade motioner 

20/11        21/12 Allmänhetens 
frågestund, kl. 17.00 

18/12     Budget 2024 för de 
kommunala bolagen 

  Januari 2024 Budget 2024 för de 
kommunala bolagen 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand 

Prix 2023: Borås Fältrittklubb 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 9-12 feb 2023, enligt upprättat 

avtal. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor. 

 

Datum 

2023-01-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-17 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-17 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-18 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Diarienummer: KS 2022-00863 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2023-01-12 Marie Ingvarsson 

  Avdelningschef 

 

K1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
0768-887118 
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Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00863 2.9.1.1 

  

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand 

Prix 2023: Borås Fältrittklubb 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om 

marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 9-12 feb 2023, enligt upprättat 

avtal. Kommunen betalar till klubben 75 000 kronor. 

 Ärendet i sin helhet 

Borås Fältrittklubb arrangerar sedan drygt 25 år Borås Grand Prix. Tävlingen 

har så kallad 5*-nivå, den högsta nationella elitnivån för hopptävlingar. Hela 

arrangemanget kommer att sändas av Equisport TV. 

Vissa klasser i Borås Grand Prix innebär kval till Göteborg Horse Show som 

genomförs ett par veckor efter tävlingarna i Borås. Kvalet i sig och att 

välmeriterade ryttare på landslagsnivå deltar innebär att det finns goda 

förutsättningar för hög uppmärksamhet i media, stor publik på plats i Borås 

Ridhus och mycket publik via webbsändningarna landet runt. 

Kommunstyrelsen ser samarbetet med Borås Fältrittklubb som långsiktigt och 

bedömer det marknadsföringsmässiga värdet för kommunen till samma nivå 

som för 2022, 75 000 kronor.              

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan 

2. Avtal 

Beslutet expedieras till 

1. Sara Eriksson, Borås Fältrittklubb, Varbergsvägen 65, 504 39 Borås 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



Ansökan till Kommunstyrelsen 

 

Borås Grand Prix 2023 

 

Borås Fältrittklubb arrangerar Grand Prix-tävlingarna den 9-12 februari. Hela arrangemanget kommer 

att sändas av Equisport TV. 

Arrangemanget är detsamma som klubben arrangerat varje år i ca 25 år. 

Även i år är tävlingen: 5* (femstjärnig) och det är ett fåtal tävlingar under året i Sverige har samma 

status. Alla klasser är kval som leder till en final i de olika rundorna/ nivåerna. Högsta klassen på 

söndag är Borås Grand Prix 150 hoppning. Även på lördagen kommer i år en 150 hoppning att 

genomföras. 

Vi har semifinal i den nya serien Arena Youth Tour som rids av juniorer och unga ryttare samt även 

Lövsta Future Challenge Jumping U 25 som går i de högsta klasserna där du i båda serierna kvalar till 

Scandinavium två veckor senare. 

Som vanligt lägger ATG sista kvalet i ATG- AB Trav och Galopp kval inför finalen i Scandinavium. 

Vi har även årsfinal i vår egen ponnyserie Borås Ponny Grand Prix, där kval gått i hela landet under 

hösten. 

Media sätter som vanligt vårt arrangemang högt och rapporterar i tidningar och med live 

webbsändningar. 

 

Med på webb, storbildstv och reklamskärmar. 

Möjlighet att visa Boråsfilmen. 

Möjlighet att dela ut reklam/ produkter om Borås. 

Borås Stads hinder med i alla klasser. 

Tillhandahåller 20 biljetter för tävlingsdagarna, både VIP och att dela ut till anställda.  

 

 

 

Sara Eriksson 

Borås Fältrittklubb 

Varbergsvägen 65 

504 93 Borås 

www.borasridhus.se 

sara@borasridhus.se 

 

 

http://www.borasridhus.se/


 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(1) 

Datum 

2023-02-06 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2022-00863 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
0768-887118 
 

 

 

Avtal marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 

2023: Borås Fältrittklubb 

Detta avtal har träffats mellan Borås Fältrittklubb, nedan kallad klubben, och 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, om 

marknadsföringssamarbete vid Borås Grand Prix 9-12 februari 2023.  

Klubbens åtagande 

1. Klubben placerar Borås Stads logotyp som samarbetspart i all 

marknadsföring av arrangemanget, på tävlingens webbplats, på storbilds-tv och 

i direktsändningen på webben från tävlingarna. 

 

2. Borås Stad står som sponsor för en av klasserna under arrangemanget. 

 

4. Ett av hindren profileras med budskap eller logotyp från Borås eller Borås 

Stad. 

 

Kommunens åtagande 

5. Kommunen betalar till klubben 75 000 kr.  

 

Övrigt 

7. Avtalet förutsätter att arrangemanget är fritt från droger och dopning. Vid 

brister i detta förfaller halva kontraktssumman till återbetalning. Kommunen 

har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 

 

8. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 

 

9. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Borås i februari 2023 

 

 

Ulf Olsson   Sara Eriksson  

Kommunstyrelsens ordförande Borås Fältrittklubb 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av delar av fastigheterna Laxöringen 14 och 

Göta 1:1 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunen säljer ca 4563 kvm av fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1 

för 38 000 000 kronor till SMEBAB Backvial AB. 

 

Datum 

2023-01-18 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-20 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-20 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-20 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00953 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2022-01-12 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 
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Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00953 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av delar av fastigheterna Laxöringen 14 och 

Göta 1:1 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen säljer ca 4563 kvm av fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1 

för 38 000 000 kronor till SMEBAB Backvial AB.  

Sammanfattning 

Under hösten 2021 ingick kommunen ett markanvisningsavtal med 

Domstolsverket med innebörden att Domstolsverket gavs ensamrätt att 

förhandla med kommunen om att förvärva ett område om ca 4563 kvm av 

fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1 (”Fastigheten”). Domstolsverket har 

därefter genomfört en upphandling och fattat ett tilldelningsbeslut med 

innebörden att SMEBAB Backvial AB tilldelades kontraktet och får teckna 

hyresavtal för Borås tingsrätt. SMEBAB Backvial AB är därmed den part som 

ska genomföra markförvärvet från kommunen. 

Ett köpeavtal har nu upprättats med SMEBAB Backvial AB om försäljning av 

Fastigheten. Fastigheten säljs i befintligt skick. Inom Fastigheten finns 

byggnader som på tillträdesdagen tillfaller Köparen. Köpares avsikt är att riva 

dessa byggnader. 

Köpeskillingen är 38 000 000 kronor. Köparens del i finansiering av 

anläggningar inom allmän plats ingår i köpeskillingen. Överlåtelsen villkoras av 

att köparen senast 2024-12-31 påbörjar byggnation på Fastigheten. 

Ärendet i sin helhet 

Under hösten 2021 ingick kommunen ett markanvisningsavtal med 

Domstolsverket med innebörden att Domstolsverket gavs ensamrätt att 

förhandla med kommunen om att förvärva del av fastigheten Laxöringen 14 

samt del av fastigheten Göta 1:1. Området, nedan benämnt ”Fastigheten” ligger 

inom stadsdelen Göta mellan Boråshallen och riksväg 40. I 

markanvisningsavtalet angavs att parternas avsikt är att Fastigheten ska 

bebyggas med en ny tingsrättsbyggnad och att Domstolsverket skulle 

genomföra en upphandling för byggnationen samt att den anbudsgivare som 

tilldelas uppdraget ska ges möjlighet att förvärva Fastigheten från kommunen. 

Övergripande villkor och riktpris som skulle gälla för överlåtelsen angavs i 

markanvisningsavtalet. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

I mars 2022 konkretiserades villkoren genom att kommunen och 

Domstolsverket tecknade ett kompletterande avtal till det ursprungliga 

markanvisningsavtalet. I maj 2022 fattade Domstolsverket ett tilldelningsbeslut 

med innebörden att SMEBAB Backvial AB tilldelades kontraktet och får teckna 

hyresavtal för Borås tingsrätt. SMEBAB Backvial AB är därmed den part som 

ska genomföra förvärvet av Fastigheten. SMEBAB Backvial AB ingår i en 

koncern under moderbolaget Skanska AB. 

Ett köpeavtal har nu upprättats med SMEBAB Backvial AB om försäljning av 

ca 4563 kvm av fastigheterna Laxöringen 14 och Göta 1:1. Köpeskillingen är 38 

000 000 kronor. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2024-12-31 

påbörjar byggnation på Fastigheten. Tidsplanen är dock att byggnationen ska 

påbörjas under 2023 om inget oförutsett inträffar. 

Då fastighetens södra gräns kommer hamna i Boråshallen fasadliv så omfattar 

köpeavtalet en klausul om att servitutsrättighet ska bildas till förmån för 

kommunen för att underhålla Boråshallens norra fasad, bibehålla 

ventilationsanläggning med mera som finns monterade på fasaden samt 

åtkomst till nödutgång. 

Fastigheten säljs i befintligt skick. Inom fastigheten finns byggnader som på 

tillträdesdagen tillfaller Köparen. Köpares avsikt är att riva dessa byggnader. 

Fastigheten ligger inom en detaljplan från 2009 där anläggningar inom allmän 

plats ännu inte genomförts. Bland annat är avsikten att Petersbergsgatan som 

angör Boråshallen ska förlängas och Fastighetens tillfart ska ske från den del av 

Petersbergsgatan som ännu inte blivit utbyggd. Köparen kommer behöva 

använda området där Petersbergsgatan ska byggas ut för arbetsområde under 

tiden som byggnationen av tingsrättsbyggnaden pågår. När Köparen lämnat 

området behöver kommunen färdigställa Petersbergsgatan fram till Fastighetens 

tillfart. Köparens del i finansiering av anläggningar inom allmän plats ingår i 

köpeskillingen. Köparen ska således inte krävas på ytterligare 

gatukostnadsersättning till följd av detaljplanens genomförande. 

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Tekniska nämnden 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Avdelningschef 
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Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00059 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds     

Budget och verksamhetsplan 2023 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget för 

år 2023 godkänns.  

Sammanfattning  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt 

Verksamhetsplan och budget 2023 för medlemskommunernas godkännande. 

Medlemsavgiften är oförändrad 78 kr/invånare för 2023 avseende förbundets 

basverksamhet. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas årligen upp 

med 2,5 %.  

Ärendet i sin helhet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har den 9  

december 2022 för egen del antagit samt översänt förbundets verksamhetsplan 

och budget för 2023 till medlemskommunerna för godkännande.  

Medlemsavgiften för 2023 är beslutad till 78 kr/invånare, vilket är oförändrat 

från 2022. Medlemsavgiften för den adjungerade medlemmen Varbergs 

kommun ligger också oförändrat på 11 kr/invånare. Anslag för tilldelning av 

utvecklingsmedel ligger på knappt 19 mnkr, varav medlemskommunerna bidrar 

med 8 mnkr och Västra Götalandsregionen står för resterande belopp.  

Verksamheten i Business Region Borås, BRB, finansieras med oförändrad 

avgift på 6 kr/invånare, vilket för Borås del är 685 458 kr 2023.  

Navet och Medarbetarcentrum förs som egna resultatenheter och 

verksamheterna bedrivs inom ramen för de nyttjande kommunernas 

ersättningar och andra intäkter. Avgifterna räknas enligt beslut upp med 2,5 % 

årligen och 2023 uppgår avgifterna för Borås del till 6 607 153 kr för Navet och     

1 641 189 kr för Medarbetarcentrum. 

Boråsregionen tillhandahåller även Dataskyddsombud för de medverkande 

kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 

Ulricehamn och Vårgårda samt flera av kommunernas majoritetsägda bolag, 

SÄRF och Sjuhärads Samordningsförbund. För Borås del är avgiften 2023 881 

526 kr.  



Borås Stad 
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Verksamheten i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finansieras med lika delar 

av Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna, vilket för Borås del 

blir 685 458 kr för 2023.  

Förbundet budgeterar ett nollresultat med en balansomslutning för förbundets 

basverksamhet på 7 205 tkr. De finansiella målen att kostnaderna inte ska 

överstiga intäkterna samt att det egna kapitalet ska uppgå till lägst 4 mnkr 

kvarstår.  

Budgetomslutning 2023 för Business Region Borås är 1 624 tkr, Navet 24 327 

tkr, Medarbetarcentrum 3 248 tkr och Närvårdssamverkan, inklusive projekt, 

17 073 tkr.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsplan och budget 2023 från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, 2022-12-21 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, info@borasregionen.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 
 
 

 
 
    2022-12-21  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     

 
 

Verksamhetsplan och budget 2023 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde  
2022-12-09 att för egen del anta Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 samt att 
översända desamma till medlemskommunerna för godkännande.  
 
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2023-03-31 på info@borasregionen.se  
 
Hälsningar 

 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef  

 
 

Bilagor 
1 Protokollsutdrag 
2 Verksamhetsplan och budget 2023 
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  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-12-09 
Sida 11 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0192 
 
Beslut 
Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 och översänder 
desamma till medlemskommunerna för godkännande 
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 
förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande 
kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och 
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg.  
 
Förbundets samlade budget för 2023 visar en omsättning om ca 137 mnkr.  
 
 2023 2022 
INTÄKTER    

Förbundsmedel/medlemsavgifter 37 653 042 35 598 941 
Övriga intäkter 99 051 036 77 061 706 
SUMMA INTÄKTER 136 704 078 112 660 647 
KOSTNADER   

Personal 42 032 947 36 455 832 
Övriga kostnader 10 858 766 10 013 696 
Tjänster 83 812 365 66 191 117 
SUMMA KOSTNADER 136 704 078 112 660 647 
RESULTAT 0  0 

 
Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Den största ökningen jämfört med 
föregående år återfinns inom välfärdsområdet, som de senaste åren erhållit statliga medel för olika 
satsningar, samt projektet Samverkan eArkiv som återfinns under administrationen. Huvuddelen av 
projektens kostnader återfinns under posten tjänster. 
 
Kostnadsmässigt ser förbundet ett kraftigt ökat kostnadsläge gällande pensioner, lokaler och 
energikostnader om totalt ca 7 mnkr. När det gäller Navet science center motsvarar dessa tre 
kostnadsposter ca 1,5 mnkr. Navet har tecknat flera nya avtal som innebär ökade intäkter 2023 och 
beslut är även taget att höja entréavgiften för allmänheten från 90/130 kr till 100/140 kr. Det har 
gjorts anpassningar i verksamheten som påverkar kostnadssidan positivt. Dock budgeterar Navet 
science center ett underskott i driften om 500 tkr.   



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-12-09 
Sida 12 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Navet planerar en investering i ny utställning om fysik för de yngsta under 2023 i syfte att utveckla 
verksamheten och öka intäkterna framåt. Satsningen ligger i linje med Navets affärsplan 2022-2025. 
Affärsområdet Navet mötesplats slår fast att Navet ska vara ett attraktivt besöksmål samt bidra till 
platsutveckling och attraktivitet genom att erbjuda ett intresseväckande och lärorikt utbud för 
boende i Sjuhärad. Utställningen kommer att utgöra den enskilt viktigaste aktiviteten för målet att 
2023 öka antalet besökare med 10 %. Ökningen motsvarar 2 150 fler besökare och bidrar med  
ca 160 tkr i ökade intäkter. Det ökade antalet besökare ryms inom befintlig bemanning och påverkar 
inte lönekostnaden. Utställningen kommer även att möjliggöra fortbildning för pedagoger och 
studenter, även det i linje med antagen affärsplan. Kostnadsmässigt kommer investeringen att 
innebära ökade avskrivningskostnader om ca 100 tkr 2023 samt ca 130 tkr kommande nio år. 
 
Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 
2023. Dock är det en budget utan marginaler och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, 
exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att införas.  
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, 
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är 
adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. 

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av 
politiskt valda ledamöter. 

De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och 
Välfärd och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till 
Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden.

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och 
Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de 
delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå 
ska företräda och samordna kommunernas intressen. 

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar 
samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar 
utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.
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Förbundets övergripande strategiska mål är 

Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i 

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande 

Syfte och strategiskt mål 

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt 
att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och 
effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata 
medlemskommunernas gemensamma intressen, bland 
annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform 
för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn 
över kommun- och partigränser. 

4

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av 
gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och 
verksamheter

2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta 
lämpligt

3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som 
Direktionen samfällt beslutar



STYRDOKUMENT 

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen. 

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för 
Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023. 

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande 
lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som 
beskriver deras arbete.

VERKSAMHET

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för 
samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser 
vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett 
viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och 
välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt 
gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och 
organisationer. 

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i 
grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå. 

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som 
finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, 
Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet 
science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg. 

Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av 
representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
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GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt 
Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och 
fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut 
riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar 
vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra 
kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i 
Sjuhärad.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala 
utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade 
fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för 
förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som 
bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad. 

Strategins fem fokusområden är 
• En innovativ och konkurrenskraftig delregion 
• Strategisk kompetensförsörjning 
• En socialt hållbar delregion 
• En cirkulär och hållbar framtid 
• Hållbar samhällsplanering 6

Regional utveckling

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins 
långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp 
kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en 
delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för 
satsningar under perioden 2020-2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska 
bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi. 

Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan – barn och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Hållbar platsutveckling 
• Folkbildning och civilsamhälle 

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter 
årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen 
motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med 
gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional 
utveckling genom flernivåsamverkan. 



GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med äldreomsorg, funktionsnedsättning, 
individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, 
hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsofrågor, utbildnings- och skolfrågor, 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans 
med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och 
överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och 
nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar 
om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete 
och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå samt 
nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer. Flera 
omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där förbundet samordnar 
det delregionala arbetet i form av projektledning samt stöd till kommunerna. 

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens 
arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion. 

Handlingsplaner nätverk

Enheten driver chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från 
medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram handlingsplaner med 
prioriterade fokusområden och aktiviteter för kommande år.  
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Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna 
på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska 
beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för 
tjänstepersoner i kommunerna. 

UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG

• Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagen 
handlingsplan

• Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

• Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional 
modell

• Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara 
nöjda med förbundets verksamhet

• Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga 
delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer

8

Uppföljning grunduppdrag

8



VÄRLDSLÄGET - EKONOMI
Sverige, liksom övriga Europa, står inför en orolig vinter med kraftigt ökande 
inflation, höjda räntor, höjda energipriser och risk för en kommande 
lågkonjunktur. 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som 
sträcker sig över kommungränserna bidrar till både högre kvalitet och ökad 
effektivitet i samhällsplaneringen. Under 2023 kommer en satsning att göras 
för att skapa förutsättningar för strategisk markanvändning utifrån 
väsentliga samhällsintressen och kommunernas behov. Ett annat prioriterat 
område är samverkan kring de tre viktiga stråken inom delregionen. 

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjning anges som den största utmaningen för arbetsgivarna i 
regionen; privata såväl som offentliga. För att kunna anpassa utbildningar 
och kompetensutveckling av befintliga medarbetare krävs analys av 
arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt. Kopplingen mellan 
skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. 
Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför 
delregionen är andra viktiga prioriteringar och Sjuhärads attraktionskraft 
kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya 
etableringar.

Nuläge och förutsättningar

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID
Ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle lyfts fram som en viktig 
målsättning i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. I det 
delregionala arbetet möter vi denna målsättning genom riktade insatser 
tillsammans med kommunerna. Satsningen på Fossilfri Boråsregion 
fortsätter 2023 med inriktning mot energi och transport. Det övergripande 
syftet är att stödja kommunerna och näringslivet i Sjuhärad i 
omställningen till fossiloberoende samt att trygga energiförsörjningen. För 
att bidra till ett cirkulärt Sjuhärad arbetar förbundet aktivt under 2023 
med att stödja kommunerna i att uppnå målen i den gemensamma 
avfallsplanen. Ett fortsatt viktigt arbete är också Klimat 2030 och 
kommunernas klimatlöften.

EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION
Boråsregionen är i ett expansivt skede och står inför ett ökat 
etableringstryck, vilket kräver en samverkande organisation för att möta 
de behov som uppstår. Kommunerna och näringslivet behöver också öka 
beredskapen för att ta emot en allt större efterfrågan på kommunal och 
kommersiell service. Efterfrågan på industrimark är stor och för att 
möjliggöra att ta emot etableringar där de passar bäst i Sjuhärad, kommer 
kommunerna att samverka inom strategisk markanvändning. För att ge 
befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa kommer förbundet att 
arbeta för ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi, forskning 
och det lokala, regionala och nationella innovationsstödssystemet. 9



EN SOCIALT HÅLLBAR DELREGION – TILLSAMMANS FÖR EN OMSTÄLLNING 
TILL GOD OCH NÄRA VÅRD

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt 
mer hälso-och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till 
att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det 
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet 
har under 2023 en viktig roll att bevaka, samordna och följa arbetet med 
omställningen till en god och nära vård. Införandet av Framtidens 
vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt 
hälso-och sjukvårdsavtal och Färdplan god och nära vård samt ny 
lagstiftning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är andra viktiga 
bevakningsområden för förbundet. 

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika 
förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Under 2023 
kommer förbundet tillsammans med kommunerna driva Kunskapsnod 
Fullföljda studier Sjuhärad, med utgångspunkt i den regionala 
kraftsamlingen Fullföljda studier. 

Nuläge och förutsättningar

KULTUR

En statlig översyn av kultursamverkansmodellen genomförs under året 
med syfte att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till 
kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. 
Regionernas frihet och ansvar ska beaktas i översynen. Samtidigt kommer 
den regionala kulturstrategin och den delregionala kulturplanen revideras. 
2023 kommer insatser att genomföras för att uppnå prioriterade mål i 
planen, arbeta fram en reviderad delregional kulturplan samt inrätta en 
funktion för att öka resurserna till delregionen.
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REGIONAL UTVECKLING
• Skapa förutsättningar för hållbar samhällsplanering med strategisk 

markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen
• Utveckla samarbetet inom stråket Borås-Värnamo
• Skapa förutsättningar för att behov och utbud av kompetens möts
• Utveckla strukturen i arbetet med kompetensförsörjning samt förbättra 

samarbetet med Västra Götalandsregionen och Kompetensrådet enligt 
antagen avsiktsförklaring

• Stimulera omställningen till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle 
med särskilt fokus på fossilfria transporter och fossilfri energiförsörjning

• Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030, kommunernas 
klimatlöften samt den gemensamma avfallsplanen

• Utveckla samarbetet mellan kommunerna och akademin och det 
regionala innovationssystemet

• Utveckla en samverkansmodell för stora etableringar 
• Revidera den delregionala kulturplanen
• Rikta insatser mot de prioriterade målbilderna Barnperspektivet, Hållbar 

platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle
• Inrätta funktionen finansieringslots för kultur
• Främja uppväxlingen av delregionala utvecklingsmedel för att öka 

resurserna till det regionala utvecklingsarbetet

Mål och uppdrag 2023

VÄLFÄRDSUTVECKLING 
• Genom Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad stödja kommunerna 

samt samverka med andra aktörer i genomförandet av kraftsamling 
Fullföljda studier 

• Tillsammans med Närvårdskontoret hålla samman ett 
omställningsarbete för att stärka kommunerna och regionens 
verksamheter i arbetet med samsjuklighet med utgångspunkt i 
samsjuklighetsutredningen

• Bistå i processen med revidering av befintligt avtal gällande Barnahus
• Samordna delregionalt utvecklingsarbete utifrån genomförd 

kartläggning av kvinnojourerna i Sjuhärad 
• Omhänderta resultatet av förstudie Branschråd Välfärd och utveckla 

formerna för delregional samverkan inom området

Nätverken inom välfärd har i sina handlingsplaner lyft upp följande 
fokusområden för 2023
• Välfärdsteknik och digitalisering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Ledarskap
• Samverkan i vårdfrågor
• Placeringar barn och unga
• Funktionshinderpolitik

11



FINANSIELLA MÅL

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en 
miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 
2023 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tnkr

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och 
regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så 
att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och 
medlemskommunerna

• Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska 
kontinuerligt utvärderas och omprövas

• Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls 
utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt

3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid 
målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala 
verksamhetsutrymmet.
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FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt 
fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. 

Medlemsavgiften för 2023 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för 
finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av 
utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 
11 kronor/invånare. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, 
Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center 
samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas 
olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel/medlemsavgifter 37 324 893 35 598 941

Övriga intäkter 99 051 036 77 061 706

SUMMA INTÄKTER 136 375 929 112 660 647

KOSTNADER

Personal 42 032 947 36 455 832

Övriga kostnader 10 858 766 10 013 696

Tjänster 83 484 217 66 191 117

SUMMA KOSTNADER 136 375 929 112 660 647

RESULTAT 0 0



ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande 
gemensamma kostnader om ca 6 000 tkr samt ett internt projekt som 
omsätter ca 4 000 tkr.

FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av förbundsmedel.
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 5 595 204 5 845 962

Övriga intäkter 1 610 000 0

SUMMA INTÄKTER 7 205 204 5 846 962

KOSTNADER

Personal 4 579 920 3 452 617

Övriga kostnader 203 000 252 689

Tjänster 1 898 284 2 140 656

SUMMA KOSTNADER 6 681 204 5 845 962

RESULTAT 524 000 0

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 347 742 438 884

Övriga intäkter 9 994 240 7 105 011

SUMMA INTÄKTER 10 341 982 7 543 895

KOSTNADER

Personal 3 276 731 2 724 207

Övriga kostnader 1 783 652 1 954 157

Tjänster 5 281 599 2 865 530

SUMMA KOSTNADER 10 341 982 7 543 895

RESULTAT 0 0



REGIONAL UTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr 
varav medlemskommunerna bidrar med 8 400 tkr och Västra 
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver 
utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. 
Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av förbundsmedel, dels projektmedel inom 
välfärd och kompetens. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 2 741 464 2 521 721

Övriga intäkter 33 440 340 19 743 124

SUMMA INTÄKTER 36 181 804 22 264 844

KOSTNADER

Personal 5 396 146 5 205 608

Övriga kostnader 576 862 659 627

Tjänster 30 208 797 16 399 609

SUMMA KOSTNADER 36 181 804 22 264 844

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 9 912 677 9 667 724

Övriga intäkter 22 971 178 21 975 335

SUMMA INTÄKTER 32 883 855 31 643 059

KOSTNADER

Personal 5 406 066 4 476 843

Övriga kostnader 195 906 734 797

Tjänster 27 281 883 26 431 418

SUMMA KOSTNADER 32 883 855 31 643 059

RESULTAT 0 0



DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 135 tkr per 
deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. 
Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.

BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 
6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 250 tkr från 
2022 för icke utförda aktiviteter.
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 1 373 544 1 365 210

Övriga intäkter 250 000 800 000

SUMMA INTÄKTER 1 623 544 2 165 210

KOSTNADER

Personal 877 394 816 920

Övriga kostnader 31 652 380 991

Tjänster 714 498 967 299

SUMMA KOSTNADER 1 623 544 2 165 210

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 579 537 2 508 131

Övriga intäkter 0 0

SUMMA INTÄKTER 2 576 537 2 508 131

KOSTNADER

Personal 2 122 614 1 888 145

Övriga kostnader 78 338 162 689

Tjänster 378 585 457 298

SUMMA KOSTNADER 2 579 537 2 508 131

RESULTAT 0 0



VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. 
Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. 

MEDARBETARCENTRUM

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med 
Medarbetarcentrum. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda 
tjänster till avtalskommuner och övriga. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 613 476 2 549 734

Övriga intäkter 634 276 611 060

SUMMA INTÄKTER 3 247 752 3 160 794

KOSTNADER

Personal 2 864 797 2 740 050

Övriga kostnader 111 427 120 298

Tjänster 271 528 300 446

SUMMA KOSTNADER 3 247 752 3 160 794

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 835 624 801 621

Övriga intäkter 600 000 500 000

SUMMA INTÄKTER 1 435 624 1 301 621

KOSTNADER

Personal 390 731 374 030

Övriga kostnader 52 818 147 922

Tjänster 992 075 779 669

SUMMA KOSTNADER 1 435 624 1 301 621

RESULTAT 0 0



NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna 
för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån 
invånarantal, 6 kronor/invånare. Utöver den fasta finansieringen 
kan olika former av projektmedel komma att sökas för att 
finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar 
en intäkt om 400 tkr från 2022.

NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från 
Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan 
olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera 
projekt.
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 8 578 537 7 597 300

Övriga intäkter 15 224 604 12 395 838

SUMMA INTÄKTER 23 803 141 19 993 138

KOSTNADER

Personal 13 813 030 12 090 797

Övriga kostnader 7 745 961 5 365 126

Tjänster 2 768 150 2 537 215

SUMMA KOSTNADER 24 327 141 19 993 138

RESULTAT -524 000 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 747 088 2 302 654

Övriga intäkter 14 326 398 13 931 338

SUMMA INTÄKTER 17 073 486 16 233 992

KOSTNADER

Personal 3 305 518 2 686 615

Övriga kostnader 79 150 235 400

Tjänster 13 688 818 13 311 979

SUMMA KOSTNADER 17 073 486 16 233 992

RESULTAT 0 0
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Investeringsbudget

2023 2022

FÖRBUNDSKANSLI

Inventarier kontor och möteslokaler 210 000 0

NAVET SCIENCE CENTER

Ny utställning 1 200 000 0

TOTALT 1 410 000 0



Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Intäktsmodeller för 
förbundsmedel samt driftverksamheter redovisas nedan. 
Kostnadsutvecklingen innebär ett löpande effektiviseringskrav för 
förbundet.
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Treårsplan

2024 2025 2026

INTÄKTER

Förbundsmedel/medlemsavgifter 38 250 000 38 860 000 39 470 000

Övriga intäkter 97 300 000 97 280 000 96 860 000

SUMMA INTÄKTER 135 550 000 136 140 000 136 330 000

KOSTNADER

Personal 43 840 000 42 850 000 44 240 000

Övriga kostnader 11 120 000 11 390 000 11 670 000

Tjänster 82 140 000 83 230 000 82 200 000

SUMMA KOSTNADER 137 100 000 137 470 000 138 110 000

EFFEKTIVISERINGSKRAV -1 550 000 -1 330 000 -1 780 000

RESULTAT 0 0 0

INTÄKTSMODELL

Förbundsmedel Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %

Business Region Borås Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %

Dataskyddsombud Årlig uppräkning 2,5 %

Medarbetarcentrum Årlig uppräkning 2,5 %

Vård- och omsorgscollege Årlig indexuppräkning utifrån PKV

Navet science center Årlig uppräkning 2,5 %

Närvårdskontoret Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %



DRIFTVERKSAMHET

• Business Region Borås

• Dataskyddsombud

• Medarbetarcentrum

• Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

• Navet science center

• Närvårdskontoret

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

• Suicidprevention Sjuhärad

• Samsjuklighet Sjuhärad

• Fossilfri Boråsregion

• Samordning gemensam avfallsplan

• Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad

• Samverkan eArkiv
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Övriga verksamheter och projekt

Vårgårda

Borås
Bollebygd

Mark
Svenljunga

Herrljunga

Ulricehamn

Tranemo



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Villkorsändring Trandaredsgatan 200  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag avseende Trandaredsgatan 

200 med en avtalsperiod på 10 år, preliminärt från 2023-06-01 med en årshyra 

på 808 500 kr. 

Datum 

2023-01-20 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-23 Marie Jöreteg  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-23 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-23 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00729 2.6.1.2 Programområde 03 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2023-01-16 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00729 2.6.1.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Villkorsändring Trandaredsgatan 200  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag avseende Trandaredsgatan 

200 med en avtalsperiod på 10 år, preliminärt från 2023-06-01 med en årshyra 

på 808 500 kr. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalerna på Trandaredsgatan har i samråd med berörda parter sagts upp för 

omförhandling. I samband med detta ska sedvanligt underhåll utföras. Utöver 

underhållet ska även parkeringsplatserna målas upp och förses med 

laddstationer. När Borås Stad ingår det nya avtalet ska underhåll och 

byggnationer påbörjas snarast. 

Det nya avtalet är på 10 år med en hyra på 1 050 kr/m² och det innebär ingen 

förändrad årskostnad för Vård- och äldrenämnden vars förvaltningschef har 

accepterat Lokalförsörjningsnämndens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Borås Sexdalern 1
Adress Trandaredsgatan 200
Hyresvärd Crm i Borås Sexdalern 1 AB
Yta 770 kvm
Hyra 808 500 kr/år 1 050kr/kvm
Index 100 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2023-06-01
Moms Exkl.
Anpassningar

Hyra Vård- och äldrenämnden
Yta
Klass Standard (2022 års nivå)
Schablonhyra 1 062 kr/kvm
Årshyra 817 740 kr/år

Kostnader för anpassningar tillkommer

770 kvm



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-20 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr LFN 2022-002872.6.1.2 

Villkorsändring Trandaredsgatan 200  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

 

Samir Muratovic (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid 
beslut av ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samråd med berörda parter har objektet på Trandaredsgatan 200 sagts upp för 
omförhandling. I samband med detta ska även sedvanligt underhåll utföras.  

Utöver underhållet som kommer att genomföras ska även parkeringsplatserna 
förses med laddstationer för bilar och parkeringsrutorna ska målas upp. 

När Borås stad ingår det nya avtalet ska underhåll och byggnationer påbörjas 
snarast. 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag Trandaredsgatan 200 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-09-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00287 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring Trandaredsgatan 200  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

 

Ärendet i sin helhet 

I samråd med berörda parter har objektet på Trandaredsgatan 200 sagts upp för 

omförhandling. I samband med detta ska även sedvanligt underhåll utföras.  

Utöver underhållet som kommer att genomföras ska även parkeringsplatserna 

förses med laddstationer för bilar och parkeringsrutorna ska målas upp. 

När Borås stad ingår det nya avtalet ska underhåll och byggnationer påbörjas 

snarast.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag Trandaredsgatan 200 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-09-20 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00287 2.6.1.2 
 

  

 

Villkorsändring Trandaredsgatan 200  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 

beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 

vidare till Kommunstyrelsen för beslut.         

 

Ärendet i sin helhet 

I samråd med berörda parter har objektet på Trandaredsgatan 200 sagts upp för 

omförhandling. I samband med detta ska även sedvanligt underhåll utföras.  

Utöver underhållet som kommer att genomföras ska även parkeringsplatserna 

förses med laddstationer för bilar och parkeringsrutorna ska målas upp. 

När Borås stad ingår det nya avtalet ska underhåll och byggnationer påbörjas 

snarast.  

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag Trandaredsgatan 200 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Nytt avtal Lokalförsörjningsnämnden
Fastighet Borås Sexdalern 1
Adress Trandaredsgatan 200
Hyresvärd Crm i Borås Sexdalern 1 AB
Yta 770 kvm
Hyra 808 500 kr/år 1 050kr/kvm
Index 100 % KPI
Avtalstid 10 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. Tillträde (nytt avtal) 2023-06-01
Moms Exkl.
Anpassningar

Hyra Vård- och äldrenämnden
Yta
Klass Standard (2022 års nivå)
Schablonhyra 1 062 kr/kvm
Årshyra 817 740 kr/år

Kostnader för anpassningar tillkommer

770 kvm
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§ 116 Dnr LFN 2022-002872.6.1.2 

Villkorsändring Trandaredsgatan 200 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Vård och äldrenämnden godkänner avtalsförslaget 
beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna detsamma. Avtalet skickas 
vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 

Samir Muratovic (S) anmäler jäv och deltar ej under föredragning samt vid 
beslut av ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

I samråd med berörda parter har objektet på Trandaredsgatan 200 sagts upp för 
omförhandling. I samband med detta ska även sedvanligt underhåll utföras.  

Utöver underhållet som kommer att genomföras ska även parkeringsplatserna 
förses med laddstationer för bilar och parkeringsrutorna ska målas upp. 

När Borås stad ingår det nya avtalet ska underhåll och byggnationer påbörjas 
snarast. 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag Trandaredsgatan 200



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende - Generellt anstånd med vissa 

betalningar 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat och avslutas. 

 

Datum 

2023-01-30 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-30 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2023-00062 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Bladh 
 

Datum 

2023-01-27 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 
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2023-02-06 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2023-00062 1.1.2.25 

  

 

Svar på initiativärende - Generellt anstånd med vissa 

betalningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat och avslutas. 

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna har den 11 januari 2023 lämnat in ett initiativärende där de föreslår  

med anledning av det ekonomiska läget att kommunen ska ge anstånd till de 

som så önskar och begär för avgifter inom barnomsorg, omvårdnad i särskilt 

och ordinärt boende samt vatten och renhållning. Viten, tidigare uppkomna 

avgifter samt dröjsmålsräntor mm ska inte omfattas av möjligheten till anstånd.  

I kommunkoncernen finns fler än ovanstående nämnda tjänster som faktureras 

till privatpersoner. Då det ekonomiska läget är ansträngt ser Kommunstyrelsen 

att det är rimligt att även betalning för andra tjänster som kommunen 

tillhandahåller ska omfattas av ett anstånd. Bostadshyror hanteras enligt 

gällande rutiner och det anses inte finnas skäl till att förändra dessa rutiner. 

Kommunstyrelsen beslutar att uttala att bolag och förvaltningar ska vara 

generösa med att lämna anstånd på fakturor ställda till privatpersoner. Initiativ 

till anstånd måste komma från kunden som ska kontakta respektive förvaltning 

eller bolag för att begära anstånd. Anstånd bör inte lämnas på viten, tidigare 

uppkomna avgifter, dröjsmålsräntor eller upprättade avbetalningsplaner. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende Generellt anstånd med vissa betalningar 2023-01-11 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga bolag och förvaltningar inom Borås Stads koncern 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



Initiativ i Kommunstyrelsen 

Borås den 11 januari 2023 
 

 

Generellt betalningsanstånd för vissa kommunala tjänster 

Det ekonomiska läget för många hushåll är ansträngt på grund av stigande räntor och höga el-, 

livsmedels- och drivmedelspriser. Till följd av det mycket ansträngda läget för många hushåll kan det 

finnas skäl att ha en generös syn ifall enskilda har svårt att fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot 

kommunen. Ingen äldre ska tvingas välja mellan att betala omsorgs- eller elräkning. Barnfamiljer ska 

inte behöva få inkassoföretag eller kronofogden efter sig för barnomsorgsavgifter under dessa svåra 

tider. Kommunen skulle kunna ha en generös hållning till anstånd med betalning av fakturor vilket 

skulle innebära en välbehövlig lättnad för de som har det allra svårast i väntan på att elstöd betalas 

ut. 

Vi föreslår att kommunen ger anstånd till de som så önskar och begär för avgifter inom barnomsorg, 
omvårdnad i särskilt och ordinärt boende samt vatten och renhållning. Viten, tidigare uppkomna 
avgifter samt dröjsmålsräntor m m ska inte omfattas av möjligheten till anstånd.  

Generellt anstånd ska begränsas i tid till första tertialet 2023 och ger då tillfälligt en möjlig ekonomisk 
lättnad genom att betalningsskyldigheten skjuts fram i tid.  

Vi föreslår även att de som använder sig av anstånd ska få upplupet belopp fördelat på årets 
resterande månader i de fall de inte kan betala hela summan på en och samma gång, till exempel när 
elstöd betalats ut. 

Kommunstyrelsen föreslås uppmana berörda nämnder och bolag att använda sig av möjlighet till 
anstånd med betalning enligt ovan redovisade förslag. 
 
 
Moderaterna i Kommunstyrelsen 
Annette Carlson 

Marie Jöreteg 

Hasse Ikävalko 

Elvira Löwenadler 

Björn-Ola Kronander 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Upphävande av förslag till beslut avseende hyresavtal 

för Simonsland 16 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-16 att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

godkänna hyresavtalet för Simonsland 16 upphävs. 

 

Datum 

2023-01-31 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-31 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00889 2.6.1.2 Programområde 03 

Handläggare: Magnus Widén 
 

Datum 

2023-01-30 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 
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Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00889 2.6.1.2 

  

 

Upphävande av förslag till beslut avseende hyresavtal 

för Simonsland 16 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-16 att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

godkänna hyresavtalet för Simonsland 16 upphävs. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-16 föreslå Kommunfullmäktige godkänna 

villkorsändring av hyresavtal för Simonsland 16, från den 1 augusti 2023, med 

en avtalstid på 12 år och en hyresnivå på 3 900 500 kronor. 

Detta beslut upphävs och istället påbörjas en ny hyresförhandling i syfte att 

minska den inhyrda ytan. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut 2023-01-16  § 21 Villkorsändring Simonsland 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen  
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§ 21 Dnr KS 2022-008892.6.1.2 

Villkorsändring hyresavtal för Simonsland 16 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Godkänna villkorsändring av hyresavtal för Simonsland 16, från den 1 augusti  
2023, med en avtalstid på 12 år och en årlig hyresnivå på 3 900 500 kronor. 
 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Niklas 
Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD). 
 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad blev 2021-12-25 uppsagd som hyresgäst för nya villkor avseende 
fastigheten Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB med dotterbolaget 
Simonsland Fabriken AB som hyresvärd. De nya villkoren från Kanico AB 
bestod av en hyreshöjning med ca 40-45 %, indexuppräkning 100%, 
värmetillägg med 45 kr/kvm och en ny avtalslängd på 15 år. Efter förhandlingar 
resulterade detta i stället i en avtalslängd på 12 år och med en bedömd 
hyresökning på ca 18 %. 
 
Lokalförsörjningsnämnden beslutade att godkänna avtalsförslaget 2022-11-22, 
som avser ett hyresavtal på 12 år, en hyra på 3 900 500 kr/år och med start från 
1 augusti 2023. Avtalet avser en yta på 2 690 kvm som Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden för närvarande använder. 1 364 kvm avser gymnasial 
vuxenutbildning och yrkesvux, resterande 1 326 kvm avser yrkeshögskolan 
fram till 2023-06-01. Efter denna tidpunkt kommer den delen stå tom eftersom 
det i nuläget inte finns någon ny tilltänkt hyresgäst. Enligt Lokalförsörjnings-
förvaltningen är planen att använda ytan som expansion för YH eller annan 
utbildningsverksamhet, men kan innebära ett tomrum någon tid innan annan 
verksamhet är på plats. 
 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut om villkorsändring Simonsland 

 

Förslag och yrkanden 

Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Godkänna villkorsändring av hyresavtal 
för Simonsland 16, från den 1 augusti 2023, med en avtalstid på 12 år och en 
årlig hyresnivå på 3 900 500 kronor. 
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Kommunalrådet Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Återremittera ärendet 
till Lokalförsörjningsnämnden. Lokalförsörjningsnämnden uppdras att 
återkomma med vilka behov som finns av förhyrningen av de 1 326 kvm som i 
dagsläget saknar tilltänkt hyresgäst, se bilaga. 
 
Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) yrkar att ärendet avslås om 
deras återremissyrkande faller. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att bifalla förslaget 
men anser att hyreshöjningarna motiverar en extern granskning av huruvida 
avtalsvillkoren är marknadsmässiga och/eller rimliga. Mot denna bakgrund 
uppdras Statsledningskansliet att anlita en extern granskare som kan värdera 
avtalsvillkoren. Godkänna villkorsändring av hyresavtal för Simonsland 16, från 
den 1 augusti 2023, med en avtalstid på 12 år och en årlig hyresnivå på 3 900 
500 kronor, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att ärendet avslås om 
deras återremissyrkande faller. 
 

Proposition 

För att utse återremissyrkande i huvudproposition ställer ordföranden 
proposition på bifall dels till Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizakis (KD) 
återremissyrkande och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
återremissyrkande och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizakis (KD) yrkande röstar ja, den det ej 
vill röstar nej; vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande”. 
 

Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av Helena Ishizaki (KD), Niklas Arvidsson (KD) 
och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Linnea Kläth (MP), Marie Jöreteg (M), 
Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Anna Svalander (L), Annette Carlson 
(M) och Kerstin Hermansson (C) avstår. 
 

Röstförklaring 

”Vid voteringen fanns ett yrkande att avgöra frågan under mötet samt två 
yrkanden på återremiss, varav ett från Sverigedemokraterna samt ett från 
Kristdemokraterna/Moderaterna. Vid den inledande voteringen om vilken 
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återremiss som skulle ställas mot yrkandet att avgöra frågan under mötet blev 
röstsiffrorna 2–2, vilket gjorde att jag, Ulf Olsson, i min egenskap av 
kommunstyrelsens ordförande fick fälla avgörandet, vilket åligger mig enligt 
kommunallagen. I den omröstningen föll min röst på förslaget från 
Kristdemokraterna/Moderaterna.” 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 3 röster mot 2, 8 avstår: 
Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizakis (KD) återremiss ska ställas mot 
om ärendet ska avgöras idag. 
 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt återremissyrkande. 
 

Proposition 

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till om ärendet ska 
avgöras idag och dels till om ärendet ska återremitteras och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 

Beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen:  
Ärendet ska avgöras idag.  
 

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD) och Helena Ishizaki (KD) 
till förmån för sitt återremissyrkande. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall dels till Anna Svalanders (S) 
förslag och dels till om ärendet ska avslås och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
Anna Svalanders (L) förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat att avslå ärendet”. 
 

Omröstning 

Vid omröstningen röstas ja av Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Linnea Kläth 
(MP), Marie Jöreteg (M), Stefan Lindborg (V), Ylva Lengberg (S), Anna 
Svalander (L), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson 
(S) samt nej av Helena Ishizaki (KD), Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD). 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 

Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och Björn 

Qvarnström (SD): Planerbar energi i Borås 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen anses besvarad. 

Datum 

2023-01-17 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-25 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-20 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-20 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

Diarienummer: KS 2022-00578 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Monica Lindqvist 
 

Datum 

2023-01-13 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på Motion av Andreas Exner (SD), Kristian 

Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och Björn 

Qvarnström (SD): Planerbar energi i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning 

Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Olle Engström (SD) och Björn 

Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 

lämnat in motionen om Planerar energi i Borås och förslaget att Borås Energi 

och Miljö AB uppdras att utreda i vilken utsträckning som man kan öka sin 

planerbara elproduktion, samt att Kommunfullmäktige uppmanar 

Kommunstyrelsen att i alla fall nyttja det kommunala vetot mot eventuella 

framtida etableringar av vindkraftsverk inom kommunen. 

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Olle Engström (SD) och Björn 

Qvarnström (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 

lämnat in motionen om Planerbar energi i Borås och förslaget att Borås Energi 

och Miljö AB uppdras att utreda i vilken utsträckning som man kan öka sin 

planerbara elproduktion, samt att Kommunfullmäktige uppmanar 

Kommunstyrelsen att i alla fall nyttja det kommunala vetot mot eventuella 

framtida etableringar av vindkraftsverk inom kommunen.  

Motionen innehåller också en uppmaning att kommunen inom ramarna för vad 

lagar och regler medger bör införa ett så kallat moratorium för både solkraft 

och vindkraft och definitivt inte driva sådana satsningar i kommunal regi. 

Uppmaningen till Borås Energi och Miljö AB om att utreda hur och i vilken 

utsträckning man kan öka sin planerbara elproduktion kompletteras också med 

informationen att man avser energi primärt från utbyggd småskalig vattenkraft 

och förbränning av avfall och/eller biomassa.  

Som svar till motionärerna framförs att det redan finns beslut om att BEM 

alltid ska arbeta med dessa frågor kring hållbar energiförsörjning och Borås Stad 

måste alltid vara öppen för att diskutera möjlig planerbar produktion. I 

bolagsordningen, fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-02-21, står att 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt 

resursutnyttjande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, 

energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet, samt att det ska drivas 

enligt affärsmässiga grunder. Bolaget arbetar således redan med att hitta bästa 

lösningarna för Borås. 

Det pågår ett internt arbete kring vindkraftens möjligheter i Borås. Än så länge 

finns inga uppförda verk. Det finns ett tillstånd som kommer att uppföras runt 

Hedared i ett projekt som till största delen ligger i Bollebygds kommun. Det 

finns också tre förfrågningar i tidigt skede vid Fristad, Rångedala och Viskafors. 

Myndighetssamråd har kring ett par av dessa hållits med Länsstyrelse och 

kommun. Inga beslut är fattade. 

Vid större etableringar ska beslut ske av Länsstyrelsen och det är i ett sådant 

läge kommunen ska godkänna eller avstyrka projekt. Beslut om kommande 

eventuella etableringar av vindkraft får avgöras från fall till fall. Detsamma 

gäller för solkraft, vilket kommunens olika bolag och nämnder avgör från fall 

till fall. 

 

 

 

Motionen har inte skickats på någon remiss. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) Olle Engström (SD) 

och Björn Qvarnström (SD): Planerbar energi i Borås 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) Olle Engström (SD) och Björn 

Qvarnström (SD) 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef Strategisk samhällsplanering 
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Planerbar energi i Borås 

 

Sveriges dysfunktionella elmarknad är ett tilltagande problem för både hushåll och 
näringslivet. Förra vintern, när vädrets makter bjöd på vindstilla och kallt väder samtidigt, 
fick vi se elbrist och rusande priser. Även under våren har priserna varit höga. Detta kan även 
ses under försommaren. 
  
Vi har också periodvis sett relativt låga priser när regionala väderförhållanden har varit 
gynnsamma. Det är förstås inte dåligt för konsumenten på kort sikt, men marknadens 
volatila karaktär - med både toppar och dalar – håller tillbaka investeringsviljan både för 
industrier som producerar och som konsumerar el. Denna situation påverkas både av 
omvärlden och av faktorer i Sverige. 
  
Man ska inte bortse från omvärldsläget. Det är inte konstigt och inte heller dåligt att Sveriges 
elnät är integrerade med våra grannländer, inklusive Tyskland. När det nu är ett faktum att vi 
har mycket väderberoende elproduktion är det ut teknisk synvinkel viktigt att ha möjlighet 
att importera och exportera elektricitet och detta är en verklighet som vi kommer att 
behöva leva med under överskådlig tid. 
  
En effekt av detta är att tyska elpriser ”smittar” i synnerhet södra delen av Sverige. Det 
innebär att underskott på el i Tyskland påverkar även Sverige. Och här ställs vi inför det 
faktum att tyskarna inom ramen för det som kallas ”Energiewende” har stängt ned i 
synnerhet kärnkraft och byggt betydande mängder vindkraft, vilket orsakar instabilitet på 
elmarknaden. Denna situation har ytterligare förvärrats i samband med kriget i Ukraina och 
EU:s helt försvarbara ambition att minimera beroendet av energi från Ryssland (som 
Tyskland är beroende av). 
  
Men även situationen i Sverige är mycket relevant i sammanhanget. Sedan slutet av 1990-
talet har vi lagt ned kärnkraftsreaktorer och i stället byggt vindkraft. Vi har alltså minskat 
andelen planerbar elproduktion och ökat mängden icke planerbar elproduktion. Och 
situationen under förra vintern visar att vi ligger över smärtgränsen för denna utveckling. 
  
Borås Stad är en i sammanhanget mindre aktör, som i stort har att förhålla sig till 
omvärldsläget. Men i viss mån kan kommunen påverka situationen och bör förstås göra det 
ett positivt sätt. Kommunen bör därför inom ramarna för vad lagar och regler medger införa 
ett moratorium för både solkraft och vindkraft och definitivt inte driva sådana satsningar i 
kommunal regi. 
  
Borås Energi och Miljö AB bör vidare ges i uppdrag att utreda hur och i vilken utsträckning 
man kan öka sin planerbara elproduktion, primärt från utbyggd småskalig vattenkraft och 
förbränning av avfall och/eller biomassa. 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 
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Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

 

 
  
Att Borås Energi och Miljö AB uppdras att utreda i vilken utsträckning som man kan 

öka sin planerbara elproduktion, samt 
  
Att Kommunfullmäktige uppmanar Kommunstyrelsen att i alla fall nyttja det 

kommunala vetot mot eventuella framtida etableringar av vindkraftsverk inom 
kommunen. 

  
 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunfullmäktige 

 

Olle Engström (SD)  Björn Qvarnström (SD) 

Ledamot, Kommunfullmäktige Gruppledare 
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Samrådsyttrande över detaljplan för Hulta, Femman 43.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

 

Datum 

2023-01-18 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-25 Annette Carlson  
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Datum 
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Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00166 3.1.1.1 

  

 

Samrådsyttrande över detaljplan för Hulta, Femman 43. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

Ärendet i sin helhet 

Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av cirka 9 stycken bostäder 

inom fastigheten Femman 43. Aktuell fastighet är sedan tidigare planlagd för 

handelsändamål. Inom området finns en byggnad kallad Rondo där pizzeria och 

bilservice finns idag. Planområdet omfattar cirka 2500 kvadratmeter. 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. 

 

 

Översiktsbild över Femman 43 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, 2023-01-04 

2. Planbeskrivning, 2023-01-04 

3. Plankarta, 2023-01-04 
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Kerstin Hermansson  

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Inbjudan till samråd
- för detaljplan på Hulta, Femman 43 (Rondo) i Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den 
här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 22 december 2022 – 27 januari 2023. Med 
hänsyn till högtid har vi förlängt samrådstiden till fler veckor än vad som annars är normalt.

Syfte och område

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostä-
der inom fastigheten Femman 43. Planområdet ligger i stads-
delen Hulta precis nordöst om Högaredsrondellen i korsningen 
Trandaredsgatan och Högagärdsgatan. Planområdets storlek är 
drygt 2500 kvadratmeter. Marken är privatägd. I detaljplanen 
blir fastigheten planlagd som kvartersmark för bostadsändamål. 
Gällande detaljplan antagen 1978 anger handelsändamål  i en 
våning. 

I gällande översiktsplan återfinns planområdet inom kategorin 
övrig stads-/tätortsbebyggelse, vilket innebär komplettering 
med bostäder och blandad användning utifrån specifika förut-
sättningar och i lägen som stärker lokal handel och service. 
Planförslaget möjliggör förtätning och går därmed i linje med 
översiktsplanen. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig 
för att prenumerera på information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel. 

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på plats i Stadsrummet som ligger på bottenvåningen  
i Kulturhuset, PA Halls Terrass, 504 36 Borås. Välkomna 17 januari kl. 17:30–18:30. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor. 

Med hänsyn till planeringen av mötet meddela oss gärna om du kommer genom att mejla till detaljplanering@
boras.se eller kontakta ansvarig handläggare. Vi vill gärna veta vad nästa generation tycker och tänker om sin 
stad, därför är barn alltid välkomna att följa med.  

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 januari 2023 via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2015-2208), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
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hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Åsa Karlsson, tel: 010-45 23 88 1, e-post: åsa.karlsson2@boras.se
Planarkitekt Lisa Marklinder, tel: 033-35 85 09, e-post: lisa.marklinder@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-12-21 



Detaljplan för Hulta,

Femman 43, Rondo

BN 2015-2208
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra uppförande av cirka 9 
bostäder inom fastigheten Femman 43. Aktuell fastighet är 
sedan tidigare planlagd för handelsändamål. Inom området 
finns en byggnad kallad Rondo där pizzeria och bilservice 
idag finns. Planområdet omfattar cirka 2500 kvadratmeter. 
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1. Inledning

Planens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av 
bostäder inom fastigheten Femman 43.

I gällande översiktsplan återfinns planområdet inom katego-
rin övrig stads-/tätortsbebyggelse, vilket innebär komplette-
ring med bostäder och blandad användning utifrån specifika 
förutsättningar och i lägen som stärker lokal handel och 
service. Planförslaget möjliggör förtätning och går därmed i 
linje med översiktsplanen. 

Planområde
Planområdet ligger i stadsdelen Hulta precis nordöst om 
Högaredsrondellen i korsningen Trandaredsgatan och Höga-
gärdsgatan. Planområdets storlek är drygt 2500 kvadratmeter. 
Marken är privatägd. I detaljplanen blir fastigheten planlagd 
som kvartersmark för bostadsändamål. 

Gällande detaljplan
Aktuellt planområde omfattas av detaljplan (P698) antagen 
1978 som anger Handel i 1 våning. 

Preliminär tidplan
Samråd  1:a kvartalet 2023 
Granskning 3:a kvartalet 2023 
Antagande 4:a kvartalet 2023 
Laga kraft 1:e kvartalet 2024

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Byggstart är beräknad till 2024.

2. Bebyggelse

Bebyggelsestruktur
Stadsdelen Hulta består av villor, radhus och kedjehus i en 
till 1 1/2 våningar uppförda på 1950-1970 talet.  Omkringlig-
gande bebyggelse domineras av småhus. I närområdet finns 
park och naturområden för rekreation. Cirka 800 meter från 
planområdet finns olika typer av service. Närmaste busshåll-
plats ligger söder om området längs med Trandaredsgatan. 
Hållplatsen trafikeras av busslinje 2. 

Befintlig bebyggelse
Aktuell fastighet utgörs av en karaktärsfull byggnad som fått 
sitt smeknamn från sin runda form ”Rondo”. Fastigheten 
ligger vid Högaredsrondellen centralt i Hulta och syns tydligt 
från Trandaredsgatan. Befintlig byggnad har historiskt utgjort 
närservice och innehåller idag en pizzeria och en bilservice. 

Som underlag för detaljplanen har en miljöinventering tagits 
fram för den befintliga byggnaden (Afry, 2022-10-21). I 
miljöinventeringen har det undersökts om det finns miljö- 
och hälsofarliga ämnen och material i byggnaden. Farligt 
avfall i form av bland annat asbest, bromerade flamskyddsme-
del, kork, kemikalier och elavfall förekommer i byggnaden. 
Vid rivning av byggnaden behöver farligt avfall sorteras ut i 
respektive fraktion och omhäntertas separat. 

Detaljplanens genomförande innebär att den befintliga 
handelsbyggnaden rivs och ersätts med nya bostäder. Vid 
rivning av byggnaden kan det komma att krävas en anmälan 
till den lokala byggnadsnämnden enligt Plan- och bygglagen 
(PBL) 9 kap 16§, då rivningen kommer att generera farligt 
avfall. Åtgärderna får inte påbörjas innan byggnadsnämnden 
godkänt åtgärderna och startbesked erhållits.

Aktuellt planområde inom gällande detaljplan från 1978.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2016-03-21 i beslut § 139 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för fastigheten Femman 43.   

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-21 i beslut 
§ 107 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Femman 43, Rondo, Borås Stad, upprättad den 30 november 2022. 
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Översiktsbild. Det markerade området visar aktuellt planområde. 

Situationsplan över planområdet, med planerad exploatering inritad (Arkitektbyrån Design 2022). 
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Gestaltningsförslag som visar den nya bebyggelsen (Arkitektbyrån Design 2022). 

Gestaltningsförslag som visar den nya bebyggelsen (Arkitektbyrån Design 2022). 
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Ny bebyggelse
Planområdet planläggs som bostadsändamål. Planen möjlig-
gör för uppförandet av upp till nio bostäder i två våningar. 
Radhusen utgörs av två längor. Till varje bostad hör en terass 
och en lite uteplats i anslutning till entrén. 

Planförslagets komplementbygganden har en rund form, 
detta för att efterlikna formen av den gamla handelsbyggna-
den som står på platsen idag. I anslutning till komplement-
byggnaden skapas en gemensam gårdsyta. 

Den tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande 
befintlig bebyggelse vad det gäller skala och höjd. 

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget bidrar till en förändrad upplevelse av platsen 
eftersom att den karektaristiska runda byggnaden som finns 
i området idag kommer rivas. Närområdet domineras av 
bostäder och den runda byggnaden bryter idag av upple-
velsen i området. I och med byggnaden rivs och området 
omvandlas från ett verksamhetsområde till ett område med 
bostäder kommer även tillgängligheten och upplevelsen av 
området förändras till ett mer privat område. 

Den tillkommande bebyggelsen liknar omkringliggande 
bebyggelse vad det gäller gestaltning och volym vilket gör att 
att den kommer smälta in i området. 

Historik och kulturmiljöer 
Området kring den aktuella fastigheten Femman 43 började 
exploateras under sent 1950-tal när tidigare jungfrulig jord-
bruksmark planerades för småhusbebyggelse. Under perioden 
1958-1965 uppfördes ett stort antal småhus i närområdet 
kring den nu aktuella fastigheten. 

Den runda byggnad som finns på platsen idag uppfördes 
1964-65 efter ritningar från Svenska Riksbyggens Arkitekt-
kontor, i samarbete med arkitekt Yngve Steen, Stockholm. 
Byggnaden innehöll en Ica-butik som gick under namnet 
Rondo. Den ursprungliga verksamheten verkar endast ha 
fungerat fram till 1976 då förslag inkommer att bygga om 
delar av butikslokalen till pizzeria. Samtidigt togs en ny 
detaljplan fram som medgav att tre radhus fick byggas på 
delar av den tidigare butiksparkeringen. De nya radhusen 
uppfördes 1979 och fick en stor inverkan på helhetsintrycket 
kring butiksbyggnaden. Senare, troligtvis från tidigt 2000-tal, 
har byggnaden succesivt byggts om för att hysa en bilservice.  

Den tidigare butiksbyggnaden är inte utpekad som kultur-
historiskt värdefull i gällande Kulturmiljöprogram från 
år 2001. Den ingår inte heller som en del i någon utpekad 
bebyggelsemiljö.  

Bostäder 
Inom planområdet finns idag inga bostäder. Aktuell plan 
medger bostäder och upp till nio radhus tillsakpas. 

Arbetsplatser
Planen bidrar inte till att några nya arbetsplatser tillskapas.

Offentlig service 
Inom 1200 meters avstånd från planområdet ligger en för-
skola samt två grundskolor, Ekarängskolan och Trandared-
skolan. 

Kommersiell service 
Inom planområdet finns idag service i form av pizzeria och 
bilservice. I samband med detaljplanens genomförande kom-
mer verksamheterna då hela området planläggs för bostads-
ändamål.  
Närmaste livsmedelsbutik ligger cirka 1000 meter från om-
rådet. 

Tillgänglighet
Planområdet är plant,med en liten höjdskillnad mot Tran-
daredsgatan. I bygglovsskedet säkerställs att byggnaderna 
utformas så att de är tillgängliga. 

Bild från 1960-talet som visar omkrinliggande småhusområde. 

Bild från 1960-talet som visar en översikt över området. Planområdet och 
byggnaden Rondo syns längst ner i högra hörnet.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Ljus- och skuggförhållanden
På nästa sida presenteras en solstudie av den del av plan-
området som skall exploateras. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
sommarsolstånd (25 juni) och vårdagjämning (20 mars). 

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen 
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader 
och omgivning. Den största delen av skuggning från ny 
bebyggelse faller inom egen fastighet. Bedömningen är att 
den planerade bebyggelsens bidrar till större skuggning för 
planområdet jämfört med skuggningen inom området idag. 
Ytor utanför planområdet kommer marginellt skuggas i större 
utsträckning än idag.  

För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

3. Gator och trafik

Gatunät
Trandaredsgatan som är belägen söder om plaområdet är en 
betydande länk för hela stadens vägnät. Trandaredsgatan är 
den väg som kopplar samman riksväg 40 och riksväg 41 och 
leder till stadsdelen Hulta där planområdet är beläget.  

Högaredsrondellen ligger precis söder om planområdet. 
Cirkulationsplatsen utgör en korsning av Trandaredsgatan, 
Högagärdsgatan och Storegårdsgatan. Väster om området går 
Högagärdsgatan som leder norrut till Hultamotet. Norr om 
området går Kryddgårdsgatan som är en mindre lokalgata. 

I samband med den nya bebyggelsen som detaljplanen 
möjliggör påverkas inte det befintliga vägnätet i området.

Gång- och cykeltrafik
Längs omkringliggande gator finns trottoarer för gångtrafi-
kanter. Längs Trandaredsgatan finns en bredare gång- och 
cykelväg. 

På kvartersmark avsedd för bostäder ska cykelparkeringar 
anordnas. Enligt Borås Stads parkeringsregler finns också 
riktlinjer gällande cykelparkering. För den här planen gäller 
25 cykelpkaringar/ 1000 kvm BTA, vilket innebär 24,6 
cykelparkeringar för det aktuella planområdet. 

För cykelparkeringsplatser gäller genomgående att parke-
ringstalen är tvådelade. Det innebär att 30 % av cykelpar-
keringsplatserna ska finnas i nära anslutning till entrén eller 
max 35 meter därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska 
finnas inom 50 meter från entrén samt ha väderskydd eller 
förvaras inomhus. I praktiken innebär det att extra utrymme 

Översikt över gatunätet i området, planområdet markerat med röd streckad linje.

Bilväg

Gång- och cykelväg

Planområdet

Trandaredsgatan

Högagärdsgatan Kryddgårdsgatan

Park
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för cykelparkering kan lämnas inom de ordinarie lägenhets-
förråden om avståndskraven uppfylls. Då det här planområ-
det endast är cirka 50x50 meter kommer all cykelparkering 
finnas på bekvämt avstånd från bostaden.  

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Högagärdsgatan som ligger cirka 
80 meter från planområdet. Hållplatsen trafikeras med buss-
linje 2 som har halvtimmers-trafik i rusningstid måndag-fre-
dag. På helgerna trafikeras inte hållplatsen. Busshållplatsen 
Hansinggatan som ligger cirka 500 m från planområdet 
trafikeras av busslinje 8. På cirka 15 min promenadavstånd 
finns även busshållplats Hultasjön som trafikeras av busslinje 
6. Restiden till Borås resecentrum är cirka 25min. 

Biltrafik och bilparkering
Enligt Borås stads parkeringsregler är utgångspunkten att 
exploatören i första hand ska lösa parkeringsbehovet inom 
den egna fastigheten. Parkeringstalen för bil som anges i 
reglerna är flexibla, vilket innebär att det minimumkrav som 
ställs går att reducera om exploatören åtar sig att göra åtgär-
der som skapar goda förutsättningar för andra resval än bil.

Parkeringsplatserna enligt planförslaget anordnas som 
samlad markparkering inom fastigheten. 

Bedömningen är att ingen separat trafikutredning behöver 
tas fram för planen eftersom att planen endast medger en 
mindre utbyggnad av bostäder. Den föreslagna exploate-
ringen förväntas därmed inte bidra med någon betydande 
trafikökning i området och förväntas inte påverka det statliga 
vägnätet negativt. Då det idag finns pizzeria och bilverkstad 
inom området förekommer även trafik till och från området 
redan i dagsläget. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 

För att ta sig med bil från planområdet till Borås centrum 
eller i riktning mot Ulricehamn belastas framförallt Hulta-
motet respektive Brämhultsmotet. Den största påverkan 
förväntas på Hultamotet, eftersom de flesta resor förväntas 
gå i riktning mot Borås centrum. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom 
att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra 
gång- och cykelförbindelser till målpunkter såsom livsmed-
elsbutik, arbetsplatser och andra funktioner samt till Borås 
centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, 
och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre.

Foto från området. 

Foto från området. 

Foto från området. 

Foto från området. 
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Befintligt gatunät bedöms kunna ta emot den förväntade 
trafikökningen som förslaget innebär och bibehåller därme 
god framkomlighet.  

Övergripande trafikfrågor 
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafik-
systemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärds-
valsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling 
och förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, 
och tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att 
hantera en växande befolkning.

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig.

Angöring och utfarter
In och utfart från planområdet lokaliseras mot Kryddgårds-
gatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs av planområdet.

4. Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Planområdet är sedan tidigare anlutet till kommunala 
ledningar för vatten och avlopp. Efter planens genomförande 
kommer den nya exploateringen även anslutas till kommuna-
la ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten
Detaljplanen innebär en förtätning med förändrad markan-
vändning i ett redan exploaterat område. Den föreslagna 
exploateringen får inte bidra till ett högre flöde av dagvatten 
från planområdet till omkringliggande fastigheter jämfört 
med innan exploateringen. 

Dagvattenåtgärden ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter exploateringen ska fördröja dagvatten inom 
planområdet och inte avleder mer dagvatten än motsvarande 
maxflödet vid ett 10-års regn, jämfört med befintliga förhål-
landen, innan det avleds till allmänna dagvattenledningar. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
tio minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate-
rats. Skillnaden i flödet skall utjämnas inom planområdets 
kvartersmark innan det avleds till dagvattenledningsnätet.

Till granskning kommer en dagvattenutredning tas fram för 
att främst studera påverkan på grundvattnet. 

I plankartan finns en upplysning om att det ska finnas 
möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.

Berörd exploatör ska inför exploatering av planområdet 
kontakta Borås Energi och Miljö för information om de 
tekniska förutsättningarna och krav avseende dagvattenhan-
teringen för planområdet.

Värme
Det finns möjlighet att försörja området med fjärrvärme. 

El, tele och fiber 
Området är anslutet till el och teleledningsnätet.

En teleledning inom planområdet kommer behöva flyttas för 
att anpassas till planförslagets placering av byggnaderna. 

Avfall  
Avfallshanteringen kommer ske i, ett för området, gemen-
samt miljörum. Avfallsbilen kommer stanna på Kryddgårds-
gatan.   
 
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 
Vid ansökan om bygglov ska en en fungerande och godkänd 
avfallslösning redovisas. 
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5. Mark

Natur och biologisk mångfald
Planområdet har begränsat med grönytor. Den största delen 
av marken består av hårdgjorda ytor. Bedömningen är därmed 
att inga betydande naturvärden finns inom planområdet. 

Rekreation och kulturlandskap
I och med att området idag utgörs av verksamheter där en 
stor del av området är parkering innebär att området inte 
används för rekration idag. 

Precis nordväst om planområdet finns ett grönområde där det 
finns två lekplatser: Högagärdet och Västergärdet. Söder om 
Hulta, ca 1200 meter från planområdet ligger friluftsområdet 
Kransmossen. Kransmossens idrottsplats har tillgång till 
friluftsgård, elljus- och skidspår. Vid idrottsplat sen finns ett 
flertalet motionsslingor och tillgång till bland annat utegym, 
hinderbana, boulebana och grillplatser.  

Inom  planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar 
eller fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
Mellan planområdet och Trandaredsgatan finns en trädallé 
som är biotopskyddad. Trädallén kommer inte påverkas av 
planens genomförande eftersom den ligger utanför planom-
rådet. Det är dock viktigt att se till att allén inte påverkas 
negativt under byggtiden. Påverkan på alléer kräver dispens 
från Länsstyrelsen. 

Bedömningen utifrån utredningarna från omkringliggande 
områden är att de marktekniska förhållandena inom området 
är relativt goda, och bedömningen är att byggnader i en-två 
våningar kan grundläggas med platta på mark. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon. På normalriskområde rekommenderas 
att nya byggnader ska uppföras radonskyddande, det vill säga 
en grundkonstruktion som inte har uppenbara otätheter mot 
markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan och eventuella 
källarytterväggar tätas.

Förorenad mark
Som underlag för detaljplanearbetet har en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning (COWI, 2022-10-24) tagits 
fram för planområdet. Genomförd översiktlig miljöteknisk 
undersökning inom planområdet visar på att det inte 
förekommer halter av organiska ämnen (alifater, aromater, 
BTEX och PAH) i jordlager. Utförd undersökning baseras på 
stickprovstagning vilket innebär att det inte kan uteslutas att 
föroreningshalter kan förekomma i andra delar av planområ-
det eller i djupare jordlager. 

I utredningen har även grundvattnets kvalitet undersökts. 
På fastighetens västra sida installerades ett grundvattenrör 
(CWM02) i samband med undersökningen. I detta rör 
påträffades halter av aromater >C8-C10, toulen, xylener 
samt samtliga tre grupper av PAH. Dessa sex parametrar 
överskrider riktvärden för exponeringsvägar med avseende 
på miljörisker i ytvatten. 

Under ett platsbesök i byggnaden på fastigheten noterades det 
att bottenplattan utgjordes av ett poröst betong/cementlik-
nande material med sämre bärförmåga. Eventuella spill från 
verksamheten kan därmed sjunkit djupt ned i bottenplattan 
via sprickor som uppstått och förorenat marken under 
byggnaden. Detta skulle kunna vara en möjlig förklaring till 
de halter som har påträffats i grundvattnet.

Påträffade föroreningshalter i grundvatten ses inte som ett 
hinder för kommande exploatering av fastigheten. Detta 
eftersom halterna, trots att de är över jämförda riktvärden, 
är relativt låga. Djup till grundvattnet är strax över 2 meter 
under markytan vilket innebär att mycket av nu påträffade 
halter kommer avdunsta i ångtransporten upp mot markytan. 
Dagens byggmetoder är dessutom relativt täta. 

En fördjupad markundersökning, en riskbedömning och en 
dagvattenutredning kommer tas fram till granskningsskedet 
för att få en utförligare bild av föroreningssituationen inom 
området. 

Foto på allén. 
 
Grönområdesplan 
Planområdet är inte utpekat i grönområdesplanen. 

Geoteknik och Radon
Enligt SGU:s kartvisningstjänster utgörs planområdets 
marklager i de yttre skiktet av sandig morän och berggrun-
den består av granitisk gnejs. Jorddjupet är 3-5 meter inom 
området.
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Halterna i grundvattnet kommer även behöva övervakas 
i samband med de markarbeten som skall genomföras i 
samband med exploateringen. 

I plankartan regleras med följande bestämmelse: ”Start-
besked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning”.

Enligt paragraf 28 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd behöver en anmälan upprättas 
med anledning av nu påträffade föroreningar i grundvattnet.  

6. Vatten

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker. 

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor och gräsmattor. I och med genomförande av planförsla-
get väntas andelen hårdgjorda ytor bli relativt likvärdig med 
vad det är idag, även om större del av området kommer vara 
bebyggd.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så 
att lågpunkter och instängda områden undviks samt att 
marken höjdsätts så att vatten, både dagvatten och skyfall, 
ges möjlighet att avrinna från byggnaderna. För att tillse att 
utgående vattenflöde från området, som föreslås anslutas till 
kommunalt ledningsnät för dagvatten, inte ökar jämfört med 
befintliga förhållanden erfordras flödesutjämning med hjälp 
av fördröjningsmagasin.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte 
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande 
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB). Planområdet bedöms 
inte försvåra möjligehten att nå beslutad miljökvalitetsnorm 
då områdets och storlek har försumbar betydelse. Det 
aktuella planområdet är dessutom redan ianspråkstaget och 
till stor del hårdgjort.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen kommer påverkas positivt i och 
med planförslaget då genomförandet av planen innebär att 
föroreningshalerna i grundvattnet ska utredas vidare samt 
åtgärdas.

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder längs med 
Trandaredsgatan på mark som idag är ianspråkstagen för 
verksamheter. Att området bebyggs med bostäder kommer 
sannolikt innebära att området upplevs som mindre ovårdat 
med mindre sly. Planförslaget innebär att fler människor bor i 
området ökar antalet människor som visats inom området på 
kvällar vilket kan bidra till att öka trygghetskänslan i närom-
rådet. Samtidigt bidrar planförslaget till att en mötesplats, 
som pizzerian utgör idag, försvinner från området.  

8. Störningar på platsen

Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det 
är även långt till andra farliga verksamheter som behöver 
skyddsavstånd. Ytterligare utredningar bedöms inte nödvän-
diga.

Buller och vibrationer
I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och 
därför har en bullerutredning (Sjökvist teknik, 2022-10-19) 
tagits fram. Med hjälp av utredningen visas förslag på hur 
området kan bebyggas så att risken för att människor blir 
störda av buller minimeras. 

Sydväst om planområdet går Trandaredsgatan som bedöms 
trafikeras av ungefär 7 200 fordon per dygn år 2040. Höga-
gärdsgatan, sydväst om planområdet, bedöms trafikeras med 
ungefär 3 000 fordon per dygn. De prognostiserade trafik-
mängderna ligger till grund för beräkningar av bullernivån 
från trafik. 
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Resultatet från bullerutredningen visar att det aktuella 
byggnadsförslaget underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå 
för samtliga bostadsfasader vilket innebär att riktvärdes för 
ekvivalent ljudnivå uppfylls. 

Enligt kravet i Svensk författningssamling, SFS 2015:216 
ska varje bostad ha tillgång till en uteplats där ljudnivå från 
trafik får vara högst 50dBA. Max ljudnivå från trafik får vid 
samma uteplats vara högst 70dBA och överskridas högst 5 
gånger per timme. Resultatet från bullerutredningen visar att 
flera bostäder saknar möjlighet att enkelt ha en sådan uteplats 
vid egen fasad. För att leva upp till förordningens riktlinjer 
behöver därför en gemensam uteplats som alla bostäder har 
tillgång till och där kravet uppfylls byggas inom planområdet. 

I plankartan regleras det med bestämmelsen m1: ”Varje 
bostad ska ha tillgång till minst en uteplats där föreskrivna 
riktvärden för buller för uteplats klasas.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

Luftkvalitet 
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU.

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftför-
oreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna kommer inte 
heller överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts 
i detaljplanen.

9. Planbestämmelser

Kvartersmark
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att bostäder får 
byggas inom planområdet, även bostadskomplement ingår i 
användningen. 

Egenskapsbestämmelser, kvartersmark 
Inom planområdet finns det en bestämmelse om att delar 
av marken inte får bebyggas. Mark som inte får förses med 
byggnad är markerat med prickar i plankartan. 

h1 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8 meter. Högsta 
nockhöjd på byggnadsverk beskriver höjden från marken till 
yttertakets högsta del. 

h2 Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är 4 meter. 

m1 Varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats där 
föreskrivna riktvärden för buller för uteplats klaras. 

o1 Största takvinkel är 15 grader. 

Ekvivalent frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

Fasad mot syd och öst.

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå vid fasad mot syd och öst. Vid 
flera av bostädernas fasader överskrids ljudnivån på högst 50 dBA för uteplats. 

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

Fasad mot väst och nord.

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Ekvivalent frifälts ljudnivå vid fasad

TECKENFÖRKLARING

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå vid fasad mot väst och norr. 
Vid flera av bostädernas fasader överskrids ljudnivån på högst 50 dBA för 
uteplats. 
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Ekvivalent ljudnivå 1,5 meter ovan mark

TECKENFÖRKLARING

< 45 dBA
< 50 dBA
< 55 dBA
< 60 dBA
< 65 dBA
< 70 dBA
< 75 dBA
> 75 dBA 

TRAFIKBULLER 
FEMMAN 43,  BORÅS
DATUM: 2022-10-19

Beräkning avser prognos för år 2040

Beräknad prognos för år 2040, ekvivalent ljudnivå 1,5 meter ovan mark. 
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f1 Komplementbyggnad för gemensamma utrymmen såsom 
miljörum och cykelrum ska utföras i en rund form.  
 
Planbestämmelsen finns för att knyta an till den befintliga 
runda byggnaden som finns på platsen idag och som kommer 
rivas i och med planens genomförande. En komplement-
byggnad som är rund till formen, och som tillsammans med 
en anlsutande pergola skapar en hel cirkel, gör att platsens 
karaktär och uttryck, i form av en rund byggnad, bevaras. 

e1 Största byggnadsarea är 660 m2 för huvudbyggnad. 

e2 Största byggnadsarea är 130 m2 för komplementbyggnad. 

a1 Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar har 
avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning. 

10. Övergripande beslut

Vision 2025
År 2012 antogs visionen Borås 2025 av kommunfullmäktige. 
Visionen innehåller ett flertal strategier som kommunen har 
som mål att uppnå till år 2025. Bland annat att Borås ska vara 
en plats där människor möts och att Borås ska vara ekologisk 
hållbarhet lokalt och globalt. Detaljplanen bidrar till visionen 
genom att planen möjliggör förtätning av bostäder inom ett 
område som redan är ianspråkstaget.

Översiktlig planering
Översiktsplan för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

Planområdet ligger inom området som benäms övrig stads-/
tätortsbebyggelse. Det innebär att området idag utgörs av 
övervägande bostäder med inslag av annan användning. 
Översiktsplanen medger komplettering med bostäder och 
blandad användning utifrån specifika förutsättningar och i 
lägen som stärker lokal handel och service. Då planförslaget 
innebär förtätning av bostäder överensstämmer förslaget 
med översiktsplanen.  

Miljömål
Sveriges miljömål består av ett generationsmål och 16 miljök-
valitetsmål med tillhörande etappmål inom områdena avfall, 
biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbarstadsutveckling, 
luftföroreningar och klimat. 

I de nationella miljömålen finns God bebyggd miljö som 
berör planering av nya bostäder. Riksdagens definition av 
miljömålet God bebyggd miljö – ”Städer, tätorter och annan 

bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpas-
sat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas”. 

Planförslaget bidrar till att uppnå målet ”God bebyggd 
miljö”. I och med att planen möjliggör förtätning av bostäder 
i ett befintligt område med närhet till service, skolor  och 
förskolor samt grönområde finns positiva förutsättningar för 
att skapa en god boendemiljö i området. 

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs på grund av att 
bostäderna som tillåts i detaljplanen endast bedöms ha en 
mycket lite påverkan på miljön. Undersökningen har dock 
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i 
detaljplanen: 

• Utreda markmiljön för att studera om det finns markför-
oreningar. 

• Utreda om det planerade bostäderna kommer bli bulle-
rutsatta. 

12. Planens genomförande

Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark på sin fastighet. För Husarvid AB som är 
exploatör innefattar det byggnation av radhus. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme. Se rubrik 4, Teknisk försörjning.

Avtal
Ett plankostnadsavtal finns tecknat mellan exploatör och 
Borås Stad. 
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Ledningar 
Ledningskoll utfördes i november 2022. Följande ledn-
ingsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet.

 » Borås Energi och Miljö AB
 » Borås Elnät AB
 » Borås Stad - Tekniska förvaltningen 
 » Splitvision AB
 » Skanova AB

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten ska utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning. 
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Omgivande gator har kommunalt huvudmannaskap.

Fastighetsägare
Planområdet omfattar fastigheten Femman 43 som ägs av 
exploatören.

Ekonomi
Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder 
som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som 
bedöms vara nödvändiga för det allmänna ska finansieras av 
kommunen. 

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgift då ny 
fastighet ansluts till elnätet. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgift då ny fastighet inom planområdet ansluts till det 
allmänna VA-nätet. 

Kostnader som kommer belasta exploatören:

 » Eventuell flytt av teleledning. 
 » Avgifter som framgår av plankostnadsavtalet. 
 » Anslutningsavgifter till fibernätet, eventuella fjärrvär-

meledningar och allmänna VA-nätet. 

Exploatören får genom en utökad byggrätt tillgodogöra sig 
den eventuella värdeökning av fastigheten Femman 43 som 
detaljplanen medför. 

13. Administrativa frågor

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen, 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Sjökvist Teknik, 2022-10-19).
 » Markmiljöundersökning (Cowi, 2022-10-24).
 » Miljöinventering av byggnad på fastighet Femman 43 

(Afry, 2022-10-21). 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Tyréns AB genom Åsa Karlsson. 
Handläggare från Borås Stad har varit Lisa Marklinder.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Åsa Karlsson 
plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Oscar Klasson 
Mark- och exploateringsingenjör



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Bostäder.B

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 8 meter
h2 Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är 4 meter

Skydd mot störningar
m1 Varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats där föreskrivna

riktvärden för buller för uteplats klaras.

Takvinkel
o1 Största takvinkel är 15 grader

Utformning
f1 Komplementbyggnad för gemensamma utrymmen såsom miljörum

och cykelrum ska utföras i en rund form.

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är totalt 660 m2 för huvudbyggnad.
e2 Största byggnadsarea är totalt 130 m2 för komplementbyggnad.

Villkor för startbesked
a1 Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän

markens lämplighet aveende föroreningar har avhjälpts till
Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.

Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5år efter att planen har fått laga kraft.

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 20xx-xx-xx

Upprättad 20xx-xx-xx

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000
PLATS FÖR
ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Hulta, Femman 43, Rondo

Upprättad 2022-11-30 Reviderad

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Åsa Karlsson
Planarkitekt konsult Tyréns AB

Samråd

Granskning 

Antagande

Laga kraft

Skala: 

3220 4040 Meter8 12 16 3624 28

1:400

INFORMATION
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.

Planavgift debiteras ej vid bygglov.
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken 

för ansökan enligt 9 kap. miljöbalken för ansökan om 

tillstånd till nytt vattenverk i Dalsjöfors, Borås Stad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen översänder upprättat samrådsyttrande till Borås Energi och 

Miljö AB 

 

 

Datum 

2023-01-19 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-25 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-23 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-20 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00923 1.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 

2023-01-13 Bengt Himmelmann 

  Avdelningschef 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås  
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-02-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00923 1.1.2.1 

  

 

Samrådsyttrande för ansökan om tillstånd till nytt 

vattenverk i Dalsjöfors, Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen översänder upprättat samrådsyttrande till Borås Energi och 

Miljö AB 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen yttrar sig gällande markanvändningen och lokaliseringen av 

vattenverket.  

Den befintliga detaljplanen möjliggör byggnation av ett vattenverk med 

tillhörande anordningar. Borås Stad är ägare till fastigheten Borås Kråkhult 1:2, 

vilket möjliggör att Borås Energi och Miljö förvärvar området eller att staden 

genom ett arrende upplåter marken.  

Kommunstyrelsens synpunkter till Borås Energi och Miljö:  

• Byggnationen inom området bör förläggas så långt som möjligt från 

Boråsvägen och de fyra befintliga bostadsfastigheter som ligger i anslutning till 

området.  

• Lokaliseringen är vid en viktig entré till Dalsjöfors och byggnationen ska 

anpassas till sin omgivning och ha hög arkitektonisk utformning. 

• Byggnationen bör innebära så liten hårdgjord yta som möjligt och befintliga 

gröna strukturer sparas så långt det går. 

Ärendet i sin helhet 

Borås Energi och Miljö har skickat samrådsunderlag till Borås Stad inför 

ansökan om tillstånd till nytt vattenverk i Dalsjöfors. I samrådet presenteras 

bland annat verksamhetens omfattning, lokalisering och preliminär 

miljöpåverkan. Kommunstyrelsen yttrar sig gällande markanvändningen och 

lokaliseringen av vattenverket och har inte tagit ställning till om vattenverket 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  

Borås Energi och Miljö har under en längre tid i samråd med tjänstepersoner på 

Stadsledningskansliet sökt platser för lokalisering av ett nytt vattenverk. Platsen 

som i samrådet förordas av Borås Energi och Miljö ägs av Borås Stad och ligger 

inom fastigheten Borås Kråkhult 1:2. Marken för vattenverkets etablering 

utgörs idag främst av skogsmark och en mindre del jordbruksmark. Mellan 

verkets placering och Boråsvägen finns fyra bostadsfastigheter inom ett avstånd 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

på ca 50 – 100 m. På andra sidan Ställvägen finns bland annat Dalsjöfors 

återvinningscentral och avfallsanläggning. Kommunstyrelsen ser positivt på 

föreslagen lokalisering utifrån flera aspekter. Föreslagen lokalisering ligger nära 

befintlig infrastruktur både avseende vatten- och avloppsledningar och trafik 

(ligger i anslutning till väg 1701, Boråsvägen) och bedöms inte hindra den 

långsiktiga utvecklingen av Dalsjöfors.  

Lokaliseringen sker även på en gällande detaljplan (”Dalsjöfors i Borås 

Kommun, Kråkhult Uppegården 1:3 m.fl.) för småindustriändamål. Den 

befintliga detaljplanen möjliggör byggnation av ett vattenverk med tillhörande 

anordningar. Borås Stad är ägare till fastigheten Borås Kråkhult 1:2, vilket 

möjliggör att Borås Energi och Miljö förvärvar området eller att staden genom 

ett arrende upplåter marken.  

Vattenverkets verksamhet kommer enligt Borås Energi och Miljö inte störa 

intilliggande bebyggelse.  

Kommunstyrelsens synpunkter till Borås Energi och Miljö:  

• Byggnationen inom området bör förläggas så långt som möjligt från 

Boråsvägen och de fyra befintliga bostadsfastigheter som ligger i anslutning till 

området.  

• Lokaliseringen är vid en viktig entré till Dalsjöfors och byggnationen ska 

anpassas till sin omgivning och ha hög arkitektonisk utformning. 

• Byggnationen bör innebära så liten hårdgjord yta som möjligt och befintliga 

gröna strukturer sparas så långt det går. 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till skriftligt samråd enligt 6 kap. miljöbalken för ansökan enligt 11 

kap. miljöbalken för ansökan om tillstånd till nytt vattenverk i Dalsjöfors, Borås 

Stad från Borås Energi och Miljö AB, 2022-12-08 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Energi och Miljö AB, info@borasem.se 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk Samhällsplanering 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt vattenverk i Dalsjöfors  
 

Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd till nytt 
vattenverk i Dalsjöfors, Borås Stad 

 

 

 

 

 

 

Borås 2022-12-02 

Magnus Kårestedt, VD 

Borås Energi och Miljö AB   
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Borås Stad arbetar med att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen i kommunen. 

Idag sker den huvudsakliga dricksvattenproduktionen i Sjöbo vattenverk efter 

vattenuttag i Öresjö.  

Till följd av väntad ökning av dricksvattenbehovet och begränsningar i 

produktionskapaciteten har Borås Energi och Miljö AB (nedan kallat bolaget) lämnat in 

en ansökan om tillstånd för bortledande av ytvatten från sjön Tolken i Borås och 

Ulricehamns kommuner i syfte att använda sjön till ny ytvattentäkt. Prövningen sker i 

mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mål nr M 5260-21. Det 

planerade vattenuttaget avses renas i ett nytt vattenverk i Dalsjöfors. Bolaget avser 

att ansöka om frivilligt tillstånd för vattenverket enligt 9 kapitlet miljöbalken.  

Med ny vattentäkt och nytt vattenverk skapas förbättrad redundans avseende 

vattenförsörjningen då möjligheten till alternativ vattenförsörjning idag är begränsad 

utan befintlig huvudvattentäkt och Sjöbo vattenverk i funktion. Dessutom är Sjöbo 

vattenverk äldre och behöver renoveras. Detta avses ske när nytt vattenreningsverk 

är på plats och huvuddelen av vattenproduktionen för kommunen kan ske därifrån. 

 

Figur 1. Översiktskarta. Det nya vattenverkets placering är inringat. 
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1.2 Syfte med samrådsprocessen 
Bolaget avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för nytt vattenverk i 

Dalsjöfors.  

Syftet med samrådsunderlaget är att ge en översiktlig beskrivning av planerad 

verksamhet, nuvarande förhållanden och förutsedd miljöpåverkan. 

Samrådsunderlaget utgör underlag vid samråd om verksamheten kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan eller inte och i fråga om miljökonsekvensbeskrivningens 

innehåll och utformning (så kallat undersökningssamråd enligt 6 kap 24 § 

miljöbalken). Undersökningssamrådet ska hållas med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Länsstyrelsen 

ska få ett tillräckligt underlag för att besluta i frågan om huruvida planerad 

vattenverksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) och för att 

kunna ge synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och 

utformning.   

Bolagets inställning är att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan vilket 

framgår mer av avsnitt 7.3.  

 

2 Administrativa uppgifter  
Sökande 

Verksamhetsutövare Borås Energi och Miljö AB 

Organisationsnummer 556527-5590 

Adress Box 1713, 501 17 Borås 

Kontaktperson Anders Fransson, projektledare 

Borås Energi och Miljö AB 

Telefon kontaktperson 033–35 74 76, 0768–88 74 76 

E-post anders.fransson@borasem.se   

Anläggningen 

Fastighetsförteckning Kråkhult 1:2  

Fastighetsägare Borås Stad 

 

3 Samrådets omfattning  
Bolaget avser ansöka om frivilligt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för behandling 

av upp till 11,7 miljoner m3 råvatten per år. 

Behandlingen ger upphov till ett spol- och slamvatten från reningsprocessen som till 

viss del avleds till avloppsreningsverket Sobacken och en viss del via 

fördröjningsdamm till recipienten Jordbrosbäcken.   
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4 Verksamhetsbeskrivning  

4.1 Övergripande 
Produktionen av dricksvatten i Dalsjöfors har beräknats för flera scenarion. 

Vattenverket ska vid normaldrift ta emot ca 16 000 m3 råvatten/dygn. I processen 

sker en förlust på ca 9 % vilket ger en dricksvattenproduktion på ca 14 500 m3/dygn. 

Vattenverket ska dock dimensioneras för en situation då Sjöbo vattenverk är ur drift 

och hela dricksvattenproduktionen sker i Dalsjöfors. Vattenverket kommer då att ta 

emot högst 32 000 m3 råvatten per dygn i medeltal per månad, dock som mest 

40 000 m3 under ett dygn. Det ger en produktion vilken som mest uppgår till ca 36 

400 m3 dricksvatten på ett dygn (räknat på 40 000 m3 på ett dygn). Den årliga 

råvattenmängden som behandlas i Dalsjöfors kommer som mest att uppgå till ca 11,7 

miljoner m3/år (32 000 x 365).  

Projektering av det nya vattenverket pågår varför utformning inklusive ingående 

reningsprocesser med mera inte är slutligt utformade. Byggnation kommer att ske 

genom totalentreprenad vilket också innebär att den slutliga utformningen inte 

kommer att fastställas förrän efter att avtal har upprättats med entreprenör och 

detaljprojektering har genomförts av dem.  

4.2 Processavloppsvatten 
Ingående råvatten kommer att genomgå flera reningssteg. Föreslagen process 

presenteras schematiskt i Figur 2. De olika reningsstegen kommer att innebära 

utsläpp av processavloppsvatten vilket i huvudsak kan delas upp i två delar:  

• Spill- eller slamvatten från lamellsedimenteringen som leds via spillvattennätet 

till Sobackens avloppsreningsverk 

• Tvättvatten från ultrafiltrena (s.k. cemical enhanced backwash, CEB) som leds 

via spillvattennätet till Sobackens avloppsreningsverk 

• Spolvatten från backspolning av filter som via en fördröjningsdamm släpps ut 

till recipient  

 

Figur 2. Förenklat blockschema över de föreslagna reningsstegen  
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4.2.1 Processavloppsvatten till spillvattennätet 

Det vatten som ska släppas till spillvattennätet och vidare till Sobackens 

avloppsreningsverk är framför allt slamvatten från lamellsedimenteringen.  

Vid maxproduktion bedöms en volym på 200 m3/dygn slamvatten uppstå. Slamvattnet 

innehåller naturligt förekommande suspenderat material som uppskattningsvis ger en 

torrsubtanshalt på knappt 1 %.  

Före lamellsedimenteringen kommer flockningskemikalie att tillsättas för att lättare 

avskilja löst naturligt organiskt material i sedimenteringssteget. Som flockningsmedel 

kommer troligen en aluminiumbaserad lösning med polyaluminiumklorid (PAK) att 

användas som doseras med cirka 25 ml/m3. Vid maxproduktion i det nya 

vattenverket, kommer således ca 800 l PAK-lösning/dygn att avledas till 

avloppsreningsverket.  

Ultrafiltrena kommer att rengöras ca 1 gång/dag med ett tvättvatten som innehåller 

natriumhydroxid, saltsyra och natriumhypoklorit (s.k. CEB-vatten). Då både bas 

(natriumhypoklorit) och syra (saltsyra) tillsätts kan pH variera varför tvättvattnet kan 

behöva samlas upp och pH-justeras innan det släpps vidare till spillvattennätet. 

Vidare kommer ultrafiltrena att rengöras 1 gång/år med ett s.k. CIP-vatten (clean in 

place). Även det innehåller natriumhydroxid, saltsyra och natriumhypoklorit och kan 

vara surt eller basiskt. Det kan därför också behöva samlas upp och neutraliseras 

innan det släpps till spillvattennätet.   

4.2.2 Processavloppsvatten till recipient 

Processavloppsvatten som avses att släppas till recipient är spolvatten från rening av 

biofilter, kolfilter och ultrafilter. Det mesta av partiklar i råvattnet kommer att 

sedimentera i lamellsedimenteringen där spolvattnet leds till spillvattennätet. Från 

biofiltrena kommer dock ett slam att bildas i form av biohud, det vill säga 

mikroorganismer. Då kolfilterreningen sker efter lamellsedimenteringen kan det 

förekomma små mängder av flockningsmedel med polyaluminiumklorid PAK från 

restflockar.  

Spolvatten från ultrafilter kommer endast innehålla det som passerar kolfiltret, dvs 

partiklar samt den biohud som lossnar från kolfiltren. 

Vid spolning av bio- och kolfilter kommer vatten i spolbassäng att hålla pH mellan 6,6 

– 6,8. För spolning av ultrafilter tas vatten från lågreservoar med pH 8,4.  

Den förväntade mängden spolvatten från ovanstående filter till recipient är ca 9 % av 

råvattenmängden eller ca 1 miljoner m3/år vid maxdrift.   

Fördröjningsdammen syftar både till att skapa ett utjämnat flöde från verksamheten 

samt att reducera suspenderat material.  
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4.3 Kemikalieanvändning 
Nedan följer en tabell över de kemikalier och mängder som preliminärt kommer att 

användas.  

Tabell 1. Kemikalier som preliminärt kommer att användas i processen. För 

de ämnen där förbrukning inte anges styrs mängden av val av teknisk lösning 

varför den inte går att uppskatta förrän val har gjorts. 

Kemikalier Reningssteg Årsförbrukning 

normaldrift  

Årsörbrukning 

maxdrift  

        Mottagare av 

restkemikalier 

Polyaluminium-

klorid (PAK)  

Sedimentering 200 ton 400 ton         Avloppsrenings-

verk 

Vattenglas Sedimentering 10 m3 20 m3         Avloppsrenings-

verk 

Natriumhypo-

klorit 

12,5%-ig 

Dels vid 

sedimentering, 

dels vid 

lågreservoar 

13 m3 26 m3         Dricksvattnet 

CEB 8,5 m3 17 m3         Avloppsrenings-

verk 

Natrium- 

hydroxid  

25 %-ig  

Dels vid 

sedimentering, 

dels vid 

lågreservoar 

0,55 m3 1,1 m3         Dricksvattnet 

CEB 8 m3 16 m3         Avloppsrenings-

verk 

Saltsyra  

33%-ig 

CEB 6,5 m3 13m3         Dricksvattnet 

Ammonium-

sulfat 

Desinfektion 0,9 m3 1,8 m3         Dricksvattnet 

Salt (NaCl)  Beredningsvatten 

för kloramin och 

sodalösning  

          Dricksvattnet 

 

4.4 Energianvändning  
Uppvärmning kommer troligen att ske med fjärrvärme. Elförbrukning i vattenverket 

härrör framför allt från pumparna. Vid full produktion uppskattas elförbrukningen 

uppgå till ca 3,0 – 3,5 GWh per år. Vid upphandling kommer frekvensstyrda och så 

energieffektiva pumpar som möjligt att väljas.  

För verket kommer reservkraft att finnas. Metod ska beslutas om i slutet av år 2022.  

 



 

 

9 (23) 

 

4.5 Avfall 
Det avfall som väntas från verksamheten är främst hushållsavfall för vilket 

källsortering planeras. Därutöver kommer underhållsarbeten att utföras vilket kan ge 

upphov till avfall och farligt avfall såsom spill från verkstad, oljor och packningar, UV-

lampor etc. 

Därutöver finns ett laboratorium där det kan uppkomma rester från labbkemikalier 

vilket kommer att hanteras som farligt avfall.   

4.6 Trafik och transportrörelser  
Transporter till vattenverket kan komma både norr och söder ifrån längs Boråsvägen, 

se figur 3. Antal transporter kommer att uppgå till ett fåtal per vecka vilket innebär att 

antal transportrörelser till och från verket kommer att vara mindre än en per dag. 

Transporter bedöms därför inte vara någon fråga som behöver belysas närmare i 

MKBn.   

 

Figur 3. Pilarna visar tillfartsvägar till vattenverket. Utdrag från 

Informationskartan Länsstyrelsen Västra Götaland.  

4.7 Buller 
Vattenverket har inte någon bulleralstrande utrustning mer än ventilationsaggregat 

vilket inte väntas ge något buller av betydelse för omgivningen.  
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4.8 Övrigt  
Vattenverket kommer inte att orsaka något särskilt utsläpp till luft.  

4.9 Tidplan 
Upphandlingen av entreprenör för uppförande av vattenverket planeras till våren 

2024. Byggtiden är ca 2 år och vattenverket planeras att driftsättas 2027. 

 

5 Lokalisering  

5.1 Förordad lokalisering  
Vattenverket avses placeras inom fastigheten Kråkhult 1:2, se Figur 4. Fastigheten 

ligger i sydvästra delen av Dalsjöfors, längs Boråsvägen (väg 1701), och ägs av Borås 

Stad.  

Fastigheten har valts av flera skäl. Fastigheten har ett strategiskt läge mellan 

vattentäkten och Borås med ett gynnsam topografiskt läge. Från vattentäkten 

kommer vattnet att pumpas över högpunkt i Äspered och kan därefter ledas till Borås 

via vattenverket i Dalsjöfors genom självfall på grund av det gynnsamma topografiska 

läget. Detta underlättar driften och ger minskad energiförbrukning. Fastigheten är 

även lokaliserad nära befintlig infrastruktur avseende vatten- och avloppsledning samt 

väg. Vidare finns en detaljplan på platsen som möjliggör verksamheten samt att Borås 

stad har rådighet över fastigheten.     

Överföringsledningar för råvatten kommer att anläggas från Tolken, ca 11 km nordost 

om verkets placering. Vidare kommer distributionsledningar från vattenverket att 

anslutas till kommunens vattenförsörjningsnät i Borås och Dalsjöfors. 

 

Figur 4. Vattenverket kommer att placeras inom del av fastighet Kråkhult 1:2. 
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5.2 Översiktsplan 
Borås Stads översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 12 april 2018. Dalsjöfors 

pekas ut som en av fyra serviceorter som ska fungera som lokala centra och bland 

annat erbjuda vardagsservice och kollektivtrafik.  

Platsen för vattenverket är markerad som landsbygd, i direkt anslutning till befintliga 

bostadshus som är markerade som övrig stads-/tätortsbebyggelse. För landsbygd 

anges att ny bebyggelse kan prövas utifrån hänsyn till allmänna intressen och 

förutsättningar för teknisk försörjning.   

5.3 Detaljplan 
Området berörs av stadsplan för del av Dalsjöfors i Borås kommun (Kråkhult 

Uppegården 1:3 m.fl.). Stadsplanen fastställdes 1978. Efter att plan- och bygglagen 

infördes 1987 gäller stadsplaner som detaljplaner. Planområdets huvudsakliga 

användning är avsett för småindustriändamål (markerat med Jm i plankartan). Planen 

omfattar även område för bostads- och småindustriändamål (markerat med Bj i 

plankartan).  

Vattenverkets exakta läge är inte slutligt bestämt. I det arbete som pågår med 

verkets lokalisering inklusive parkering och övriga ytor kopplade till drift och personal 

beaktas dock planen så att det uppförs inom område för småindustriändamål (Jm). 

Bolaget bedömer att verksamheten är förenlig med gällande detaljplan. 

 

Figur 5. Del av plankarta för stadsplan för del av Dalsjöfors i Borås kommun 
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6 Områdesbeskrivning  

6.1 Övergripande 
I Dalsjöfors tätort bor ca 3 500 personer (år 2015, information hämtad från 

översiktsplanen). Dalsjöfors är en serviceort för ett omland med drygt 7 000 personer.  

Mellan verkets placering och Boråsvägen finns fyra bostadsfastigheter vilka finns inom 

ett avstånd på ca 50 – 100 m. På andra sidan Ställvägen finns bland annat Dalsjöfors 

återvinningscentral och avfallsanläggning. Cirka 400 m öster om placeringen finns en 

vårdcentral.  

Marken för vattenverkets etablering utgörs idag främst av skogsmark och en mindre 

del jordbruksmark. Marken sluttar i nordvästlig riktning mot en mosse vid namn 

Söckemossen. 

 

Figur 6. Området runt planerat läge för det nya vattenverket.  

  

Söckemossen  

Vårdcentral  

Avfallsanläggning  
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6.2 Skyddade områden 
Området omfattas inte av skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken såsom 

naturreservat, lanskapsbildsskydd eller strandskydd.  

Området ingår heller inte i något riksintresse.   

Ca 200 meter norr om planerad etablering ingår marken i Öresjö 

vattenskyddsområde. 

6.3 Naturmiljö 
Skogsmarken på platsen för etableringen av vattenverket ingår i Länsstyrelsens 

lövskogsinventering där den givits klass 3 (tregradig skala där 1 utgör högsta 

naturvärde). Området är markerat i Figur 7. En naturvärdesinventering har utförts 

2022 där tomten för vattenverket utgör ett naturvärdesobjekt med klass 3, påtagligt 

naturvärde (Ensucon, 2022). Objektet beskrivs som delvis fuktig lövskog med några 

grova/äldre lövträd insprängda i produktionspräglad björk- och granskog. Grova 

hålträd av ek, sälg, björk och asp finns samt inslag av rönn, gran och äldre hassel. 

Fältskiktet är lundartat med arter som smultron, humleblomster, nejlikrot, kärrfibbla, 

gökärt, kransmossa mm.  

Några skyddsvärda träd är inte identifierade i närområdet. Det finns inte heller några 

fynd av skyddsvärda arter registrerade i artportalen mellan åren 2000-2022 på 

platsen för det planerade vattenverket.  

 

Figur 7. Registrerade naturvärdesobjekt i området. Gröna ytor visar objekt i 

lövskogsinventeringen, brunskrafferad yta (med kant) visar rikkärr och blå-

skrafferad yta visar sumpskogar.   
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Nordväst om etableringsplatsen ligger Söckemossen som breder ut sig i 

nordostlig/sydvästlig riktning. Mossen anges vid namn i Figur 7. Söckemossen ingår 

inte i den nationella våtmarksinventeringen. Mossen är utpekad som 

naturvärdesobjekt klass 3 i naturvärdesinventeringen från 2022 (Ensucon, 2022). 

Objektet beskrivs som öppen torvmosse med flera igenväxta diken. Ett glest trädskikt 

av senvuxna tallar och björk förekommer främst i kanter och längs gamla diken. 

Fältskiktet domineras av klockljung, hedsäv, tuvull, vitmossor och starrarter. Öppna 

sumphål förekommer i området.  

Längs Söckemossens södra gräns sträcker sig ett långsmalt rikkärr som ingår i den 

regionala miljöövervakningen, se Figur 7. Objektet heter Söckemossen 2 km OSO 

Äspered. Rikkärret har i rapport från 2013 beskrivits som ett mycket kraftigt 

degenererat rikkärr i kanten av en högmosse. Vidare beskrivs att bladvass har tagit 

över kärret som hyser få rikkärrsindikatorer i ringa antal. De arter som fortfarande 

finns kvar är slåtterblomma, Jungfru Marie nyckel, hirsstarr och kärrfibbla. Sphagnum 

dominerar bottenskiktet (Sundh, 2013). Två exemplar av Jungfru Marie nycklar har 

registrerats i rikkärret år 2012 (Artportalen). Arten trivs i bland annat buskmark, 

fuktiga till blöta gräsmarker, kalkfattiga myrbiotoper och öppna myrbiotoper. Jungfru 

Marie nycklar tillhör orkidé-familjen. Arten är fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen. 

Arten är kategoriserad som livskraftig enligt rödlistan.  

Nedströms Söckemossen finns en sumpskog i direkt anslutning till Jordbrosbäckens 

norra sida, se Figur 7. Den är kategoriserad som kärrskog enligt Skogsstyrelsens 

underlag med blandskog av löv- och barrträd samt att den är svagt lokalt påverkad 

genom anslutande dikning.  

Jordbrosbäcken rinner sedan genom en smal skogbeklädd dalgång med delvis branta 

bergväggar på en ca 2,4 km lång sträcka. Parallellt med bäcken går en cykelbana på 

en tidigare banvall. Ravinen har givits klass 2, dvs högt naturvärde, i 

naturvärdesinventeringen (Ensucon, 2022). Där framgår att dalgångens form skapar 

ett svalt och fuktigt klimat som gynnar mossor och lummerväxter. Ett rikt bestånd av 

revlummer (Lycopodium annotinum) finns spritt i stora delar av området. Arten är 

fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen. Övrigt förekommande naturvårdsarter i är 

bl.a. strutbräken (Matteuccia struthiopteris), vågig sidenmossa (Plagiotyhecium 

undulatum), kärrfibbla (Crepis paludosa), gökblomster (Lychnis flos-cuculis), 

ängsvädd (Succisa pratensis), brudborste (Cirsium heterophyllum) och ögontröst 

(Euphrasia sp.) 

Orkidén grönvit nattviol har rapporterats i Artportalen på två lokaler i Jordbrosbäckens 

närhet, cirka 1,3 km nedströms verksamheten. Den ena lokalen registrerades 2020 

och den andra 2021. Arten trivs i bland annat löv- och barrblandskog, löv- och 

ädellövskog, triviallövskog och friska gräsmarker. Arten är klassad som livskraftig 

enligt rödlistan och fridlyst enligt 8 § artskyddsförordningen. 

Det finns inte något markavvattningsföretag kopplade till Söckemossen eller 

Jordbrosbäcken.  

6.4 Recipient 
Jordbrosbäcken har sin början i Söckemossen och rinner genom främst skogsmark i 

sydvästlig riktning. Efter cirka 3 kilometer rinner bäcken samman med Kappabäcken 

som sedan blir till Lillån vilken mynnar i Viskan i södra delen av Borås. Jordbrosbäcken 

är markerad med grön linje i Figur 8.  

Ett elfiske har gjorts där Jordbrosbäcken rinner under väg 1700, ca 3,7 km nedströms 

det planerade läget för vattenverket. Elfisket utföres år 2004 där öring påträffats samt 

sparsam förekomst av näcknejonöga, elritsa, bäckröding. Resultatet indikerar viss 

öringreproduktion då årsungar också hittades.  
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Enligt SMHI modelldata har Lillån en medelvattenföring på 1,2 m3/s. Jordbrosbäckens 

avrinningsområde utgör ca 7% av Lillåns avrinningsområde. Det ger en 

medelvattenföring i Jordbrosbäckens utlopp på ca 0,084 m3/s.  

6.5 Miljökvalitetsnormer för vatten  

6.5.1 Allmänt 

EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/G) syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt håll-

bar förvaltning av våra vattenresurser. Direktivet innefattar att varje medlemsland ska 

implementera miljökvalitetsnormer (MKN) för varje vattenförekomst. 

Vattenförekomster är vattendrag, sjöar, grundvatten och havsområden indelade i 

mindre enheter. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer, dvs krav att inom viss tid 

uppnå viss ekologisk och kemisk kvalitet på vattnet. För grundvatten gäller 

motsvarande krav för kemisk kvalitet och vattentillgång. Huvudregeln är att alla 

vattenförekomster ska uppnå normen god status inom en viss tidpunkt och att 

statusen inte får försämras. 

6.5.2 Vattenförekomster  

Närmsta ytvattenförekomst är Lillån (till centrala Borås, SE640046-133366), ca 3 km 

nedströms utsläppsområdet, se Figur 8.  

 

Figur 8. Yt- och grundvattenförekomster i området. Verksamhetsområdet 

markerat med röd ring. Recipienten Jordbrosbäcken visas med grön linje (ej 

vattenförekomst).  

Lillån SE640046-

133366 

Viskan SE640437-

132837 

SE640381-

133905 
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Vattenförekomsten Lillån (till centrala Borås) har måttlig ekologisk status. 

Utslagsgivande för bedömningen är dels kvalitetsfaktorn fisk vilken klassats som 

måttlig till följd av vandringshinder, dels kvalitetsfaktorn näringsämnen som klassats 

som måttlig till följd av förekomst av källor som kan leda till övergödningsproblem. 

Bedömningen för näringsämnen utgår från en påverkansanalys och inte mätdata 

varför bedömningen är osäker. Normen för ekologisk status är att god ekologisk status 

ska vara nådd senast 2039.  

Avseende kemisk status uppnår den ej god status med avseende på Bromerade 

difenyletrar (PBDE) och kvicksilver. För dessa ämnen finns ett generellt undantag från 

kraven på god status i Västra Götalands län. Normen är god kemisk ytvattenstatus.  

6.6 Kulturmiljö 
Enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns flera fornlämningar i närområdet, se Figur 

9.  

Beroende på den exakta lokaliseringen av verket kan som mest två fornlämningar 

komma att beröras av etableringen.  

Fornlämning L2020:9687 utgör ett område med fossil åkermark bestående av ca 15 

röjningsrösen. I samband med arkeologisk utredning i oktober 2020 grävdes 

sökschakt i området. Inga spår efter bebyggelselämningar eller dylikt påträffades.  

Fornlämning L1964:3336 utgör också ett område med fossil åkermark med ca 150 

röjningsrösen. I samband med arkeologisk utredning i oktober 2020 grävdes 

sökschakt i området. Inga boplatslämningar eller dylika lämningar, ej synliga ovan 

mark, påträffades. Klumpstenar som beskrivs i inventeringsbokuppslaget kunde inte 

återfinnas vid utredningen. Områdets polygon förminskas och delas upp i två utifrån 

röjningsrösenas spridning. 

I övrigt finns ytterligare två fossila åkrar väster om Ställvägen (L1960:4285 och 

L1964:4354). Väster om den aktuella fastigheten finns lämningar av ett 

boplatsområde (L2020:9690). Söder om Boråsvägen finns också lämningar av ett 

boplatsområde (L2020:9688) samt en bytomt/gårdstomt (L1969:4495). 
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Figur 9. Urklipp från Riksantikvarieämbetets kartfunktion Fornsök. Röda 

markeringar visar fornlämningar, blå markering visar möjlig fornlämning och 

grå markering visar lämning utan antikvarisk bedömning.  

  

L1960:4495 

L2020:9688 

L2020:9687 

L1964:3336 

L1960:4285 

L1964:4354 

L2020:9690 
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7 Preliminär påverkansbedömning  

7.1 Påverkan på vattenrecipient 
Vattenrecipienten Jordbrosbäcken kan påverkas dels i form av ett ökat flöde, dels av 

de ämnen som följer med backspolningsvattnet. 

7.1.1 Flöde i recipient 

För att undersöka påverkan på recipienten Jordbrosbäcken har fyra karakteristiska 

flöden tillsammans med tillkommande flöde från verksamheten studerats. Totalt har 

åtta beräkningsscenarier utförts. De karakteristiska flödena som har studerats är 

följande: medellågvattenföring (MLQ), medelvattenföring (MQ), medelhögvattenföring 

(MHQ) samt 50-årsflödet (HQ50).  

I Tabell 2 redovisas karakteristiska flöden i bäcken med och utan flödet från 

verksamheten samt maximal skillnad i vattennivå med flöde från verksamheten.  

Flödena och vattennivåerna är beräknade för Jordbrosbäcken ca 1,5 km nedströms 

verksamheten. Flödet från verksamheten som har studerats är det flöde som kan 

väntas uppstå vid maximalt vattenuttag vid full produktion i Dalsjöfors. Vid till 

exempel normaldrift blir alltså påverkan betydligt mindre.    

Påverkan på flödet i bäcken blir som mest vid låga flöden, då flödet från verksamheten 

utgör en mycket stor andel. Vid MLQ utgör det maximala flödet från verksamheten 

upp till ca 93 %.  

Simuleringarna visar att påverkan på vattennivåerna från flödet från verksamheten 

blir marginell. Vattennivåskillnaden mellan scenarierna med och utan flödet från 

verksamheten blir som mest vid lågflödessituationer (MLQ) vilken då uppgår till 

maximalt 22 cm. Maximal påverkan uppstår vid en flackare sträcka ca 400 m 

nedströms verket.  

Beräkningarna kommer att redovisas i sin helhet i kommande ansökan. 

Tabell 2. Karakteristiska flöden i Jordbrosbäcken ca 1,5 km nedströms 

verksamheten samt tillkommande maximalt flöde från verksamheten.  

 

 

 Flöde MLQ MQ MHQ HQ50 

Karakteristiskt flöde 

[m³/s] 
0,0029 0,056 0,898 2,280 

Karakteristiskt flöde + 

maximalt flöde från 

verksamheten [m³/s] 

0,042  0,096 0,938 2,319 

Andel av bäckens flöde från 

verksamheten (maximalt 

flöde) 

93 % 42 % 4 % 2 % 

Maximal vattennivåskillnad 

med flöde från 

verksamheten 

22 cm 10 cm 10 cm 3 cm 
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7.1.2 Påverkan från föroreningar i utgående vatten  
Spolvattnet från biofiltrena innehåller lite slam i form av biohud från filtren. I 

spolvattnet från kolfiltrena kan det även förekomma mindre mängder aluminium från 

restflockar som inte har sedimenterat i lamellsedimenteringen eftersom det 

sedimenteringen sker före kolfiltersteget.   

Spolvatten som ska ledas till recipient kommer avledas i en utsläppspunkt där 

provtagning av utgående vatten kommer kunna ske. Det är i dagsläget inte klart vilka 

parametrar som kommer bli aktuella för provtagning men utgående vatten från andra 

vattenreningsverk provtas bl.a. avseende COD, TOC, alkalinitet, pH, suspenderat 

material, färgtal, turbiditet och aluminium. Sannolikt bör även metaller såsom järn och 

mangan ingå i ett kontrollprogram. Vid jämförelse av utsläpp från annat vattenverk är 

susphalten den parameter som väntas bli för hög för att kunna släppas direkt till 

recipient. Därav kommer en fördröjningsdamm att byggas som kommer att fungera 

som både utjämningsmagasin av vattenflödet och som polerdamm av suspenderande 

ämnen som där har möjlighet att sedimentera, så att halten suspenderat material till 

recipient kan hållas i vart fall under 50 mg/l. I MKBn kommer förväntade halter och 

mängder i utgående vatten, förväntad retention i fördröjningsdammen samt påverkan 

på recipienten att beskrivas.  

7.2 Påverkan på avloppsreningsverk 
Det mesta av partiklarna i råvattnet, såsom humus, följer med i slamvattnet från 

sedimenteringen som går till avloppsreningsverket. Vid normal produktion uppkommer 

ca 100 m3 slamvatten per dygn. Vid maximal produktion, det vill säga då Sjöbo 

vattenverk är ur drift, uppkommer ca 200 m3 slamvatten per dygn. Vid betraktande av 

medianvärdet för halten suspenderat material i råvattnet från Tolken sett över året 

samt tillkommande flockningsmedel blir förväntad mängd torrsubstans som leds till 

avloppsreningsverket vid full produktion i storleksordningen ca 410 ton per år.  

Utöver det kommer en mindre mängd tvättvatten (CEB-vatten) från rengöring av 

ultrafiltrena 1 ggn/dag att ledas till spillvattennätet. I tvättvattnet används både bas 

(natriumhypoklorit) och syra (saltsyra) vilka väntas ta ut varandra till viss del så att 

pH neutraliseras. Vattnet kan dock samlas upp för pH-mätning och justering innan det 

släpps vidare till spillvattnet.   

Processavloppsvattnet som avses ledas till det kommunala reningsverket kommer 

således främst att innehålla organiskt material och flockningsmedel. Den preliminära 

bedömningen är att detta vatten kan hanteras i avloppsreningsverket.  

Vidare är råvattenkvaliteten i Tolken bättre än i Öresjö vilket väntas medföra att den 

totala slambelastningen på Sobackens avloppsreningsverk blir mindre när det nya 

vattenverket är i drift. Ju större andel av dricksvattenproduktionen som sker i det nya 

verket desto mindre mängd slam kommer därmed totalt från vattenverken till 

avloppsreningsverket.  

Påverkan på avloppsreningsverket kommer att utredas vidare och beskrivas i 

kommande MKB.   
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7.3 Ej betydande miljöpåverkan  
Rening av råvatten till dricksvatten utgör en frivillig prövning enligt 9 kap miljöbalken 

för en verksamhet som inte omfattas av prövningsplikt i miljöprövningsförordningen.  

Det som avskiljs från råvattnet är framför allt humusämnen och andra naturligt 

förekommande ämnen. Rening i vattenverket innebär en koncentrering av dessa 

ämnen i ett slamvatten som avleds till kommunala avloppsreningsverket ihop med 

fällningskemikalier. Därutöver uppkommer spolvatten från backspolning av filter mm 

som avleds till recipienten.  

Närmaste vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer ligger ca 3 km 

nedströms utsläppspunkten. 

Vid högflöden kommer flödet från verksamheten utgöra en mycket liten andel av 

bäckens totala flöde. Simuleringar visar att tillkommande flöde från verksamheten 

endast påverkar vattennivåerna i Jordbrosbäcken marginellt vilket innebär att det inte 

påverkar risken för översvämning nedströms.  

Vid medel- och lågvattenföring kommer flödet från verksamheten utgöra en stor andel 

av bäckens totala flöde. Utsläpp av suspenderande ämnen kommer att hållas på en 

nivå under 50 mg/l. Påverkan på bäcken av tillkommande susp. halter och övriga 

ämnen kommer att bedömas i MKBn. Med tillkommande flöde kommer risken för 

mycket låga flöden och torrläggning av delsträckor i övre delen av avrinningsområdet 

samt höga vattentemperaturer att undvikas vilket kan betraktas som en positiv 

konsekvens.   

I övrigt är miljöeffekterna små, t.ex. förväntas inga bulleralstrande installationer, 

utsläpp till luft eller annan påverkan på närmiljön.  

Sammanfattningsvis medför det att bolaget bedömer att verksamheten inte ska antas 

utgöra betydande miljöpåverkan.   
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8 Samrådskrets  
Utifrån planerad verksamhet har bedömning gjorts att de boende, fastighetsägare och 

verksamheter inom ca 400 m från verksamheten utgör särskilt berörda och att 

samrådsunderlaget skickas skriftligt till dem, se Figur 10.  

Samrådsunderlaget kommer vidare att skickas till: 

• Länsstyrelsen i Västra Götalands län    

• Borås kommun (tillsynsmyndighet) 

• Räddningstjänsten (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund) 

• Lillån-Kransåns fiskevårdsområde  

Inbjudan till samråd kommer även att ske via kungörelse i Borås tidning.  

 

Figur 10. Område inom vad som bedöms omfatta särskilt berörda.  
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9 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
Under förutsättning att Länsstyrelsen delar bolagets bedömning om att verksamheten 

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan kommer en liten 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att upprättas och bifogas ansökan. Innehåll och 

omfattning kommer att arbetas fram under samrådsprocessen men bolaget föreslår 

fokusområden enligt nedan. 

För arbetet med MKBn kommer Sweco att anlitas. 

9.1 Fokus i MKBn 
Den lilla MKBn kommer att fokusera på utsläpp av processavloppsvatten till recipient 

och till det kommunala avloppsreningsverket. Väsentliga uppgifter i form av kemikalier 

(typ och mängder) och transporter (antal och transportvägar) och som inte funnits 

tillgängliga till fullo när detta samrådsunderlag upprättades kommer redogöras för mer 

i detalj. Även risker med verksamheten kommer att belysas. Om nämnda 

fornlämningar kommer att beröras kommer även påverkan på dessa att bedömas 

närmare. 

I MKBn kommer förväntade flöden, halter och mängder i utgående vatten att 

beskrivas liksom förväntad retention i fördröjningsdammen. 

Därefter kommer påverkan på recipienten Jordbrosbäcken och dess naturvärden att 

bedömas samt påverkan på miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Lillån.  

9.2 Delutredningar 
Till MKBn avses två delutredningar bifogas; 

• Resultatet av ett pågående provtagningsprogram avseende vattenkvaliteten i 

Jordbrosbäcken  

• Vattenflödesberäkningar 

Båda dessa delutredningar kommer att utgöra en del i underlaget till 

påverkansbedömningen av recipienten.  

9.3 Övrigt 
Om inte annat framkommer under samrådet kommer miljöaspekter som 

energianvändning, avfall, buller och luftutsläpp inte att belysas mer djupgående än 

vad som angetts i samrådsunderlaget ovan. Detsamma gäller redogörelse för aktuella 

planer (detaljplan och översiktsplan) och områdesbeskrivning (avsnitt 6 i detta 

underlag).  
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Antagande av detaljplan för Solhem 1 och 4 mfl., 

Östermalm 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Detaljplanen för Solhem 1 och 4 mfl antas.  

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen möjliggör byggnation av nya bostäder i anslutning till Ekenäsgatan 

och Syster Toras väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum, i stadsdelen 

Östermalm. Planens syfte är att möjliggöra cirka 150 bostäder. Den nya 

bebyggelsen utgörs av lamellhus, punkthus och radhus.  

Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara höjdpartiet och 

skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4. 

Detaljplanen går i linje med Översiktsplanens intentioner med ett tillskott på 

cirka 150 bostäder i ett centrumnära läge, med goda möjligheter för hållbart 

resande och planerad exploatering tar hänsyn till värdefulla gröna strukturer.   
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Solhem 1 och 4 med flera. Syster Toras väg/Ekenäsgatan. BN 2016-001153, 

2022-12-20 

2. Plankarta Solhem 1 och 4, 2022-12-20 

3. Planbeskrivning (A) Solhem 1 och 4, 2022-12-20 

4. Illustrationskarta Solhem 1 och 4, 2022-12-20 

5. Granskningsutlåtande Solhem 1 och 4, 2022-12-20  
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§ 360 

Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera, Syster Toras 
väg/Ekenäsgatan  

Ärendenummer: BN 2016-001153 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och lämna den till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 § 361 att ge Samhällsbyggnads-förvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Solhem 1 med bostadsändamål på båda sidor 
om Syster Toras väg, i stadsdelen Östermalm.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-28 § 172 att ge positivt planbesked för bostäder även 
inom grannfastigheten Solhem 4, Östermalmsgatan/Ekenäsgatan samt att planarbetet för Solhem 4 
skulle ingå i det pågående planarbetet för Solhem 1.  

Planens syfte är att möjliggöra radhus och flerbostadshus med totalt cirka 150 bostäder. Vidare är 
syftet med planen att så långt som möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna 
Solhem 1 och Solhem 4. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 i delegationsbeslut § PL 2021-449 att detaljplanen 
sändes för samråd enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 11 §. Planen har varit ute på 
samråd 8 februari-8 mars 2021 och med samrådsmöte den 17 mars 2021. Samrådsredogörelsen har 
upprättats.  

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-05-27 §183 ett inriktningsbeslut vad gäller att det fortsatta 
planarbetet ska utgå från att naturområdet norr om föreslagen bebyggelse inom Solhem 1 ingår som 
bostadsändamål men prickmarkeras. 

Då planförslaget visade sig kunna få en påverkan på fåglar, entita, och därmed bryta mot 
artskyddsförordningen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Ett 
avgränsningssamråd hölls med länsstyrelsen i oktober-november 2021 och MKB:n är därefter 
avgränsad till att belysa aspekten kring fåglar och eventuell påverkan på artskyddsförordningen. I 
MKB:n konstateras att sammantaget utgör den exploaterade ytan en liten andel av de skogsmiljöer i 
närområdet som kan utnyttjas av entita. Ur det perspektivet blir påverkan på entitan ringa och 
konsekvensen för den kontinuerliga ekologiska funktionen kan antas vara liten. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-28 § 208 att godkänna att detaljplanen sänds för 
granskning enligt Plan och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 11 §. Planen har varit ute på granskning 
4 juli 2022 – 4 september 2022. Granskningsutlåtanden har upprättats. 
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Beslutshandlingar 
Handling Datum Notering 
Plankarta 2022-12-15   
Planbeskrivning 2022-12-15 
Granskningsutlåtande 2022-12-15 
Illustration 2022-12-15 

Jäv 
Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 

Yrkanden under sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att godkänna detaljplanen och lämna den till 
Kommunfullmäktige för antagande. 

Sverigedemokraterna yrkar att avslå detaljplanen, med följande motivering: 

Föreslagen detaljplan ianspråktar för stor andel av den natur- och rekreationsyta som ännu finns 
kvar i området. Sammantaget uppfyller inte föreslagen detaljplan nödvändiga kriterier för att 
betraktas som god markanvändning. 

Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 
 Sökanden Solhem 1 och Solhem 4 
 Fastighetsägaren Solhem 1 

Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 

Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
  



Från: Detaljplanering
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Ärende: Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera. Syster Toras väg/Ekenäsgatan
Datum: den 20 december 2022 13:30:00
Bilagor: § 360 DP för Östermalm, Solhem 1 o 4 m.fl. Syster Toras väg mfl..pdf

Översänder Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 2022-000360, beslutsdatum
2022-12-15.  
Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera. Syster Toras
väg/Ekenäsgatan BN 2016-001153.
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Kungsgatan 55, 501 80 Borås
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§ 360 


Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera, Syster Toras 
väg/Ekenäsgatan  


Ärendenummer: BN 2016-001153 


Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen och lämna den till 
Kommunfullmäktige för antagande. 


Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 


Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 § 361 att ge Samhällsbyggnads-förvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för del av fastigheten Solhem 1 med bostadsändamål på båda sidor 
om Syster Toras väg, i stadsdelen Östermalm.  


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-28 § 172 att ge positivt planbesked för bostäder även 
inom grannfastigheten Solhem 4, Östermalmsgatan/Ekenäsgatan samt att planarbetet för Solhem 4 
skulle ingå i det pågående planarbetet för Solhem 1.  


Planens syfte är att möjliggöra radhus och flerbostadshus med totalt cirka 150 bostäder. Vidare är 
syftet med planen att så långt som möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna 
Solhem 1 och Solhem 4. 


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 i delegationsbeslut § PL 2021-449 att detaljplanen 
sändes för samråd enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 11 §. Planen har varit ute på 
samråd 8 februari-8 mars 2021 och med samrådsmöte den 17 mars 2021. Samrådsredogörelsen har 
upprättats.  


Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-05-27 §183 ett inriktningsbeslut vad gäller att det fortsatta 
planarbetet ska utgå från att naturområdet norr om föreslagen bebyggelse inom Solhem 1 ingår som 
bostadsändamål men prickmarkeras. 


Då planförslaget visade sig kunna få en påverkan på fåglar, entita, och därmed bryta mot 
artskyddsförordningen har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Ett 
avgränsningssamråd hölls med länsstyrelsen i oktober-november 2021 och MKB:n är därefter 
avgränsad till att belysa aspekten kring fåglar och eventuell påverkan på artskyddsförordningen. I 
MKB:n konstateras att sammantaget utgör den exploaterade ytan en liten andel av de skogsmiljöer i 
närområdet som kan utnyttjas av entita. Ur det perspektivet blir påverkan på entitan ringa och 
konsekvensen för den kontinuerliga ekologiska funktionen kan antas vara liten. 


Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-28 § 208 att godkänna att detaljplanen sänds för 
granskning enligt Plan och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 11 §. Planen har varit ute på granskning 
4 juli 2022 – 4 september 2022. Granskningsutlåtanden har upprättats. 
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Beslutshandlingar 
Handling Datum Notering 
Plankarta 2022-12-15   
Planbeskrivning 2022-12-15 
Granskningsutlåtande 2022-12-15 
Illustration 2022-12-15 


Jäv 
Lennart Malmerfors (KD) anmäler jäv och deltar inte i föredragning eller beslut i ärendet. 


Yrkanden under sammanträdet 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att godkänna detaljplanen och lämna den till 
Kommunfullmäktige för antagande. 


Sverigedemokraterna yrkar att avslå detaljplanen, med följande motivering: 


Föreslagen detaljplan ianspråktar för stor andel av den natur- och rekreationsyta som ännu finns 
kvar i området. Sammantaget uppfyller inte föreslagen detaljplan nödvändiga kriterier för att 
betraktas som god markanvändning. 


Beslutsgång 
Ordförande Morgan Hjalmarsson (L) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt ordförandens förslag. 


Beslutet skickas till: 
Beslutskopia  Kommunstyrelsen 
 Lantmäterimyndigheten 
 Berörda sakägare som inte fått sina 
 synpunkter tillgodosedda 
 Sökanden Solhem 1 och Solhem 4 
 Fastighetsägaren Solhem 1 


Beslutskopia och handlingar Länsstyrelsen 


Kungörelse av beslut Kommunens anslagstavla 
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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet för detaljplan 

Solhem 1 & 4 m. fl. där samtliga inkomna yttranden samman-

ställs.

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de inkomna 

yttrandena, därefter de revideringar och handläggning av de-

taljplanen. Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden 

med tillhörande svar.
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Granskningsutlåtande

1. Sammanfattning 4

Sammanfattning av remissparters ytrranden             4

Ändringar i planförslaget 5

Handläggning                 5

2. Yttranden från remisspart 6

G1 Kommunstyrelsen               6

G2 Länsstyrelsen 6

G3 Statens Geotekniska Institut (SGI) 6

G4 Trafikverket  7

G5 Fritids- och folkhälsonämnden 7

G6 Lantmäterimyndigehten 7

G7 Kulturnämnden  8

G8 Miljö- och konsumentnämnden 8

G9 Borås Elnät 9

G10 Borås Energi och Miljö 9

G11 Luftfartsverket 9

G12 Räddningstjänsten SÄRF 9

G13 Västtrafik 9

G14 Vattenfall Eldistribution AB 10

G15 Polisen 10

3. Kvarstående synpunkter 11

1. Sammanfattning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag för Öster-
malm, Solhem 1 och 4 m.fl, upprättat den 31 maj 2022 har 
ägt rum under tiden 4 juli 2022 – 4 september 2022. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida samt information om granskning på 
kommunens Facebook-sida. 

15 remissinstanser har skickat in yttranden under gransk-
ningstiden.

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » Länsstyrelsen bedömer att det kvarstår en del oklarheter 
kring de geotekniska frågorna som Länsstyrelsen 
och SGI lyfte. Länsstyerelsen bedömer därför med 
hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som rör geoteknik 
behöver förtydligas och lösas innan planen antas.

 » SGI anser att den Geotekniska utredningen för Solhem 
1 måtse omfatta parkeringsaraget vid Östermalmsga-
tan/Syster Toras väg.

 » SGI anser att beräkningsmetoden bör ses över för stabi-
litet i den geotekniksa utredningen för Solhem 1, så att 
den överensstämmer med anvisningarna i IEG rapport 
6:2008, alternativt använda IEG rapport 4:2010. SGI 
anser även att ett förtydliagande bör göras för beräk-
ningssektion L-L i samma utredning där stabliteken inte 
kontrollerats för cirkulärcylindriska glidytor samt att 
beräkningssektion O-O ska redovisas enligt praxis, där 
mothållande (gynnsamma) variabellaster försummas i 
stabilitetsberäkningar.

 » SGI anser att den planerade torrdammen i södra delen 
av planormådet ska utredas i fråga om stabiltet.

 » SGI rekommenderar att en besiktning från bergtekniskt 
sakkunnig futförs för hela planormådet för att utreda 
eventuella risker kopplat till block- och bergstabilitet.

 » Miljö- och konsumentnämnden bedömer att höga 
natur- och rekreationsvärden kommer att gå förlorade 
vid ett genomförande av planförslaget. De bedömmer 
även att allmänhetens tillgång till naturområdet inte 
kan säkras eftersom naturområdet hamnar på kvar-
tersmark och kommer ägas och förvaltas av blivande 
bostadsrättsförening. 

 » Miljö- och konumentnämnden hävdar även att trafik-
bullerförhållandena inte är utredda för det södra huset 
längs Syster Toras väg. 

 » Räddningstjärnsten SÄRF anser att det bör förtydligas i 
planbeskrivningen att brandvatten måste säkerställas på 
området med ytterligare brandpost i områdets nordöstra 
del. 

 » Västtrafik bedömer att Östermalmsgatan bör planeras 
med separata cykelvägar.

Granskningsutlåtande
Bilaga till detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 6 december 2022.
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 » Polisen vill att kommunen har med ett inbrottsförebyg-
gande och trygghetsskapande perspektiv vid planering 
och byggnadtion, så som att planera för ökad trygghet 
med spontan övervakning, naturlig tillträdeskontroll 
samt att skötsel och underhåll sker kontinuerligt. 

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet. Mindre redaktionella 
ändringar har också skett i planhandlingarna.

Antagandehandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med granskningshandlingen:

 » De geotekniska utredningarna har kompletterats för 
att ge svar på frågor från SGI. Geotekniskt PM samt 
Markteknisk undersökningsrapport för Solhem 1 har 
reviderats utifrån SGIs synpunkter i granskningsyttran-
det. Utredningen omfattar numer även parkeringshuset, 
stabilitetsberäkning på föreslagen torrdamm är utredd, 
bergteknisk undersökning har utförts och arbetats in 
i den marktekniska undersökningsrapporten och det 
geotekniska PM:et, mothållande lasten från parkeringen 
inom Solhem 1 har tagits bort, utredningen har juste-
rats och beräknat utifrån cirkulärcylindiriska glidytor 
samt har använt IEG rapport 4:2010. 

 » Text i planbeskrivningen vad gäller tekniks försörjning 
och genomförandefrågor har justerats utifrån synpunk-
ter från Borås Energi och Miljö.

 » Mindre fel och redaktionella ändringar i planbeskriv-
ningen har utförts enligt Lantmäteriets och Räddnings-
tjänstens synpunkter.

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 31 oktober 2016 att ge Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan 
för Solhem 1.

Därefter beslutade Samhällsbyggnadsnämnden den 17 
november 2016 att ge förvaltning i uppdrag att upprätta en 
ny detaljplan.

Medan planarbetet pågick kom önskemål om utveckling av 
grannfastigheten Solhem 4 in till kommunen. Kommun-
styrelsen beslutade 8 april 2019 att ge Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan även för 
fastigheten Solhem 4. 

Då fastigheterna angränsar till varandra gav Samhällsbygg-
nadsnämnden den 28 maj 2019 förvaltningen i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för Solhem 4 och att detta arbete 
skulle ingå i pågående planarbete med Solhem 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 i delega-
tionsbeslut §PL 2021-449 att detaljplanen sänds för samråd 
enligt Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap 11§.

Planen var utsänd på samråd 8 mars 2021 – 8 april 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden informerades om inkomna 
synpunkter 2021-05-27 §183 och tog ett principbeslut vad 
gäller att inriktningen för det fortsatt planarbetet ska utgå 
från att naturområdet norr om föreslagen bebyggelse inom 
Solhem 1 ingår som bostadsändamål (B) men prickmarkeras.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-28 att 
godkänna detaljplanen och ge förvaltningen i uppdrag attt 
sända ut den på granskning.

Planen var utsänd på granskning 4 juli – 4 september 2022.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN6

planen antas. Länsstyrelsen ser även att frågan som lyftes i 
samrådsskedet angående risk för blocknedfall inom området 
inte heller har bemötts. Om det finns risk för blocknedfall 
behöver det framgå i planhandlingarna att risken för detta 
behöver avhjälpas innan bygglov beviljas.

Länsstyrelsen hänvisar i övrigt till vad som framgår av SGI:s 
yttrande.

Kommentar 
Synpunkterna tillgodoses. De geotekniska utredningarna har 
kompletterats med att även omfatta parkeringsgaraget vid korsningen 
Östermalmsgatan/Syster Toras väg och i övrigt utrett och hanterat 
genom fördjupande undersökningar på platsen, de synpunkter från 
SGI beträffande otydligheter kring stabilitetsberäkningar och risk 
för blocknedfall. Två sektioner har studerats närmare i den östra 
slänten inom Solhem 4. Slänten vid den norra sektionen visade på 
tillfredställande stabilitet och behöver inte åtgärdas. Den södra av de två 
slänterna har lokalt upplag av överskottsmassor som har åtgärdats.

Efter besiktning på plats av bergteknisk sakkunnig är bedömningen att 
det inte föreligger risk för blocknedfall/lösa block. 

G3 Statens Geotekniska Institut (SGI)

Underlag:

l.  Plankarta med tillhörande planbeskrivning,            
dat.2021 -05-31 .

2.  Geotekniks PM. Solhem l, Borås 2022. Geoteknisk 
undersökning inför nybyggnation av flerbostadshus. Upprät-
tad av Sweco, dat. 2022-04-13, rev A 2022-05-06.

3. Teknisk PM Geoteknik för detaljplan. Ekenäsgatan Borås. 
Upprättad av WSP, dat. 2019-11-27.

4. Tekniskt PM Geoteknik. Ekenäsgatan Borås. Upprättad av 
WSP, dat. 2021-11-16, ändringsdatum 2022-02-23.

5. Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Solhem l, 
Borås 2022. Geoteknisk undersökning inför nybyggnation av 
flerbostadshus. Upprättad av Sweco, dat. 2022-04-13, rev A 
2022-05-06.

SGI har tidigare lämnat synpunkter under samrådsskedet. 
Yttrandet är daterat 2021-03-31.

Geoteknik

Under samrådsskedet framförde SGI att stabiliteten för 
planområdet behöver utredas för de förhållanden som 
plankartan medger. Planunderlag har nu kompletterats med 
två ytterligare geotekniska utredningar, en för Solhem l i 
söder [2] och en för Ekenäsgatan i norr [4]. 

2. Yttranden från remisspart
G1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker granskningsförslaget. 

Kommentar
Noterat. 

G2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen gör följande bedömning enligt PBL och MB. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler bostäder inom 
fastigheterna.

I samråddskedet hade Länsstyrelsen prövningsgrundande 
synpunkter gällande Geoteknik, skyfall och buller.

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen anser att de frågor som lyftes i samrådsskedet 
gällande skyfall och buller har hanterats. Däremot kvarstår 
en del oklarheter kring de geotekniska frågorna som Läns-
styrelsen och SGI lyfte. Länsstyerelsen bedömer därför med 
hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som rör geoteknik behöver 
förtydligas och lösas innan planen antas. Om dessa frågor 
inte klargörs till antagandeskedet kan Länstyrelsen komma 
att pröva kommunens antagandebeslut.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

 » Miljökvalitetsnormer (MKN) riskerar att inte följs

Länsstyrelsen befarar dock att

 » Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap 10 § 
Människors hälsa och säkerhet

Geoteknik

Av samrådshandlingarna framgår att den geotekniska 
utredningen inte har omfattat parkeringsgaraget vid Öster-
malmsgatan/Syster Toras väg samt att undersökningar av de 
geotekniska förutsättningarna för parkeringsgaraget kommer 
att tas fram inom arbetet med detaljplanen. Länsstyrelsen 
instämmer med SGI att förutsättningarna för att förstärka 
stabilliteten i slänterna måste ha klargjorts innan detalj-
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I [2] har stabilitetsberäkningar utförts i två sektioner i slänten 
norr om Syster Toras väg, benämnda sektion L och sektion 
O. Baserat på erhållna resultat bedöms stabiliteten vara 
tillfredsställande. SGI anser att ett par otydligheter i [2] bör 
förtydligas:

• I avsnitt 10 anges att stabiliteten har beräknats enligt 
IEG rapport 6:2008, Rev l. Karakteristiska värden för 
skjuvhållfastheter har valts med hjälp av eta-faktorer men 
inga dimensionerande värden används i beräkningarna. 
Gränsvärden för tillfredställande stabilitet har valts enligt 
totalsäkerhetsmetoden. Beräkningsmetoden bör ses över så 
att den överensstämmer med anvisningarna i IEG rapport 
6:2008, Rev l alternativt IEG rapport 4:2010.

• I avsnitt 10 anges att stabiliteten kontrollerats för cirkulär-
cylindriska glidytor, men i beräkningssektion L-L sida 3 är 
glidytan inte cirkulär. Ett förtydligande bör göras och/eller 
att beräkningen ses över.

• I beräkningssektion 0-0 har en variabel last placerats vid 
släntfoten på mothållande sidan (Parkering: 20 kPa). Enligt 
praxis ska mothållande (gynnsamma) variabellaster försum-
mas i stabilitetsberäkningar.

Söder om Syster Toras väg möjliggör plankartan anläggning 
av en torrdamm. Organiska jordar har påträffats i borrpunkt 
SW2220 till ca 3 m djup, vilket innebär att de geologiska 
förhållandena skiljer sig från norra sidan av vägen. SGI kan 
inte utläsa att stabiliteten har utretts för södra sidan av vägen 
och anser att det behöver göras för de förhållanden som 
plankartan medger.

I [3] har delar av en slänt öster om de planerade radhusen 
bedömts ha otillfredsställande stabilitet och behöver flackas 
ut. Plankartan saknar planbestämmelser som säkerställer 
utflackning. Denna fråga tillsammans med frågan gällande 
stabiliteten söder om Syster Toras väg har hanterats i plan-
kartan genom ett infört villkor för startbesked: ”Startbesked 
får inte ges för radhus i planområdets östra del eller för parkeringshus 
i planområdets södra del förrän släntstabilitet har säkrats”. SGI 
anser dock att det inte går att senarelägga utredningen av 
stabiliteten för planområdet (södra och östra delarna) till 
efter planens antagande. Behov av eventuella åtgärder eller 
restriktioner för att uppnå tillfredsställande stabilitet behöver 
vara klarlagda under planprocessen. Om åtgärder och/
eller restriktioner krävs behöver dessa vara säkerställda i 
plankartan.

Bergteknik

I samrådsskedet rekommenderade SGI en besiktning från 
bergtekniskt sakkunnig för att utreda eventuella risker 
kopplat till block- och bergstabilitet. Vad vi kan se så är det 
fortsatt inte tydliggjort i planbeskrivningen eller i något 

underlag om det förekommer bergslänter inom planområdet, 
eller dess närmaste omgivning, som kan utgöra risk. Detta 
behöver klargöras. SGI:s tidigare yttrande (daterat 2021-03-
31) är således fortsatt giltigt.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. De geotekniska utredningarna har 
kompletterats med att även omfatta parkeringsgaraget vid korsningen 
Östermalmsgatan/Syster Toras väg och i övrigt utrett och hanterat genom 
fördjupande undersökningar på platsen, de synpunkter beträffande 
otydligheter kring stabilitetsberäkningar och risk för blocknedfall. Två 
sektioner har studerats närmare i den östra slänten inom Solhem 4. 
Slänten vid den norra sektionen visade på tillfredställande stabilitet och 
behöver inte åtgärdas. Den södra av de två slänterna har lokalt upplag 
av överskottsmassor som har åtgärdats.

Efter besiktning på plats av bergteknisk sakkunnig är bedömningen att 
det inte föreligger risk för blocknedfall/lösa block. 

G4 Trafikverket 
Trafikverket noterar att en ny bullerutredning gjorts. 
Trafikverket har inga nya synpunkter i granskningsskedet.

Kommentar
Noterat. 

G5 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av 
Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m fl och skickar 
beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning

Fritids- och folkhälsonämnden har inga ytterligare synpunk-
ter och tillstyrker detaljplanen i sin helhet.

Kommentar
Noterat.  

G6 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter beträffande 
genomförandebeskrivningen:

 » Under rubriken ”Kvartersmark för bostadsändamål”, 
sida 25, beskrivs att 250 kvadratmeter av Östermalm 
1:1 bör överföras till Solhem 1. Det bör vara ca 50 kvm.

 » Under rubriken ”Allmän platsmark”, sida 26, beskrivs 
marköverföring från Solhem 1 till Östermalm 1:1 med 
hänvisning till ”bild nedan”, vilken saknas. Möjligen 
avses bild på föregående sida, men i så fall stämmer inte 
vare sig figurnummer eller areal.
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 » Under rubriken ”Fastighetsbildning”, sida 27, bör 
även marköverföring från Östermalm 1:1 till Solhem 1 
omnämnas.

 » Under rubriken ”Fastighetsrättsliga konsekvenser”, 
sida 27 omnämns en karta på sida 28 (”nästa sida” och 
”nedan”). Kartan saknas. Hänvisningen tyder på att det 
gäller kartskissen på sida 25. I så fall uppges inte samma 
areal; 250 respektive 230 kvm.

 » Under samma rubrik bör även beskrivas att Solhem 1 
tillförs ca 50 kvadratmeter kvartersmark och att Öster-
malm 1:1 avstår motsvarande areal.

Kommentar
Planbeskrivningen har justerats så att de bilder som hänvisas till i text 
är placerade enligt texten samt att text överensstämmer med karta. 
Text om marköverföring omfattande cirka 50 m2 från Östermalm 1:1 
till Solhem 1 är tillagt under rubrikerna ”Fastighetsbildning” samt  
”Fastighetsrättsiga konsekvenser”. 

G7 Kulturnämnden
Kulturnämnden har inget nytt att tillägga angående detalj-
plan för Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera, Borås stad.

Kommentar
Noterat. 

G8 Miljö- och konsumentnämnden

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 150 nya bostäder i 
Östermalm i anslutning till Ekenäsgatan och Syster Toras 
väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. Miljö- och 
konsumentnämnden avstyrkte fortsatt planarbete i samrådet 
med anledningarna:

 » Som planförslaget ser ut nu kommer höga natur- och 
rekreationsvärden gå förlorade för nuvarande och 
framtida generationer. De största värdena finns i den 
södervända ek- och lövskogsbacken som ligger mellan 
de befintliga flerbostadshusen på berget och föreslagna 
punkthus utmed Syster Toras väg.

 » Allmänhetens tillgång till naturområdet kan inte 
garanteras eftersom exploatören inte är intresserad av 
att låta staden köpa området NATUR. Det är svårt att 
säkra naturvärden på lång sikt.

 » Bullernivåerna behöver utredas för huskroppen som 
placerats närmast Rv.40.

De två översta punkterna har inte ändrats i planförslaget, 
från samråd till granskning, och därför kvarstår Miljö- och 
konsumentnämndens bedömning i enlighet med följande 
lagstöd.

Lagstöd

 » 2 kap. 6 § Miljöbalken, Lokaliseringsprincipen.         För 
en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- 
eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig 
med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön.

 » 2 kap. 3 § Plan och bygglagen                           
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden 
främja en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 
energi och råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt.

Yttrande

Miljö- och konsumentnämnden avstyrker förslaget på 
detaljplan.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. Planförslaget innebär att mark som sedan 
tidigare varit ianspråktagen för bostadsändamål föreslås få en byggrätt. 
Vidare innebär planförslaget att de områden med högsta naturvärden 
kommer att skyddas och bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
Samhällsbyggnadsnämnden delar därför inte den oro som Miljö- och 
konsumentnämnden framhäver i sitt yttrande. 

Utifrån aspekten lämplig markanvändning så skyddar planen den mark 
som har högst naturvärden och ger en byggrätt inom mark som tidigare 
varit ianspråktagen för bostäder. Samhällsbyggnadsnämnden anser 
fortsatt att marken är lämplig för respektive ändamål.  Den mark som 
föreslås bebyggas med bostäder ligger längs befintlig gata och förslaget 
bidrar till ökad trygghet i området samt ett tillskott i bostadsbeståndet i 
område där det råder bostadsbrist. Förslgat överensstämmer med ÖP som 
bostadsförtätnings-projekt i centrumnära läge med god kollektivtrafik.

En trafikbullerutredning (Soundcon kv Solhem 1, 2022-03-08) har 
tagits fram för att beräkna bullervärdena för de tre punkthusen inom 
fastigheten Solhem 1, där huskroppen närmast riksväg 40 ingår. 
Beräkningarna visar att byggnadsförslaget underskrider 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå för samtliga byggnadsfasader och således uppfylls 
riktvärdet gällande ekvivalent ljudnivå. Riktvärdena för uteplatser/
balkonger där den ekvivalenta ljudnivån inte bör överstiga 50 dBA 
och den maximala ljudnivån 70 dBA överskrids för flera fasader. De 
bostäder där riktvärderna inte uppfylls på balkongerna ska erbjudas en 
gemensam bullerskyddad uteplats som klarar riktvärderna.
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G9 Borås Elnät

Elnät

Ingen erinran.

Stadsnät

Ingen erinran.

Kommentar
Noterat.

G10 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö önskar att följande meningar stryks, i 
övrigt inga andra synpunkter.

 » Under avsnittet ”4. Tekniska försörjning - vatten och 
avlopp” föreslås sista raden strykas: ”Området kommer att 
anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. Intern 
tryckstegring behövs endast om byggnader blir högre än 200 meter 
över havet, vilket inte detaljplanen medger”.

 » Under avsnittet ”4. Tekniska försörjning - dagvatten - 
föreslagen dagvattenhantering” föreslås sista meningen 
strykas ”//... Systemen gör att flödena från planområdet fördröjs 
enligt anvisningar från Borås Energi och Miljö. Systemen ser även 
till att recipienten inte riskerar att uppnå MKN”. 

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. Text i planbeskrivningen vad gäller teknisk 
försörjning har justerats utifrån synpunkter från Borås Energi och 
Miljö. 

G11 Luftfartsverket
LFV (Luftfartsverket) har i egenskap av sakägare för CNS-
utrustning inget att erinra mot detaljplanen. 

Ägaren till helikopterplattan vid Borås sjukhus skall remit-
teras i ärendet. Då in- och utflygning till helikopterplattan 
kan påverkas av byggnadtionen. 

Detta yttrande gäller på utförandedatum. LFV förbehåller 
sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk 
gällande störningar på CNS-utrustning etableras i hindrets 
närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunika-
tion, navigation och övervakning. Analysen grundar sig på 
Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd 
för luftfartradiosystem mot aktiva och passiva störningar för 
elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, Standardiseringskom-
misionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

Viktigt: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konse-
kvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt om 
CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. 
Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare 
om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om 
flygplatserna av annan anledning misstänks kunna bli 
påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att 
etableringen kamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut 
från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står 
för ”Minimun Sector Altitude”. 

Kommentar
Noterat. Västfastigheter ansvarar över lokaler inom Borås sjukhus som 
äger helikopterplattan. Västfastigheter får kontinuerlig information om 
detaljplanen i sin egenskap av fastighetsägaren för  Solhem 1.

G12 Räddningstjänsten, SÄRF
Synpunkt 1 i tidigare yttrande ”remiss samråd” från rädd-
ningstjänsten kvarstår:

 » ” Brandposter finns i tillfredsställande omfattning för 
de södra delarna, längs Syster Toras Väg. För exploa-
tering längs Ekenäsgatan uppfylls inte avstånd för 
konventionellt system. Det kan visserligen vara möjligt 
att tillämpa alternativsystem (tankbilar) för tvåvånings-
husen, men räddningstjänsten anser att en ny brandpost 
skulle kunna bidra till bättre insatsmöjligheter för den 
nya bebyggelsen, samt för befintliga Solhem. Lämplig 
placering kan vara i nordöstra delen av planområdet 
längs Ekenäsgatan.”

Det bör förtydligas i planbeskrivningen att brandvatten 
måste säkerställas på området med ytterligare brandpost i 
områdets nordöstra del.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Planbesrkivningen kompletteras med 
beskrivningn om att brandvatten ska säkerställas inom området. Behov 
av brandposter samt lämplig placering kommer studeras i samråd med 
exploatören och Räddningstjänst i samband med bygglov då antal 
bostäder och kapacitet på vattenledningar är fastställt. Det pågår 
ett samarbete mellan  Räddningstjänsten Sjuhärad och Boårs stad 
för att enas om hantering av genomförande av nya brandposter inom 
kommunen.

G13 Västtrafik 
Västtrafik har tagit del av granskningsförslaget av detaljplan 
för Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl., Östermalmsgatan, 
Borås stad.
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Bedömning

Utifrån aspekten hållbart resande är det mycket positivt att 
utveckling av bostäder sker i närhet till lokala målpunkter 
och kollektivtrafik. Läget innebär gång- och cykelavstånd till 
exempelvis service, skola och arbetsplatser.

Det är viktigt att människor också upplever området som 
nära och tillgängligt, varför kopplingar såsom gång- och 
cykelbanor till viktiga målpunkter bör vara gena och tillgäng-
lighetsanpassade. Västtrafik bedömer fortsatt att avsaknad 
av gång- och cykelväg på Östermalmsgatan innebär sämre 
möjlighet för bland annat barns självständiga mobilitet. I 
planen beskrivs att Östermalm har potential att fortsätta 
utvecklas med flera förtätnings- och omvandlingsprojekt. 
Det gör det ännu mer relevant med separata gång-och 
cykelvägar utmed de mer trafikerade gatorna.

Västtrafik ser positivt på att kommunen föreslår reducering 
av parkeringsplatser inom Solhem 4. Fler sådana initiativ 
uppmuntras.

Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. Vad gäller avsaknad av cykelväg på 
Östermalmsgatan så föreslås inga åtgärder i samband med denna 
detaljplan. Det finns dock gångbana på båda sidor av vägen idag. 
Tekniska förvaltningen som ansvarar över stadens cykelplan bygger ut 
cykelnätet enligt den strategiska planeringen.

G14 Vattefall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Öster-
malm, Solhem 1 och 4 m.fl. och lämnar följande yttrande.

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom 
planområdet. Vattenfall Eldistribution har inget att erinra.

Kommentar
Noterat. 

G15 Polisen
Lokalpolisområde Borås har tagit del av detaljplanen för 
Östermalm, Solhem 1 och 4 med flera, Östermalmsgatan, 
Borås Stad och har följande synpunkter gällande den:

På flera platser i Borås Stad har man upplevt problem 
vid parkeringsdäck då dessa kan bli en samlingsplats för 
motorintresserade personer vilket kan medföra att boende 
i området kring dem störs och kan medföra nedskräpning 
och skadegörelse. Parkeringsdäck kan också medföra ökad 
brottslighet i form av bilinbrott och narkotikaförsäljning då 
de ofta gör personer anonyma då de är insynsskyddade. Att 
betänka är att den spontana övervakningen på dessa platser 
blir så god som möjlig för att minimera riskerna för ovan 
nämnda aktiviteter. 

Att betänka i processen är också nedan brottsförebyggande 
synpunkter. 

Brottsförebyggande synpunkter:

Vid planering och byggnadtion är det viktigt att ha med ett 
inbrottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 
Borås drabbas, men jämna mellanrum, av s.k. integitetskrän-
kande brott som inbrott i bostad och stöld från personbil. 

I det brottsförebyggande perspektivet finns några grundprin-
ciper dom bör vägas in i planeringen:

 » Spontan övervakning.     
Den grundläggande tanken är att den som vill begå 
brott har en önskan att inte synas. Övervakning och 
närvaro ökar den upplevda risken för potentiella 
gärningspersoner. Den spontana övervakningen sker 
genom att öka antalet ”ögon” på plats. Byggnader ska 
helst ha fönster åt alla håll för att öka antalet ”ögon” 
i området. På samma sätt är det viktigt med god 
belysning som inte skapar för starka kontraster och 
därmed upplevda mörka platser som skapar otrygghet. 
En annan del är att, i möjligaste mån, se till att det inte 
finns hinder som begränsar den fria sikten. 

 » Naturlig tillträdeskontroll.     
Principen bygger på att man skapar fysiska avgräns-
ningar som uppplevs som naturliga. Det kan handla 
om dörrar, grindar, staket, häckar och annat som på 
ett naturligt sätt markerar gränsen för det offentliga 
rummet. 

 » Underhåll och skötsel.    
Människor som bor och verkar i ett välskött område är 
mer måna om sitt område är de som bor och verkar i ett 
område med bristande underhåll. 

Kommentar
Planförslaget innebär att stora delar av planområdet som i dag har 
gator som kantas av växtlighet får bebyggelse som bidrar till liv och 
trygghet. Gatorna inom planområdet kommer få fler fönster riktade 
mot sig, så kallad spontan övervakning, med undantag för tomten 
vid Östermalmsgatan - Syster Toras väg där parkeringshuset förläggs. 
Dock kan ett parkeringshus gestaltas och belysas så att det inte blir en 
otrygg plats. Exakt utfromning på parkeringsgaraget kommer avgöras i 
bygglovsprövningen. 

Utformning och placering av grindar, staket, häckar etc samt underhåll 
och skötsel är inte frågor som behandlas i planskedet utan det är upp till 
varje fastighetsägare att ta ställning till. 
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3. Kvarstående synpunkter
För att ha rätt att överklaga en plan ska man som sakägare 
ha lämnat skriftliga synpunkter antingen i samrådet eller i 
granskningen. Nedanstående synpunkter är de kvarstående 
synpunkter från samråds- och granskningsskedet. 

 » Fritids- och folkhälsonämnden efterfrågar en allmän-
lekplats inom planområdet.

 » Förskolenämnden efterfrågar att detaljplanen även 
planerar för utbyggnad av ny förskola.

 » Miljö- och konsumentnämnden avstyrker planförslaget i 
sin helhet med hänvisning till oro över att naturvärdena 
inte går att skydda samt att allmänhetens tillgång till 
naturområdet inte kan säkras.

 » Naturskyddsföreningen framför vikten av att ljusut-
formningen av ny bebyggelse tar hänsyn så att nattle-
vande djur och insekter inte påverkas negativt.

 » Naturskyddsföreningen framför att områdets parklik-
nande struktur kommer att försvinna med planerad 
byggnation. Närheten till riksväg 40 gör att park- och 
grönområden i anslutning till denna bör bevaras 
intakta.

 » Västtrafik efterfrågar cykelbanor längs Östermalmsga-
tan. 

 » Fastighetsägare till Fjällvråken 7 och Pilfinken 11 
framför kritik kring trafikutredningens slutsatser, 
påverkan på kulturmiljön vid Villabergsgtan och 
Vendelsbergsgatan och orättvisa kring tidigare bygglov-
prövning, samt önskemål om bevarande av naturmiljö 
och spridningskorridor.

 » Fastighetsägaren till Solhem 2 framför önskemål om att 
detaljplanen utökas med deras fastighet för att möjlig-
göra bostäder och/eller vårdboende inom Solhem 2.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman     Leila Alves Bonnier 
Plan- och bygglovschef     Planarkitekt 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan
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Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör byggnation av nya bostäder i 
Östermalm i anslutning till Ekenäsgatan och Syster Toras 
väg cirka 1,5 kilometer från Borås centrum. Östermalm är en 
funktionsblandad stadsdel med bostäder och verksamheter, 
varav Västra Götalandsregionens administration och öppen-
vård på Solhem är den största arbetsplatsen och målpunkten. 
Därutöver finns kommunal rehabverksamhet, restaurang, 
kiosk, hotell och vandrarhem samt flerbostadshus, radhus 
och villabebyggelse.

Planens syfte är att möjliggöra radhus och flerbostadshus 
med totalt cirka 150 bostäder. Vidare är syftet med planen att 
så långt som möjligt bevara höjdpartiet och skogen mellan 
fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerbostadshus i två 
olika kvarter inom stadsdelen Östermalm. Området är inte 
tidigare planlagt förutom en liten del intill Östermalmgatan 
och Ekenäsgatan. Syftet med planen är att möjliggöra för 
totalt cirka 150 tillkommande bostäder fördelat på 11 rad-
hus samt fem flerbostadshus med arkitektonisk hög kvalitet. 
Vidare är syftet med planen att så långt som möjligt bevara 
höjdpartiet och skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och 
Solhem 4.

Planen har en ambition att förbättra områdets rekreations-
värde och koppling genom de olika grön- och promenadstråk 
mellan berget och gatan. Nya gårdsytor placeras mellan husen 
för att skapa närhet till lek och trivsel för de boende i områ-
det.

Kompensationsåtgärder kan komma att genomföras för 
ianspråktagande av mark inom naturområde med höga natur- 
och rekreationsvärden. Det har tagits fram en artskyddsutred-
ning avgränsad till aspekter kring fåglar och en omfattande 
miljökonsekvensanalys. Biotopskyddsdispens för trädallé 
om totalt 17 träd längs Syster Toras väg har ansökts hos 
Länsstyrelsen. Ansökan kompletterades med en fördjupad 
utredning och konsekvensanalys under granskningstiden. 
Byggnadens placering kommer att kräva schaktning och 
åtgärder som riskerar att skada trädalléns rot- och kronsystem 
negativt. För att kunna utnyttja den byggrätt som detalj-
planen föreslår kommer trädallén därför att delvis ersättas. 
Exploatören kommer att ersätta trädallén med motsvarande 
samma mängd förlorade bladmassa. Byggnation av bostäder 
är ett starkt samt angeläget allmänt intresse. Att förtäta 
Borås nära centrum med fler bostäder stämmer med Borås 
Stads översiktsplan samt Vision 2025. Detaljplanen medger, 
i den delen det berör av trädallén, byggnation av ca cirka 60 
lägenheter med bra tillgång till offentliga service, handel och 
kollektivtrafik.

Planområde
Planområdet omfattar två delar som tillsammans är cirka 4 
hektar stort. Den södra delen av planområdet ligger utmed 
Syster Toras väg och består huvudsakligen av en kraftig 
sydslänt bevuxen med lövträd samt en parkeringsyta. Marken 
i den södra delen ägs av Västra Götalands läns landsting och 
avses avstyckas ifrån fastigheten Solhem 1. Den norra delen 

ligger utmed Ekenäsgatan och består av parkeringsytor på 
bergets platå och norrslänt inom fastigheten Solhem 4 som 
ägs av AB Bostäder. 

Planområdet ligger strax söder om Borås sjukhus, det finns 
ett promenadvänligt natur- och rekreationsområde vid Lilla- 
och Stora Hässleholmssjön med omgivande skogsområde.

Gällande detaljplan
Marken är inte planlagt sedan tidigare förutom en del av 
Östermalmsgatan samt en liten del i den nordvästra hörnet 
som är planlagt som parkmark inom Stadsplan P270 från 
1961. Marken utgörs dock idag av Ekenäsgatan respektive yta 
för parkering. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 31 oktober 2016 att ge Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan 
för Solhem 1.

Därefter beslutade Samhällsbyggnadsnämnden den 17 
november 2016 att ge Samhällsbyggnadsförvaltning i uppdrag 
att upprätta en ny detaljplan.

Medan planarbetet pågick kom önskemål om utveckling av 
grannfastigheten Solhem 4 in till kommunen. Kommun-
styrelsen beslutade 8 april 2019 att ge Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan även för 
fastigheten Solhem 4. 

Då fastigheterna angränsar till varandra gav Samhällsbygg-
nadsnämnden den 28 maj 2019 förvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan för Solhem 4 och att detta arbete skulle 
ingå i pågående planarbete med Solhem 1. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-04 i delega-
tionsbeslut §PL 2021-449 att detaljplanen sänds för samråd 
enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 11 §.

Planen var utsänd på samråd 8 mars 2021 – 8 april 2021.

Samhällsbyggnadsnämnden informerades om inkomna 
synpunkter 2021-05-27 §183 och tog ett principbeslut vad 
gäller att inriktningen för det fortsatt planarbetet ska utgå 
från att naturområdet norr om föreslagen bebyggelse inom 
Solhem 1 ingår som bostadsändamål (B) men prickmarkeras.

Planbeskrivning
Detaljplan för Östermalm, Solhem 1 och 4 m.fl., Östermalmsgatan, Borås Stad, upprättad den 6 december 2022.
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Planområde.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-28 att 
godkänna att detaljplanen sänds för granskning enligt Plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 11 §.

Planen var utsänd på granskning 4 juli 2022 – 4 september 
2022.

Preliminär tidplan
Samråd  Första kvartalet 2021 
Granskning Andra kvartalet 2022 
Antagande Första kvartalet 2023 
Laga kraft Första kvartalet 2023

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart 
för området är beräknad till 2024.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen inom och runtom planområdet varierar. Gatu-
rummet längs matargatan Östermalmsgatan domineras i norr 
av villabebyggelse. Utmed Ekenäsgatan, inom planområdets 
norra del, är bebyggelsen mer storskalig och utformad som 
kopplade lamellhus samt inslag av natur.

Väster om planområdet finns en byggnad i fyra våningar 
som innehåller verksamheter och studentboende. Öster 
om planområdet ligger Regionens Hus, tillhörande Södra 
Älvsborgs Sjukhus, som är uppemot 5 våningar hög. Söder 
om planområdet ligger ett hotell. I övrigt utgörs Solhem 1 
och Solhem  4 av stor del natur. 

Historik och kulturmiljöer
Området Solhem började bebyggas år 1909 när fru Tora 
Lindberg-Svensson lät uppföra en ligghall för tbc-sjuka på 
mark som tillhörde hennes föräldrar.

År 1916 utökades verksamheten till en tbc-sjukstuga, som 
tidigt gick under namnet Solhems Sjukhus. Det invigdes 
senare officiellt som sjukhus år 1931. Ytterligare stora 
byggnadsvolymer har senare tillkommit i flera etapper under 
perioden 1940-1975 och de äldre delarna av sjukhuset har då 
ersatts med nya byggnader. Några byggnader har även rivits 
och ersatts med nya under 1990-talet. Söder om planområdet 
finns låg bebyggelse som uppfördes som ”pensionärshotell” 
vid mitten av 1960-talet och som senare har blivit ett renod-
lat hotell. 

Bostadsbebyggelsen inom det aktuella planområdet uppför-
des år 1965-66 efter ritningar av arkitekt Ola Onshagen, 
Stockholm. Byggnaderna har bibehållit sin ursprungliga 

Lilla och Stora 

Hässleholmssjöarna 

(Glasögonsjöarna)

HultamotetRegionens Hus

Villabergsgatan
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Illustration som visar ett exempel på hur området kan komma att bebyggas utifrån byggrätterna som medges i detaljplanen. 

karaktär och utgör idag ett bra exempel på 1960-talets stili-
deal. Husen är dock inte utvärderade i gällande Kulturmiljö-
program från år 2001. Inom planområdet finns inga byggna-
der som anses besitta ett kulturhistoriskt värde. I anslutning 
till planområdet finns dock den f.d. Personalbostaden, Syster 
Toras Väg 20, som uppfördes i en stram funktionalistisk stil 
år 1939 efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. Även en 
mindre servicebyggnad på fastigheten Solhem 1, Syster Toras 
Väg 21, finns utvärderad som kulturhistoriskt värdefull. 

Väster om planområdet, vid slutet av Villabergsgatan, finns 
villabebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull. Bygg-
naderna ligger högre än planområdet. Upplevelsen av den 
kulturhistoriska miljön bedöms inte påverkas negativt av den 
nya bebyggelsen som föreslås inom Solhem 1 och 4. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen utgörs av lamellhus, punkthus och 
radhus. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 7

Solhem 4. Lamellhus i 4,5 vån i korsningen Östermalmsgata/Ekenäsgatan. Vy åt söder från Ekenäsgatan, befintliga hus på höjden (Krook & Tjäder).

Till höger: Solhem 4, ovan sektion över radhusen, 
nedan vy från söder/ovan över radhusen. De två 
radhuslängorna i bakgrunden är placerade ovan 

parkeringsgarage. Åt vänster i bild skymtar befintliga 
flerbostadshus inom Solhem 4 (Krook & Tjäder).

Solhem 1. Till vänster: Volym och placering av de 3 punkthusen, vy från Syster Toras väg åt väster. Bild i motten och till höger visar möjliga materialval för punkthusen, så 
som tegelfasad och bandplåtstak. samtliga bilder från Krook & Tjäder.

Ovan: Solhem 1, volym och placering av de tre punkthusen vid 
Syster Toras väg. Vy åt nordost över parkeringsgaraget och de tre 
punkthusen (Krook & Tjäder).

Solhem 4. Lamellhus i 4,5 vån i korsningen Östermalmsgata/Ekenäsgatan. Vy från Östermalmsgatan i norr där befintliga flerbostadshus syns i bakgrunden. Till höger: vy 
åt norr där gården mellan de två lamellerna framträder (Krook & Tjäder).
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På fastigheten Solhem 1 planeras tre punkthus varav två  
placeras i sydslänten norr om Syster Toras väg och ett på 
parkeringsytan söder om vägen. Utöver punkthuset uppförs 
ett parkeringsdäck söder om Syster Toras väg. Två av punkt-
husen uppförs i sju våningar varav en våning parkeringsga-
rage och det tredje punkthuset uppförs i 11 våningar varav en 
våning parkeringsgarage. De båda parkeringsgaragen utförs 
i sutteräng som anpassar byggnaderna till den kuperade 
terrängen. 

Två lamellhus om 4,5 våningar planeras på fastigheten 
Solhem 4 med parkering i sutteräng på ett område som idag 
utgör en asfalterad parkeringsyta. Öster om de befintliga 
flerbostadshusen planeras 11 radhus i 2,5 våningar fördelade 
på 3 radhuslängor med parkering delvis under mark. 

De befintliga flerbostadshusen inom fastigheten Solhem 4 på 
toppen av berget bekräftas i detaljplanen. 

Stadsbild och gestaltning
Lamellhusen på Solhem 4 ansluter till den lite lägre skalan på 
bebyggelsen norr om planområdet. I södra delen av planom-
rådet där marknivån är lägre tillåts byggnaderna få en högre 
höjd vilket stöds visuellt av den kraftiga höjdsluttningen som 
ligger norr om Syster Toras väg. Området omges också av 
stora volymer i form av vårdbyggnader, verksamhetslokaler 
och studentbostäder. Bebyggelsen föreslås nästla sig in i 
skogsslänten på norra sidan om Syster Toras väg. Radhusen i 
öster ligger på höjden och får en lägre volym för att anpassa 
sig till terrängen och till vårdbyggnaden på Solhem 1 som 
ligger på en lägre nivå öster om radhusen. Ny bebyggelse ska 
hålla hög arkitektonisk utformning.

Parkeringen föreslås framförallt ske under de nya byggna-
derna och får planterbart bjälklag för att kunna fungera som 
bostadsgård med växtlighet och små träd. Utformningen 
av miljön vid gatunivå blir särskilt viktig ur ett trygghets-
perspektiv. De nya bostäderna har naturen inpå knuten och 
närhet till både rekreationsområden och Borås centrum. 

Illustrationen och volymbilderna på föregående sida visar ett 
exempel på hur planområdet kan komma att bebyggas. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att detaljplanens byggrät-
ter även möjliggör för annan utformningar och gestaltning än 
vad som redovisas på bilderna i denna planbeskrivning.

Bostäder
Idag finns det två flerbostadshus med 108 lägenheter inom 
planområdet. I och med planförslaget möjliggörs cirka 90 
nya lägenheter inom Solhem 1 och 38 nya lägenheter och 11 
radhus inom Solhem 4. Sammanlagt möjliggörs cirka 140 
bostäder inom planområdet.

Arbetsplatser
Östermalm utgör en funktionsblandad stadsdel med flera 
verksamheter varav Västra Götalandsregionens administra-
tion och öppenvård på Solhem är den största arbetsplatsen 
och målpunkten. Därutöver finns kommunal rehabverksam-
het, restaurang, hotell och vandrarhem samt flerbostadshus, 
radhus och villabebyggelse i näromårdet.

Offentlig service
Planområdet ligger cirka 350 meter söder om Södra Älvs-
borgs sjukhus. Närmaste förskolor och skolor ligger inom 
cirka 1 kilometer. Övrig offentlig service finns framförallt i 
Borås centrum. 

Inom planområdet föreslås ingen ny offentlig service att 
tillskapas. 

Kommersiell service 
För service i form av affärer, restauranger med mera vänder 
sig planområdet framförallt till Borås centrum som ligger 
cirka 1,5 kilometer väster om planområdet. Även vid sjuk-
huset norr om planområdet finns viss service med ett par 
restauranger och butiker med mera, liksom vid Hultamotet 
där ett par restauranger finns. Närmaste mataffär ligger 
utmed Brämhultsvägen. Söder om planområdet finns också 
ett vandrarhem/hotell. 

Det skapas ingen ny kommersiell service inom området. 

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat. Byggnadernas utformning tar 
hänsyn till den kuperade terrängen och kommer inte att 
utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer. 
Tillgänglighet följs upp i bygglovsskedet.

Ljus- och skuggförhållanden
På nästa sida presenteras en solstudie av den del av planområ-
det som skall exploateras. Solstudien redovisar tre tidpunkter 
på dygnet vid tre olika tillfällen under året: vår- och höstdag-
jämning och sommarsolstånd.

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen 
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader. 
Den största delen av skuggning från ny bebyggelse faller 
framförallt inom den egna fastigheten respektive mot gatorna 
och naturområdena i området. För de högsta byggnaderna, 
punkthusen, som har längst skugga rör sig skuggorna relativt 
snabbt över dagen. 

Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning 
inte innebär en negativ påverkan på befintliga byggnader 
inom eller i anslutning till planområdet. 
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Östermalmsgatan föreslås planläggas som Gata med kommu-
nalt huvudmannaskap. Övriga gator inom planområdet 
kommer att ligga på kvartersmark och utgöra gemensam-
hetsanläggningar. Planförslaget innebär ingen förändring av 
gatustrukturen i området.

Gångtrafik
Vägnätet för gångtrafikanter är god i området. På de flesta 
gator finns en upphöjd trottoar. Vid den nya bebyggelsen 
föreslås en ny trottoar längs Syster Toras väg.

Det finns möjlighet att ta sig till andra stadsdelar till fots. 
Exempelvis från Vendelshöjdsgatan till Vendelsdalsgatan 
eller upp mot Glasögonsjöarna. Rakt norrut ligger Norrmalm 
och västerut nås centrum. Sjukhuset och Regionens hus, som 
är stora arbetsgivare, ligger inom bekvämt gångavstånd.

3. Gator och trafik
Gatunät
Stadsdelen trafikförsörjs via Östermalmsgatan från 
Brämhultsvägen i norr. Söderut är Östermalm ansluten till 
vägnätet i stadsdelen Villastaden via Vendelbergsgatan och 
Ulricehamnsvägen. Härifrån nås Brämhultsvägen in till 
centrala Borås via flera långa villagator, bl a Sjunde Villaga-
tan och Hasselbacksgatan.

Östermalmsgatan är något större än intilliggande matargator. 
Från Östermalmsgatan går Ekenäsgatan som tillsammans 
med Syster Toras väg bildar en ringled runt planområdet. 
Båda dessa gator är av mindre karaktär. 

Vårdag jämning, 20:e mars

Sommarsolstånd, 21:e juni
Klockan 09:00.

Klockan 09:00.

Klockan 13:00.

Klockan 13:00.

Klockan 17:00.

Klockan 17:00.
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Riksväg 40 agerar som en barriär för fotgängare. För att ta 
sig söderut finns en tunnel vid Sjunde Villagatan.

Cykeltrafik och cykelparkering
Borås Stad arbetar strategiskt med utveckling av cykelvägar i 
en cykelplan. För Östermalmsgatan föreslås i dagsläget inga 
nya cykelvägar, utan cykling föreslås fortsatt ske i blandtrafik. 
Detaljplanen möjliggör för såväl biltrafik som cykeltrafik 
inom område markerat med GATA. Runt planområdet finns 
det flera cykelbanor som leder mot andra stadsdelar. Det 
finns ett stort antal målpunkter inom cykelavstånd, vilket gör 
att det finns goda förutsättningar för en hög andel som väljer 
cykel. 

För att uppfylla kraven för cykelparkering enligt Borås 
Stads nuvarande parkeringsregler behöver det finnas 25 
cykelparkeringar per 1000 m² boendeyta (BTA). 30% av 
cykelparkeringarna ska finnas nära entrén eller finnas inom 
35 meter. Resterande ska finnas inom 50 meter från entrén 
samt vara väderskyddade. 

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats är Södra Älvsborgs sjukhus som ligger 
cirka 550 meter norr om planområdet, se kartan på denna 
sida. Vid denna hållplats finns det ett stort utbud av såväl 
lokala som regionala busslinjer med hög turtäthet, med vilka 
det är möjligt att nå stora delar av staden. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet ansluter till vägnätet via Östermalmsgatan och 
sedan Brämhultsvägen. Östermalmsgatan utgör en viktig 
gata för planområdet. Det finns också möjlighet att ta sig till 
planområdet via Ulricehamnsvägen i söder. 

En trafikutredning har gjorts för att utreda trafiksituationen i 
området. Den visar att det rör sig mycket fotgängare i områ-
det och att det periodvis är tät trafik, vilket kan göra det svårt 
att svänga ut från Östermalmsgatan (Sweco, 2018-02-28). De 
kapacitetsanalyser som genomförts i trafikutredningen visar 
dock att framkomligheten i korsningen Brämhultsvägen-
Östermalmsgatan är god för såväl 2022 som 2040 års 
trafiknivåer, även för ett maximalt utbyggnadsscenario med 
300 lägenheter. 

Det aktuella planförslaget avser utbyggnad av cirka 150 
bostäder. Belastningsgraderna uppfyller riktvärdet för 
önskvärd standard. Trafiktillskottet från planförslaget 
påverkar belastningssituationen i liten omfattning. (Sweco, 
2018-02-28).

Under högtrafiktid är trafiken på Brämhultsvägen stundtals 
intensiv. För bilförare som ska svänga ut från Östermalmsga-
tan innebär det att det kan bli fördröjningar vid korsningen 
innan det blir en tillräckligt stor lucka i trafiken så att det går 
att svänga ut. Enligt kapacitetsberäkningen är medelfördröj-
ningen under maxtimman 14 sekunder per fordon för de som 
svänger ut från Östermalmsgatan beräknat på 2040 års trafik 
och 300 lägenheter (Sweco, 2018-02-28).

Cykelvägar i rött och busshållplatser. Planområdet är markerat med gul streckad linje.
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En kapacitetsbedömning för Hultamotet gjordes i samband 
med detaljplanearbetet för Hultahus 4 m.fl. (Hulta Torg). 
I Borås Stads trafikmodell för år 2040, som användes vid 
denna utredning, ingår kända planerade utbyggnader, bl.a. 
det nu aktuella planförslaget för fastigheten Solhem 1. Det 
innebär att de kapacitetsberäkningar som redovisar Hulta-
motets kapacitet utöver trafiktillskottet från den planerade 
utbyggnaden vid Hulta Torg visar en situation där exploa-
teringen vid Solhem ingår. De genomförda beräkningarna 
visade att kapaciteten är tillräcklig i samtliga körfält i Hulta-
motet (Sweco, 2018-02-28). Se även text om övergripande 
trafikfrågor nedan.

Bilparkering

Bilparkering löses inom den egna fastigheten och måste 
uppfylla gällande parkeringsregler. Dessa reglerar 11 
bilparkeringsplatser per 1000 m² BTA, dock möjliggör 
parkeringsreglerna en reducering vid införande av vissa 
mobilitetsåtgärder vilket handläggs under bygglovsprocessen. 
Parkeringsplatserna ska finnas inom max 400 meter fågelvä-
gen, motsvarande 7-8 minuters promenad. 

Övergripande parkeringsstudier har gjorts för såväl Solhem 1 
och 4 för att se så att kraven i Borås parkeringsregler uppnås. 

På Solhem 1 ersätts de befintliga parkeringsplatserna som 
ianspråktas av ny bebyggelse på annan plats inom fastigheten. 
Parkeringsplatserna riktar sig idag framförallt till Regionens 
hus för arbetande och besökare. På norra sidan om Syster 
Toras väg skapas nya parkeringsplatser i ett parkeringsgarage 
i souterräng som tar upp delar av höjdskillnaden inom 
området. Ovanpå parkeringsgaraget norr om vägen föreslås 
bostadsgård placeras ovanpå garaget, vilket ställer krav på 
att bjälklaget är planterbart. Öster om den nya bebyggelsen 
förslås markparkering. Söder om Syster Toras väg möjliggörs 
för fristående parkeringsgarage, vilket föreslås bli ett parke-
ringsdäck i två våningar + sutterrängplan. Parkeringsdäckets 
olika våningar nås från Östermalmsgatan respektive från 
Syster Toras väg.

För fastigheten Solhem 4, norra delen av planområdet,  
föreslås flera befintliga parkeringsytor att ersättas med ny 
bebyggelse. Befintliga parkeringsplatser föreslås huvudsakli-
gen att ersättas med platser i parkeringsgarage i suterräng.

För radhusen i öster föreslås både byggnader, trädgårdar och 
parkering att ske ovanpå ett parkeringsgarage i suterräng, 
vilket även här ställer krav på att bjälklaget är planterbart och 
körbart. Även de nya lamellhusen i norr utmed Ekenäsgatan 
föreslås placeras ovanpå ett halvt nergrävt parkeringsgarage. 
Vidare skapas markparkering öster om lamellhusen. 

Idag har befintliga lägenheter inom Solhem 4 servitut för 
parkering på fastigheten Solhem 1, norr om planområdet. 
Dessa kvarstår och kan användas vid behov under bygglovs-
handläggning. 

För fastigheten Solhem 4 föreslår en del reduceringsåtgärder 
så som exempelvis bilpool och kollektivtrafikkort kopplad till 
hyresavtal. Borås Stad anser att mobilitetsåtgärder är positivt 
för en hållbar samhällsutveckling i enlighet med stadens 
parkeringsstrategi.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafikplatsen Hultamotet som ligger närmast planområ-
det och som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet 
från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget. 
Kapaciteten i Hultamotet beskrivs närmare i textavsnitt 
under rubriken Biltrafik och bilparkering.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Intern tryckstegring behövs endast om 
byggnader blir högre än 200 meter över havet.
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Dagvatten
En dagvatten- och skyfallsutredning har tagit fram i samband 
med planarbetet (Sweco 2022-04-25). Det finns kommunalt- 
och enskilt dagvattennät i anslutning till planområdet. I norr 
vid Ekenäsgatan finns två enskilda dagvattenledningar och 
nordväst om planområdet samt i Östermalmsgatan-Syster 
Toras väg ligger ledningar som ingår i det kommunala nätet.

Dagvattnet från planområdet avleds i dag i norr via Lilla 
Hässleholmssjön och Stora Hässleholmssjön innan det rinner 
vidare mot Hultasjö. Det dagvatten som avvattnas söderut 
rinner direkt till Hultasjön. Hultasjön ansluts sedan till den 
styrande recipienten Viskan med hjälp av en kulvert. De 
dimensionerande dagvattenflöden samt magasineringsbehov 
har beräknats utifrån anvisningar från Svenskt Vatten P110. 
Fördröjningsmagasin ska utformas för att fördröja flödena 
från ett framtida 10-årsregn med klimatfaktor 1,25 till 
flödena från ett befintligt 10-årsregn.

Föreslagen dagvattenhantering

Förslag på dagvattenhantering innebär att dagvattnet från 
södra delen av planområdet omhändertas i torrdamm söder 
om Syster Toras väg. Dagvatten från östra delen av höjden 
leds via svackdiken eller makadamdiken till anslutningspunkt 
för kommunal dagvattenledning vid parkeringen norr om 

Syster Toras väg. Öster om punkthuset i söder anläggs 
dagvattenmagasin och vid norra flerbostadshusen placeras 
biofilter och makadambädd, se karta på denna sida.

Torra dammar är nedsänkta gröna ytor som fylls med 
vatten efter kraftiga regn/skyfall. Svackdiken fördröjer och 
magasinerar vatten vid skyfall, de är flacka diken med en 
botten av vegetation. Makadamdiken är öppna diken som 
dels eller delvis är fyllda med makadam och avleds vidare 
via dräneringsrör. Biofilter/regnbädd kan anläggas som en 
upphöjd eller nedsänkt rabatt och utseende och konstruktiorn 
kan variera. Dagvatten från taken föreslås att ledas avledas 
till upphöjda biofilter, medan dagvatten från hårdgjorda ytor 
omhändertas av ett nedsänkt biofilter.

Beräkningar visar att föreslagna åtgärder renar dagvattnet 
under satta målvärden och att de ger erforderlig fördröjning. 
Undantaget är för Solhem 1 där riktvärde för COD (kemisk 
syreförbrukning) inte lyckas understigas. Det bedöms dock 
som att naturliga processer nedströms dagvattenanlägg-
ningen kan omhänderta det innan dagvattnet når recipient.

För avledning av dagvatten ut från planområdena ska det 
koppla på befintligt dagvattennät. Anslutningspunkt har 

Karta över föreslagen hantering av dagvatten inom planområdet (Sweco 2022). Ovan illustreras svackdike respektive makadamdike (Sweco 2022).

Illustration över biofilter som upphöjd rabatt, foto på nedsänkt biofilter/rabatt samt foto på ett makadamdike (Sweco 2022).
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identifierats för varje avrinningsområde. Höjdsättningen 
inom planområdet är viktig för att se till att dagvattnet har 
möjlighet att ledas till utformat dagvattenhanteringssystem.

Om planområdet byggs ut bidrar det till en ökad mängd 
hårdgjord yta inom planområdena. Detta tillsammans med 
framtida klimatförändringar kommer öka avrinningen av 
dagvatten från områdena. Föreslagen dagvattenhantering 
klarar av att fördröja 57 m3 inom Solhem 1 och totalt 31 m3 
inom Solhem 4. Systemen gör att flödena från planområdena 
fördröjs enligt anvisningar från Borås Energi och Miljö.

Värme
Genom området går i dag en fjärrvärmeledning, se karta 
på denna sida. Möjlighet finns att ansluta till denna för 
bostädernas uppvärmning. I nordöstra delen av planområdet 
kan ledningen behöva flyttas för att möjliggöra byggnation av 
parkeringsgarage och radhus. Ny föreslagen placering är utef-
ter Ekenäsgatan där gatan går i nordsydlig riktning. Möjliga 
lösningar samråds med ledningsägaren Borås Energi & Miljö.

El, tele och fiber
Området ansluts till el och teleledningar. Befintlig trans-
formatorstation i söder får ett nytt läge utmed Syster Toras 
väg. I norra delen av planområdet föreslås en ny plats för 
transformatorstation utmed Ekenäsgatan. Möjliga placeringar 
samråds med ledningsägaren Borås Elnät.

Avfall
Avfallshantering sker inom fastigheten. I exploateringsförsla-
get sker angöring till respektive miljörum från Ekenäsgatan 
respektive Syster Toras väg. 

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-

handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. Utöver det rekommenderar Borås Energi & Miljö att 
ha fullsortering med 10 fraktioner i miljörummet. 

Brandvatten
Brandvatten ska säkerställas inom området. Behov av brand-
poster samt lämplig placering kommer studeras i samråd med 
exploatören och Räddningstjänst i samband med bygglov då 
antal bostäder och kapacitet på vattenledningar är fastställt.

5. Mark
Natur och vegetation
Området består av en kuperad miljö med stort inslag av 
blandskog och stora tallar på höjden. Delar av området är 
ianspråktaget för bostäder respektive asfalterade ytor för 
gator och markparkering. 

De största värdena bedöms finnas i den södervända ek- och 
lövskogsbacken som ligger mellan de befintliga flerbostads-
husen på berget och föreslagna punkthus utmed Syster Toras 
väg. Området är delvis viktigt att bevara både för befintliga 
växter och träd men även som spridningskorridor mellan 
Annelundsparken och Lilla och Stora Hässleholmssjöarna. 
Området är utpekat i kommunens Grönområdesplan. För att 
utreda värdena som finns i området mer i detalj genomfördes 
en Naturvärdesinventering (Svensk Naturförvaltning AB, 
2018-09-25) och därefter har även en fördjupad artinven-
tering av fåglar (Svensk Naturförvaltning AB, 2021-06-30) 
respektive en Skogsvårdsplan (Larcia AB, 2020-11-18) tagits 
fram, vilka beskrivs mer utförligt nedan.

Grönområdesplan
En mycket liten del av både Solhem 1 och 4 är utpekat som 
klass 2 naturmark (Mycket viktiga grönområden som är 
oersättliga på lokal nivå) enligt grönområdesplanen. Detta 
klass 2-område finns dock främst över Östermalmsgatan, 
och fortsätter västerut utanför planområdet. Direkt norr om 
planormådet ligger ytterligare ett klass 2-område.

Naturvärdesinventering
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt metod beskriven 
i SIS-standard SS 199000:2014. SIS-standarden har fyra 
naturvärdesklasser; 1 - högsta naturvärde, 2 - högt natur-
värde, 3 - påtagligt naturvärde samt 4 - visst naturvärde. 

Planområdet ingår som en del i ett större sammanhållet 
lövskogsområde kring Stora och Lilla Hässleholmsjön. 
Trädskiktet domineras främst av björk och ek men bland 
annat lönn och hassel förekommer också. I grönområdespla-
nen har sjöarna och delar av det omgivande skogsområdet 
högt naturvärde, klass 2.

Karta som visar fjärrvärmelsedningens sträckning genom planområdet (grön linje).
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Strax väster om planområdet ligger Annelundsparken. 
Trädskiktet domineras av bok och ek och inom området finns 
flera skyddsvärda träd. Parken har mycket höga naturvärden, 
klass 1 i grönområdesplanen för Borås stad. Norrut ligger 
det kuperade strövområdet Krypterrängen där skogen 
främst utgörs av granskog men alkärr förekommer också. 
Grönområdena är sammanlänkade och inventeringsområdet 
ingår som en del i detta nätverk av skogar. Främst utgör det 
en spridningskorridor mellan området Stora och Lilla Hässle-
holms sjön och Annelundsparken, se karta nedan.

En exploatering skulle innebära att denna korridor minskade 
i areal även om den skulle finnas kvar med den lövskogs-
sträng som går strax norr om inventeringsområdet. Större 
sammanhängande områden har en bättre ekologisk funktion 
och kan hysa fler arter än små områden. Dock utgör riksväg 
40 i söder en stark spridningsbarriär.

Biologisk mångfald
Naturvärdesinventering som togs fram för Solhem 1 av 
Svensk Naturförvaltning som visar på att det finns en bred 
biologisk mångfald inom området. De områden som har klas-
sats som klass 2 i naturvärdesklassningen är av stor betydelse 

för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller 
nationell nivå, se karta nedan. Vid exploatering tas hänsyn till 
naturvärdesobjekt med klass 2 samt att gamla och grova träd 
ska bevaras för att uppfylla de krav som finns för att bevara 
biologisk mångfald.

Området norr om Syster Toras väg utgörs av tre naturvär-
desobjekt. Längst i väst finns en mindre ekskog, nr 5 (klass 
2) som har högt naturvärde. Objektet gränsar till naturvär-
desobjekt 4 (klass 3) i öst och begränsas av Östermalmsgatan 
i väst. Inom objektet finns bland annat en grov och något 
spärrgrenig ek samt ett par grova och gamla tallar. 

Naturvärdesobjekt 4 (klass 3) som är en blandlövskog har 
påtagligt naturvärde. Här finns rikt med sälg, hasselbuketter, 
enstaka grova lövträd och grov tall. Objektet har en stor 
trädslagsblandning med över 10 olika trädslag varav två är 
rödlistade, ask och alm. Utefter vägen i söder finns en trädrad 
med poppel. Det sista objektet norr om Syster Toras väg 
ligger längst i öst, nr 3 (klass 2) och är en mindre höjd med 
tallskog. Objektet har högt naturvärde och tallarna är gamla 
med pansarbark, grova grenar och början till plattkrona. 
Flera har öppen ved och en har bohål. Här finns även en grov 

Naturvärdesklassning från Naturvärdesinventeringen. Röd visar klass 2, orange 
klass 3 och gul klass 4 (Svenska Naturförvaltning AB)

.
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Området utgör en del av spridningsstråket mellan Annelundsparken och Lilla och 
Stora Hässleholmssjöarna (Svensk Naturförvaltning AB)
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Fotot visar den kuperade terrängen och skogen mellan Solhem 1 och Solhem 4. Ett 
av de befintliga flerbostadshusen på berget skymtar i bakgrunden.

Fotot visar allén med popplar utmed Syter Toras väg (Naturvärdesinventering, 
Svensk Naturförvaltning, 2018-09-25).
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och något spärrgrenig ek samt normalgrov till grov ek efter 
vägen. Inom objektet påträffades sex signalarter. Objektet 
fortsätter utanför planområdet i öst men övergår då i en 
ädellövskog. (Svensk Naturförvaltning 2018-09-25)

Söder om Syster Toras väg finns de resterande två natur-
värdesobjekten. Det minsta av de två är nr 2 (klass 3) som 
ligger i öst och utgörs av normalgrova till grova sälgar i en 
nordsluttning. Objektet har påtagligt naturvärde och fortsät-
ter utanför planområdet åt öst. I väst gränsar det till objekt nr 
1 (klass 4) som är en triviallövskog som domineras av björk. 
Objektet har visst naturvärde (Svensk Naturförvaltning 
2018-09-25).

Död ved är en bristvara i dagens landskap och viktigt som 
substrat för en stor mängd olika organismer så som insekter, 
svampar, mossor och lavar. Andelen död ved kan ses som ett 
direkt mått på ett områdes förmåga till biologisk mångfald. 
En andel av de träd som kommer avverkas, främst grova 

träd bör sparas som död ved. Träden kan läggas antingen 
som enskilda lågor eller i travar som så kallade faunadepåer. 
Några träd bör läggas på solbelysta platser. Exempel på lämp-
liga platser inom området är längst i öst eller längst i väst. 
De kan även integreras i utemiljön som bänkar, bord eller 
naturliga lekplatser för barn. Faunadepåer kan även skapas 
på andra platser i Borås stad med hjälp av död ved från det 
berörda området (Svensk Naturförvaltning, 2018-09-25).

Fördjupad artinventering av fåglar
I maj-juni 2021 genomfördes en fördjupad artinventering av 
fåglar (Svensk Naturförvaltning, 2021-06-30). Fågelinven-
teringen registrerade 22 arter under häckningstid varav sju 
är upptagna på rödlistan för hotade arter; björktrast, entita, 
fiskmås, grönfink, stare, svartvit flugsnappare och tornseg-
lare. Av de rödlistade fåglarna är det främst entita som anses 
kunna påverkas negativt av planförslaget. 

Kartan redovisar en inventering av befintliga skyddsvärda element och områden i Skogsvårdsplanen (Larcia AB, 2020-11-18).

Kartan redovisar förslag på ingrepp och kompensationsåtgärder vid ny bebyggelse norr om Syster Toras väg (Larcia AB, 2020-11-18).
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Miljökonsekvensbeskrivning
Då planförslaget visade sig kunna få en påverkan på entita 
och därmed bryta mot artskyddsförordningen har en miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram. Ett avgränsnings-
samråd hölls med länstyrelsen i oktober-november 2021 och 
MKB:n är därefter avgränsad till att belysa aspekten kring 
fåglar och eventuell påverkan på artskyddsförordningen. 
Som underlag till MKB:n har även en artskyddsutredning för 
entita tagits fram (Svensk Naturförvaltning 2021-12-16). 

I MKB:n konstateras att sammantaget utgör den exploaterade 
ytan en liten andel av de skogsmiljöer i närområdet som 
kan utnyttjas av entita. Ur det perspektivet blir påverkan på 
entitan ringa och konsekvensen för den kontinuerliga ekolo-
giska funktionen kan antas vara liten. De skyddsåtgärder som 
föreslås i Skogsvårdsplanen består av anpassningar i skötseln 
av naturmark för att skapa goda förutsättningar för fåglar i 
allmänhet och entita i synnerhet, och bedöms i MKB:n ge 
positiva konsekvenser för naturmiljön. Vidare konstateras 
entitan vara en vanligt förekommande fågel med en spridd 
utbredning inom Borås Stad. I närområdet finns flera hektar 
naturmark som delvis ligger insprängd mellan gator och 
byggnader, dels ett större sammanhängande område runt 
Hässleholmssjöarna som har ett högt värde som habitat för 
entita. Som komplement till åtgärder inom planområdet kan 
anpassningar av skötseln i området runt Hässleholmssjöarna 
bidra till bättre förutsättningar för såväl entita som andra 
fågelarter. 

Skogsvårdsplan
HSB lät ta fram en skogsvårdsplan (Larcia AB, 2020-11-18). 
Skogsvårdsplanen omfattar den skog som ligger i gränsen 
mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4, se kartor på 
föregående sida. Marken utgörs av kvartersmark i planförsla-
get. Fastighetsägaren ansvarar för skötsel av det område som 
skogsvårdsplanen omfattar. Skogsvårdsplanen redogör för 
såväl befintliga skyddsvärda värdeelement/områden så som 
grova tallar, ekar, björkar bokträd, ask och sälg med mera, 
respektive exploatörens förslag på ingrepp och åtgärder för 
att ersätta värden. Se kartor på föregående sida.

Sex träd som står i nära anslutning till byggrätten för de två 
punkthusen som föreslås i sydsluttningen utmed Syster Toras 
väg föreslås tas ner. Träden utgörs av tall, sälg, björk, ek och 
ask. Ytterligare sju träd som står utanför byggrätten föreslås 
tas ner för att gynna framtida solitärträd. Dessa är ekträd 
samt två bokträd som alla föreslås lämnas som högstubbar 
om 2 till 3 meter. Ytterligare tre träd föreslås tas ner på 
grund av säkerhetsskäl. Dessa är två sälgar och en björk. Två 
solitärträd finns utpekade i Skogsvårdsplanen i form av två 
stora ekar, en i öster och en i väster. Dessa föreslås bland 
annat rensas från döda grenar samt beskäras för att inte 
inkräkta på fasad. 

Skötselåtgärder:

I skogsvårdsplanen rekommenderas utifrån exploatörens 
önskemål att kontinuerliga åtgärder utförs så naturmarken i 
aktuellt område knyter an till och får en liknande karaktär 
som den intilliggande befintliga kommunala skogen väster 
om Östermalmsgatan (fast med skillnaden att aktuellt område 
får ett mer diversifierat trädsortiment). Även den ”flytande” 
övergången mellan ”vild” natur och mer skött grönyta är 
enligt Skogsvårdsplanen värd att efterlikna.

Lagenligt skyddad natur
Norr om Syster Toras väg finns en biotopskyddad allé 
bestående av popplar. En ansökan om biotopskyddsdispens 
för trädallé har skickats in till Länsstyrelsen och är under 
behandling. 

Biotopskyddsdispens behöver sökas för att förändra allén. Se 
även rubriken Kompensationsåtgärder nedan.

Kompensationsåtgärder
För att området ska fortsätta att vara en fungerande sprid-
ningskorridor mellan Annelundsparken och området kring 
Stora och Lilla Hässleholmsjöarna ska en trädrad norr om 
de planerade punkthusen utmed Syster Toras väg lämnas 
eller nyskapas så att området hålls samman. Förändringar 
i allén med popplar utmed Syster Toras väg kräver dispens 
från biotopskyddet och kompensationsåtgärder vilket Läns-
styrelsen beslutar kring. Förslaget innehåller en möjlighet till 
nyplantering av en allé på södra sidan om Syster Toras väg.

För övrigt så kan träd i sydsluttningen norr om Syster Toras 
väg komma att påverkas vid byggnation/schaktning och 
sprängningsarbeten. Skogsvårdsplanen tar upp flera förslag 
på återanvändning av träd, stenar som blir skadade vid 
byggnation och hur de kan tas till vara och placeras inom 
området för att skapa nya värden.  

Plankartan innehåller en skyddszon av 4 meter mellan fasad 
och värdefull natur med hänsyn till byggmaskiner under 
byggtiden. Plankartan innehåller även skyddsbestämmelse 
med skyddszon för rotsystem kring två naturvärdesobjekt - 
värdefulla träd samt övrigt prickmark där de befintliga träden 
inte får skadas eller tas bort med krav på marklov.

Rekreation och kulturlandskap
Stora och Lilla Hässleholmssjön utnyttjas för ”put and take”-
fiske och är ett välbesökt rekreationsområde. Norrut ligger 
Krypterrängen som är ett välbesökt strövområde. Själva 
planområdet används inte för rekreation mer än stigen som 
går genom naturmarken.

Inom område 4 i naturvärdesklassningen finns flera relativt 
nya husgrunder, en bred stenmur och andra lämningar från 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 17

tidigare mänsklig påverkan. Delar av stenmuren kan bevaras 
som en del av naturmark norr om Syster Toras väg, övriga 
delar av muren kan med fördel återbrukas inom området.  

Geoteknik och Radon

Solhem 1

En geoteknisk utredning samt en markteknisk undersökning 
för fastigheten Solhem 1 har utförts av Sweco (2022-10-04). 
Utredningarna har reviderats sedan granskningsskedet och 
har kompletterats genom fördjupande undersökningar på 
platsen med att även omfatta parkeringsgaraget vid korsning-
en Östermalmsgatan/Syster Toras väg samt i övrigt utrett 
och hanterat frågor kring blocknedfall och släntstabilitet. 

Solhem 1 är placerad i södra delen av planområdet och 
omfattar de tre punkthusen inklusive garage som föreslås 
söder respektive norr om Syster Toras väg. Solhem 1 omfat-
tar även den skogsbeklädda slänten som angränsar till de 
befintliga flerbostadshusen söderut. Området består, enligt 
SGU:s jordartskarta, av sandig morän. I den skogsbevuxna 
slänten förekommer det stora block och sten samt skrot och 
bråte och en äldre husgrund. Marken söder om Syster Toras 
väg består i dagsläget av en asfalterad parkeringsyta. Topo-
grafin inom den norra delen av området reser sig upp mot 
norr. Höjdnivåerna inom inmätta punkter varierar ungefär 
10 meter. Kring Syster Toras väg är marken relativt plan med 
uppmätta markskillnader på cirka 1,5 meter.

Solhem 4

En geoteknisk utredning för Solhem 4 har tagits fram genom 
WSP (PM Geoteknik 2019-11-27, reviderad 2022-11-11 inklu-
sive bilaga Tekniskt PM ). Utredningen har reviderats sedan 
granskningsskedet där slänt i öster samt risk för blocknedfall 
har studerats vidare. 

Solhem 4 ligger i norra delen av planområdet och omfattar de 
två lamellhus ovan parkeringsgarage vid Östermalmsgatan-
Ekenäsgatan samt radhusen ovan parkeringsgarage vid 
Ekenäsgatan i öster. området består, enligt SGUs jordartskar-
ta, av fyllnadsmaterial ovan begränsade jordlager av sandig 
morän som vilar på berg. 3-5 meters jorddjup. Topografin 
inom Solhem 4 är kuperad med nivåskillnader på cirka 10 
meter vid lamellhusen i norr och cirka tre meter vid området 
för radhusen. 

Stabilitet och bergteknik Solhem 1

Utredningen visar att plattgrundläggning bedöms vara 
en lämplig grundläggningsmetod för planerade punkthus 
och garage vid Solhem 1 förutsatt att följande rekom-
mendationerna följs. Befintlig fyllning, torv, organiska- och 
löst lagrade jordar måste schaktas bort till fast lagrad 
friktionsjord/morän och ersätts med packad sprängsten eller 
krossmaterial. Vid de norra delarna av de två punkthusen 
norr om Syster Toras väg förväntas berg förekomma ungefär 
vid grundläggningsnivån, medan punkthuset med tillhö-
rande garage på södra sidan om vägen kommer grundläggas 
på packad fyllning och naturlig lagrad friktionsjord med 
upptill ca 9,6 m jorddjup. I dessa fall finns risk för diffe-
renssättningar och spänningskoncentrationer för de höga 
lasterna som förväntas. Därmed rekommenderas att berg ska 
undersprängas till ca 1,5 m under grundläggningsnivån för 
att minska risk för sättningar. 

Det rekommenderas att utföra kompletterande utredning 
för sättningar när läge, laster och storlekar är fastställda. För 
lokalschakt gäller att ingen belastning på släntkrönet eller 
inom dess direkta närhet får utföras. Spont installeras för 
schaktarbete vid punkthusen norr om Sytser Toras väg.

Stabiliteten inom fastigheten Solhem 1 är vid befintliga 
förhållanden tillfredsställande. Stabilitetsberäkningar visar 
att marken är lämplig för det föreslagna utförandet enligt 
illustrationsplan då kravställningen uppfylls i perma-
nentskedet. Detta förutsätter att schaktslänter för planerad 
torrdamm utförts i släntlutning 1:2 eller flackare.

För lokalschakt gäller att ingen belastning på släntkrönet 
eller inom dess direkta närhet får utföras. Bedömning av 
erforderliga släntlutningar ska generella anvisningar i Arbets-
miljöverkets och Statens geotekniska instituts (SGI) skrift 
”Schakta säkert” beaktas. För att kunna utföra schaktarbetet 
vid de två norra punkthusen inom byggrätt i norr och utanför 
u-området måste en spont installeras. För kunna utföra 
schaktarbetet vid parkeringsgaraget och punkthuset söder 
om Syster Toras väg behövs troligen en spont installeras intill 
befintliga konstruktioner såsom ledningar, Vendelsbergsga-
tan/Östermalmsgatan i väster och Syster Toras Väg i norr.

Karta som visar var på den östra slänten vid radhusen som kräver åtgärder, från 
den geotekniska utredningen för Solhem 4 (WSP 2019-11-27). Rosa cirkel visar 
område ”A” och röd cirkel område ”B”.
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Risk för blocknedfall vid bergschaktningsarbeten bedöms 
i utredningen vara mycket liten då endast en liten del av 
fastigheten Solhem 1 som består av berg och bergmassan 
i slänten är av god kvalitet. Det är sannolikt att de största 
delarna av slänterna utgörs utav block, naturliga och/eller 
sprängsten, som vilar på berg. Djupet till berg kan ej avgöras 
vid bergkartering. Skall det fasta berget schaktas rekom-
menderas att innan schaktarbeten startar berget täcks av och 
karteras av bergsakkunnig.

Vid jordschakt inom fastigheten Solhem 1 finns på flera 
ställen större block som bör säkras eller tas bort innan schakt 
nära dessa utförs. Dock förekommer inga block som anses 
instabila eller som utgör en arbetsmiljörisk innan schaktarbe-
ten påbörjas.

Stabilitet och bergteknik Solhem 4

För byggrätten i norr som omfattar de föreslagna lamellhusen 
är marken plan och inga stabilitetsproblem bedöms föreligga. 
Strax norr om Ekenäsgatan återfinns emellertid ett relativt 
brant lutande område som utretts i ett tidigare skede som slår 
fast att en del av slänten lutar för brant för att i ett översiktligt 
skede kunna bedömas som stabil. Dock skulle ett potentiellt 
skred/ras inte påverka det område som detaljplanen omfattar 
och behöver således inte åtgärdas inom ramen för detaljpla-
nen. 

Då berg finns på relativt små djup kan sprängning komma att 
krävas för att parkeringsgarage ska anläggas. Vid grundlägg-
ning på berg krävs undersprängning minst en meter under 
framtida golvnivå.

För byggrätten i öster, med föreslaget parkeringsgarage och 
radhus så är marken inom området i huvudsak plan. Två 
sektioner har identifierats för närmare utredning (se karta på 
sidan 18). Vid den norra sektionen, belägen strax öster om 
aktuell plangräns, lutar marken relativt brant ner mot solhems 
rehabmottagning. De geotekniska förutsättningarna är dock 
av sådan karaktär att inga glidytor, med icke tillfredsställande 

säkerhet mot brott, påverkar detaljplanen eller de byggna-
tioner som tillåts enligt denna. Slänten behöver således inte 
åtgärdas inom ramen för denna detaljplan.

Sektion B är belägen söder om planerade byggnader – mot 
områdesgräns markerad i blått. En stabilitetsberäkning i 
aktuell sektion är utförd. Det lokala upplaget av överskotts-
massor, se röd ring i kartan, motsvaras ej av nivåkurvorna 
på plankartan. Dessa massor står i en brant lutning och har 
innan antagandet av detljaplenen åtgärdas, genom bortschakt-
ning av massor och jämnats ut till motsvarande släntlutning 
hos kringliggande mark.

De block i syd-östra slänten inom aktuellt detaljplaneområde 
som redovisas i det geotekniska PM:et bedöms inte utgöra 
rasrisk.

Radon

Radonmätning för Solhem 1 har utförts i samband med den 
geotekniska utredningen och visar på normalradonmark. 
Byggnader skall därför grundläggas radonskyddat vilket 
säkerställs med planbestämmelse i plankartan för både 
Solhem 1 och 4.

Principskiss över rekommenderade lutningar från byggnader för att undvika att 
yt- och dagvatten ställer sig  intill huskropp (Sweco).

Utsnitt från Borås stad övergripande skyfallskartering som visar översvämning vid 
100-årsregn. Här med planområdet markerat med rosa cirkel.Karta över de två sektionerna som beräknades i det geotekniska PM:et för Solhem 4. 
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6. Vatten
Inom planområdet finns inga vattenområden. Nordost om 
planområdet finns Stora och Lilla Hässleholmssjön och söder 
om riksväg 40 ligger Hultasjön. 

Strandskydd
Planområdet inkräktar inte på kringliggande sjöars strand-
skyddsområden.

Översvämningsrisk
I Svenskt Vatten P110 (2016) återfinns ett rekommenderat 
minimikrav på återkomsttid på regn för att skydda byggnader 
och annan verksamhet från marköversvämningar. Minimi-
kravet är en återkomsttid på 100 år.

I den framtagna dagvatten- och skyfallsutredningen (Sweco 
2022-04-25) har en skyfallsanalys utförts som visar att det 
ställer sig en relativt stor volym dagvatten söder respektive 
norr om Syster Toras väg där det går ett skyfallsstråk. Norra 
delen av planområde magasinerar en försumbar mängd 
dagvatten i dess lågpunkter. Höjdsättningen inom plan-
området är viktig för att se till att dagvattnet har möjlighet 
att ledas till utformat dagvattenhanteringssystem. För att 
undvika skador på byggnader vid skyfall är det viktigt att 
marken lutar ut från byggnaderna, se sektion. 

Skyfallsanalysen visar på att allt dagvatten rinner ut från 
fastigehten Solhem 4. Inom fastigehetn Solhem 1 har det 
identifierats lågpunkter där dagvatten riskerar ställa sig vid 
större regn. Föreslagen exploatering kommer bygga bort 
dessa lågpunkter, vilket tar bort risk för skador på bebyggelse 
inom planområdet. Dock puttas skyfallsmängder nedströms 
och belastar ytan vid Riksväg 40/Hultasjön vid extrem 
nederbörd, se karta från Borås stads skyfallskartering i kartan 
på denna sida. 

Staden har ett strategiskt uppdrag att kartlägga områden med 
100-års skyfallsproblem samt en långsiktig handlingsplan. 
Detta arbete görs förvaltningsövergripande mellan Miljö-
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Strategiska 
enheten samt Mark- och exploateringsenheten då åtgärderna 
kan kräva en aktivt markägande roll.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. 

Vattenmyndigheten har inte pekat ut några ytvattenförekom-
ster eller övrigt vatten i närheten av planområdet. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Närmsta grundvattenförekomst som vattenmyndigheten 
pekat ut är den stora sand- och grusförekomsten under 
Viskan och Borås, drygt 600 meter från planområdet. Denna 
grundvattenförekomst bedöms inte påverkas negativt på 
grund av föreslagen planåtgärd.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
sjöarna. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Närmiljön utgör till stor del av en ganska stor skala. Landska-
pet är kuperat och flera byggnader utgör arbetsplatser, vilket 
innebär att det inte rör sig så många människor i området på 
kvällstid. Östermalmsgatan är bilvänlig och upplevs som stor 
och bred, framförallt ur ett barns perspektiv, men även av 
gående och cyklister. Områdets närhet till riksväg 40 skapar 
en barriärverkan söderut av motorvägen. Rörelser i området 
sker framförallt norrut utmed Östermalmsgatan. 

Inom området finns två flerbostadshus i park med odlings-
lotter och en stor gemensam gård i skogen på berget. För 
övrigt är stora delar av planområdet rester som lite har 
glömts bort. Bland annat ligger parkeringsytor nedanför 
berget i varje väderstreck. Utmed Syster Toras väg syns rester 
av mänsklig aktivitet, men skogen kan upplevas som tät och 
djup och otrygg framförallt på kvällstid. Odlingslotterna 
inom planområdet kommer att flyttas och rustas upp vid 
genomförandet av detaljplaneförslaget, vilket är positivt då 
fler ges möjlighet att odla. Detta gynnar de boendes trivsel 
och öka den sociala hållbarheten och tryggheten i området. 
ger positiva konsekvenser för de boende, för den sociala 
hållbarheten och för tryggheten i området. 
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Platsen har en stor potential både för människor och för djur 
att trivas. Området erbjuder en stor andel natur inpå knuten 
med flera stora träd som skiftar efter årstiderna. Mellan 
Solhem 1 och 4 leder en stig genom naturen. 

Planområdet har en närhet till rekreation vid Glasögon-
sjöarna samtidigt som det ligger nära Borås centrum, med 
de aktiviteter som hör till vardagen. Planförslaget innebär 
att området får en ökad variation av bostäder med olika 
upplåtelseformer. Hyresrätter och villor kompletteras med 
hyresradhus och bostadsrätter, vilket är positivt ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv. 

En brist i området idag är avsaknaden av kommunala 
lekplatser och till viss del avståndet till närmsta busshållplats 
respektive förskolor. Avstånden är inte långa men topografin 
bidrar till att avstånden upplevs som längre. Med nya möjlig-
heter med elcyklar och andra elfordon minskas den kuperade 
terrängens motstånd, men ställer också ökade krav på 
utformning av ny bebyggelse och att tillräcklig plats finns för 
parkering av cykeln på ett tryggt och bekvämt sätt i närhet 
till bostadsentrén. Även vid busshållplatsen krävs tillräcklig 
yta och möjlighet att låsa fast cykeln för att kollektivtrafik ska 
bli ett naturligt val i vardagen. Östermalm har stor potential 
att utvecklas vidare med olika förtätnings- och omvand-
lingsprojekt på närliggande fastigheter. Större åtgärder som 
förbättrar tillgänglighet med kollektivtrafik och cykelvägar 
kan åstadkommas med fler boende i områden.

Trygghet
Den södra delen inom planområdet möjliggör bostäder. En 
omvandling av vegetation till bostäder innebär att området 
befolkas, vilket ökar känslan av trygghet i kvarteret med mer 
belysning och ögon som ser. Det är viktigt att detaljer i den 
byggda miljön utformas för ökad trygghet i området. Framfö-
rallt vad gäller bottenvåningarna och bostädernas entréer.

Den norra delen medger att befintliga parkeringsplatser 
bebyggs med bostäder. Parkeringarna placeras istället 
huvudsakligen under mark. Förslaget reducerar öppna 
parkeringsytor och ersätter dem med bostäder och ökar 
därmed tryggheten i området. För de yngsta barnen skapas 
nya lekplatser på respektive bostadsgård. 

8. Störningar på platsen
Farligt gods
Planområdet ligger på ett avstånd om strax över 100 meter 
till riksväg 40 där hastigheten är begränsad till 70 km i 
timmen. Planerad markanvändning är bostäder. För bostads-
hus krävs ett skyddsavstånd på minst 80 meter för att uppnå 
en låg risknivå (Översiktlig riskanalys, Wuz risk consultancy 

AB, 2016-12-19). Det innebär att risknivån inom planområdet 
är tillfredställande låg. I samråd med räddningstjänsten har 
det bedömts att det inte finns behov av ytterligare skadebe-
gränsande åtgärder. 

Buller och vibrationer
Med anledning till planområdets närhet till riksväg 40 har 
bullerutredningar tagits fram. Miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen 
skriver regeringen: ”det ska eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 
följs när strävan är att undvika skadliga effekter på männis-
kors hälsa av omgivningsbuller.

Trafikbuller Solhem 1

En trafikbullerutredning (Soundcon kv Solhem 1, 2022-
03-08) har tagits fram för att beräkna bullervärdena för de 
tre punkthusen inom fastigheten Solhem 1, på båda sidor 
om Syster Toras väg i den södra delen av planområdet. 
Beräkningarna visar att byggnadsförslaget med de tre punkt-

Trafikbullerkartor över Solhem 1 som visar ekvivalent bullernivå för de 3 
punkthusen vid Syster Toras väg (Soundcon 22-03-08).

Trafikbullerkartor över Solhem 1 som visar maximal bullernivå för de 3 
punkthusen vid Syster Toras väg (Soundcon 22-03-08).
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husen underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå för samtliga 
byggnadsfasader och således uppfylls riktvärdet gällande 
ekvivalent ljudnivå, se bullerkartor på föregående sida.

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser/
balkonger där den ekvivalenta ljudnivån inte bör överstiga 
50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA. Som framgår 
av bilderna på nästa sida så överskrids riktvärde gällande 
balkonger för flera fasader. De bostäder där riktvärderna inte 
uppfylls på balkongerna ska erbjudas en gemensam uteplats 
inom område på gården där riktvärden uppnås, mellan husen 
på norra sidan om Syster Toras väg alternativt öster om huset 
söder om Syster Toras väg. 

Trafikbuller Solhem 4

En trafikbullerutredning har även tagits fram för lamellhus 
och radhus inom Solhem 4 (Soundcon, 2021-08-18). Utred-
ningen visar att det aktuella byggnadsförslaget underskrider 
60 dBA ekvivalent ljudnivå för samtliga bostadsfasader och 
således uppfylls riktvärdet gällande ekvivalent ljudnivå, se 
bullerkartor på denna sida.

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där 
den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den 
maximala ljudnivån 70 dBA, se kartor nedan. De bostäder 
som inte uppfyller detta i direkt anslutning till den egna 
bostaden bör kunna erbjudas tillgång till en gemensam 
uteplats inom området där detta uppfylls. Riktvärden för 
uteplats uppfylls inom lamellhusens innergård samt för 
radhus vid fasader som är riktade mot norr.

Helikopterbuller

Då planområdet ligger i närheten av Södra Älvsborgs Sjuk-
hus påverkas området även av helikopterbuller. Efter gransk-
ning av inflygning, utflygning, landning av helikopter samt 
helikoptertyp samt beräkning av helikopterbuller, så bedöms 
det att fasaderna utsätts för maximala ljudnivåer som högst 
uppgår till 75 dBA (Bullerutredning Soundcon, 2022-03-08).

Vid dimensionering av fasad och fönsterpartier så skall dessa 
således dimensioneras så att maximal ljudnivå inomhus ej 
överskrider 45 dBA vid passager av helikopter. Vid ytterväg-
gar och fönster av normalstandard så bedöms det att rikt-
värde för maximal ljudnivå (45 dBA) inomhus kan uppfyllas. 
Eventuellt kan fönster av något högre ljudklass än standard 
erfordras, vilket ska studeras vid bygglovsprövning.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna. 

Genom centrala Borås går riksväg 40 som förbinder Göte-
borg och Jönköping. Utsläpp från trafiken på riksvägen är 
den största bidragande faktorn till luftmiljön inom planom-
rådet. Detaljplanen ligger cirka 200 meter norr om riksvägen. 
Mellan vägen och planområdet finns såväl växtlighet/skog 
och bebyggelse. 

Trafikbullerkartor över Solhem 4 som visar ekvivalent bullernivå för 
lamellhusen respektive radhusen inom planområdet (Soundcon 21-08-18).

Trafikbullerkartor över Solhem 4 som visar maximal bullernivå för lamellhusen 
respektive radhusen inom planområdet (Soundcon 21-08-18).
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Enligt Borås stads kartering av luftkvalitet i Borås stad, 
SMHI 2020, ligger planområdets värden långt under den 
nedre utvärderingströskeln i ug/m3 för partiklar (PM 10) för 
både årsmedelvärde och 90-percentil av dygnsmedelvärden 
(cirka 9ug/m3 respektive 16ug/m3). Detsamma gäller för 
kvävedioxid (N02) där planområdet ligger långt under de 
rekommenderade tröskelnivåerna för årsmedelvärde på cirka 
10ug/m3. För NO2 98 percentil dygnsmedelvärde respektive 
98 percentil timmedelvärde ligger planområdet strax under 
den nedre utvärderingströskeln med värden på ca 33 ug/
m3 respektive 50 ug/m3. Den nedre utvärderingströskeln är 
36 respektive 54. Sammanfattningsvis så bedöms normerna 
för luft inte  överskridas inom planområdet. Ett genomför-
ande av aktuell detaljplanen bedöms inte heller bidra till att 
miljökvalitetsnormerna för luft överskrids.

 9. Planbestämmelser 
Allmänna platser & huvudmannaskap
Östermalmsgatan föreslås planläggas som allmän plats 
Gata med kommunalt huvudmannaskap. När kommunen 
är huvudman för de allmänna platserna ska kommunen, 
efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen, 
ordna de allmänna platserna så att de kan användas för avsett 
ändamål i enlighet med planen. När kommunen är huvudman 
för en allmän plats ansvarar kommunen även för underhållet.

Kvartersmark
Marken inom planområdet utgörs till största del av kvarter-
smark för bostäder, vilket betecknas med B och har gul färg 
på plankartan. Inom begreppet Bostäder tillåts olika former av 
boenden av varaktig karaktär. Även bostadskomplement och 
parkering ingår i användningen. I Solhem ligger även lokalga-
torna Ekenäsgatan och Syster Toras väg inom beteckningen 
Bostäder med en bestämmelse om gemensamhetsanläggning, 
g1, vilket innebär att de fastigheter som har nytta av vägen 
deltar och gemensamt tar ansvar för skötsel av gatan. 

Längst i söder föreslås ett separat parkeringshus varpå 
bestämmelsen Bostäder kompletterats med beteckning P1 
som står för Parkeringshus. Intill parkeringsgaraget och 
bostadshuset förläggs även en transformatorstation vilket 
gör att Bostäder och Parkeringshus kompletteras med ett E1 som 
står för Teknisk anläggning - tranformatorstation. Hur mycket av 
byggrätten som får användas för parkeringsgarage, transfor-
matorstation respektive bostäder anges i bestämmelse om 
exploateringsgrad, e följt av en siffra, se rubriken Bebyggandets 
omfattning nedan.

Därtill finns ytterligare ett område på plankartan markerat 
med bokstaven E1 - transformatorstation i norra delen av plan-
området och har en blå färg i plankartan.

Bebyggandets omfattning
Flera bestämmelser finns som reglerar den nya bebyggelsens 
volym och omfattning. 

Exploateringsgraden för byggrätten betecknas med e följt av 
en siffra. Bestämmelserna varierar för varje område. Inom 
de områden där parkeringsgarage ska uppföras i souterräng 
anges hur mycket som får byggas över en viss höjd över 
angivet nollplan. Siffran föregås av ett plus och kallas 
för plushöjd. Detta innebär att under den höjd som anges 
får den andel procent av markytan bebyggas som anges i 
e-bestämmelsen. Komplementbyggnader som ska uppföras 
på de gårdsytor som skapas ovanpå parkeringsgaragen är 
undantagna begränsning i yta, men med en högsta nockhöjd 
på 4 meter.  

Dessa bestämmelser kompletteras med angivelse av högsta 
nockhöjd i meter över angivet nollplan. Utöver angiven 
högsta nockhöjd så får tekniska byggnadsdelar så som hiss- 
och trapphus och ventilation uppföras. Parkeringsgaragens 
volym styrs av en högsta totalhöjd i meter över angivet 

Bilderna visar förenklade sektioner som visar de planbestämmelser som styr höjder inom byggrätterna på plankartan. Till vänster punkthus på norra sidan om Syster Toras 
väg som sammanbinds med ett parkeringsgarage i souterräng. Till höger radhusen i planområdets nordöstra hörn som föreslås placeras ovanpå ett parkeringsgarage. Sektio-
nerna visar på principen med höjdsättning utifrån ”plushöjd” i plankartan. Höjden utgår från antal meter över havet, exempelvis innebär en byggrätt med högsta nockhöjd på 
+100 (m.ö.h.) 10 m höjd om byggrätten ligger på mark 90 m.ö.h.
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nollplan. Då tekniska anläggningar och säkerhetsanordningar 
så som murar och räcken kan behövas och dess höjd inte är 
känd så är dessa undantagna den angivna höjden.  

För de befintliga flerbostadshusen inom Solhem 4 anges en 
högsta nockhöjd i meter som bekräftar den volym som står 
på platsen idag. Nockhöjden räknas från markens medelnivå.

På mark som är prickad på plankartan får byggnader inte 
uppföras. Beteckningen kallas för prickmark.

På mark som har plus på sig får endast komplemebyggnad 
placeras. Beteckningen kallas för plusmark eller korsmark.

Placering
För det fristående parkeringshuset vis Syster Toras väg ska 
garageutfart placeras minst 5 meter från egenskapsgräns för 
att säkerställa en billängd mellan garageutfart och gatan. 
Bestämmelsen betecknas med gemenen p1.

Utformning & utförande
Ett par bestämmelser reglerar de nya byggnadernas utform-
ning. Bestämmelserna är viktiga för att reglera volymerna. 

Utformningsbestämmelserna omfattar bland annat f1 som 
reglerar att marken endast får bebyggas med radhus, parhus 
eller kedjehus i nordöstra delen av planområdet. 

f2 anger att taken ska utgöra sadeltak och reglerar samtliga 
tillkommande flerbostadshus. 

På ett par platser där byggrätten är tajt tillåts balkonger 
kraga ut 1,5 meter från fasad över prickmark inom den egna 
fastigheten. Minsta fri höjd för balkongerna är 3,0 meter för 
att inte balkongerna ska riskera att hamna för lågt över gård 
och vistelseytor runt husen. Balkonger får alltså inte kraga ut 
över ytor som inte ingår i den egna fastigheten, exempelvis 
över Ekenäsgatan eller Syster Toras väg. Balkongerna får inte 
kraga ut mer än 1,5 från fasad.

På ett par platser tillåts även takkupor så länge dessa inte 
upptar mer än max en tredjedel av takfotslängden. Regleras 
med bestämmelsen f4.

På lamellhusen i norra delen av planområdet får balkonger 
kraga ut 2 meter från fasad och ut över prickmark. Minsta 
fria höjd är 3 meter från marknivån. Regleras med bestäm-
melsen f5.

Takvinkeln styrs till att vara mellan 20 och 40 grader respek-
tive 35 och 45 grader, vilken anges inom en vinkelsymbol på 
plankartan. För radhusen föreslås ingen takvinkel.

Med bestämmelsen b1 styr detaljplanen så att parkerings-
garage som uppförs får ett bjälklag som är planterbart. 
Planteringsdjupet styrs till 60 centimeter för att möjliggöra 
växter och små träd på den gårdsyta som skapas ovanpå 
parkeringsgaraget.

Med bestämmelsen b2 styr detaljplanen att bostadsbyggnader 
ska grundläggas radonskyddat. 

Markens anordnande och vegetation
Markens anordnande och vegetation styrs av bokstaven n 
följt av en siffra. För att skydda och bevara det värdefulla 
höjdpartiet och dess vegetation anger plankartan n1 för kvar-
tersmarkens kantzon intill värdefull natur. Bestämmelsen 
styr även så att vuxna träd med en stamdiameter om mer än 
30 centimeter i brösthöjd endast får fällas om trädet är sjukt 
eller utgör en säkerhetsrisk. Denna bestämmelse fungerar i 
kombination med den administrativa bestämmelsen a1 som 
anger att det krävs marklov för fällning av träd större än 30 
centimeter i diameter i brösthöjd. Marklov söks hos kommu-
nens bygglovsavdelning.

Befintlig bostadsgård uppe på berget föreslås skyddas och 
har beteckningen n2 - Bostadsgård utgörande i huvudsak vegetation. 
Komplementbyggnader som tillhör bostadsgården får uppföras. Marken 
får inte användas för parkering.

I söder föreslås befintlig allé med popplar att tas ner varpå en 
ny allé föreslås på norra sidan om Syster Toras väg. Uppfö-
randet av en nya allé styrs med n3 - allé. 

n4 tydliggör att marken föreslås användas för parkering 
medan n5 innebär att marken inte får utgöra parkering. 

Där skyddsvärd natur och skyddsvärda ekar finns säkerställs 
den miljön genom bestämmelsen n6 som anger att markytan 
inte får hårdgöras av naturvårdskäl. Schaktning och anlägg-
ning får inte påverka eken, inklusive dess rotsystem. 

Skydd mot störningar
Då området är bullerutsatt finns en bestämmelse kring skydd 
mot störningar som anger att byggnader ska placeras och 
utformas så att gällande riktvärden enligt förordning om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder 
med uteplats där inte föreskrivna riktvärden klaras gäller 
att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats, 
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. 
För de bostäder där riktvärden för trafikbuller vid fasad inte 
klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara 
vända mot en skyddad sida där riktvärden enligt förord-
ningen klaras. 
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Administrativa bestämmelser
Avslutningsvis så anger plankartan ett par administrativa 
bestämmelser. 

Genomförandetiden är 10 år, vilket anger den tidsrymd inom 
vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. 

Vidare anges att marklov krävs för fällning av träd med en 
diameter större än 30 centimeter i brösthöjd (a1). Detta berör 
träd inom kvartersmark. Marklov söks hos kommunens 
bygglovsavdelning. 

Område markerat med (u1) innebär att marken ska reserveras 
för underjordiska ledningar. Genom planområdet går bland 
annat en fjärrvärmeledning samt utmed lokalgatorna ligger 
ledningar för exempelvis el, tele och vatten- och avlopp. 

Ekenäsgatan och Syster Toras väg är markerade med (g1) för 
att möjliggöra för bildandet av en gemensamhetsanläggning 
för gata där de fastigheter som har behov av gatan deltar och 
tar gemensamt ansvar för gatorna.

Extra 
Under rubriken Extra på plankartan framgår sådana upplys-
ningar som inte regleras i planen, se nedan.

Underjordiskt garage ska utformas så att släckvatten förhin-
dras. 

Som underlag till detaljplanen har en Skogsvårdsplan tagit 
fram (Lercia 2020-11-18). Denna redogör för hur skogen 
mellan fastigehterna Siolhem 1 och 4, som omfattas av 
bestämmelsen n1, ska skötas.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 
2025. Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska 
målområden däribland ”Människor möts i Borås”, ”Livs-
kraftig stadskärna”, ”Goda resvanor och attraktiva kommu-
nikationer” och ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt”. 
Utveckling av planområdet enligt förslaget bedöms ligga i 
linje med Borås stads vision.

Översiktlig planering
När Samhällsbyggnadsförvaltningen gav positivt planbesked 
för Solhem 1, 2016, gällde översiktsplanen ÖP06 för Borås 
Stad. Därefter har en ny översiktsplan tagits fram. Över-
siktsplanen för Borås Stad (2018) vägleder hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Planområdet ligger inom område utpekat som Centrumnära 

bebyggelse - Område i anslutning till stadskärna/centrum med stor 
utvecklingspotential. Förtätnig och komplettering med blandad använd-
ning och hög exploateringsgrad i harmoni med befintlig bebyggelse. 

Planförslaget bedöms ligga i linje med översiktsplanens 
intentioner.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”.  Detaljpla-
nen bedöms bidra till uppfyllandet av ovanstående miljömål.

Övrigt kommunalt underlag i planarbetet
Tidigt i planarbetet höll Borås stad en så kallad Projektstudie 
där flera förvaltningar tillsammans tittade på förutsättning-
arna för utveckling inom området. Resultatet av projektstu-
dien utgör endast ett underlag inför planarbetet och sätter 
föreslagen utveckling i ett större perspektiv. I Projektstudion 
såg Borås stads representanter bland annat ett behov av att 
minska riksväg 40 som barriär, att spridningsstråken i områ-
det är viktiga att värna samt att potential finns att utveckla 
fler bostäder i området i en blandning med bevarande av 
gröna ytor och träd.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har genomförts. Slutsatsen var att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Utifrån 
rekommendation från Länsstyrelsen under samrådet genom-
fördes dock en fågelinventering som visade på att det finns 
artskyddade fåglar vars häckningsmiljö skulle påverkas vid 
ett genomförande av planen. En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har därför tagits fram. MKB:n är avgränsad till att 
enbart hantera frågor som berör fåglar. Ett avgränsningssam-
råd hölls med Länsstyrelsen i oktober 2021. Läs mer i kapitel 
5 - Mark.

11. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

Utförande, underhåll och drift inom allmän platsmark

Borås Stad är huvudman för allmän plats. Det innebär att 
Borås Stad ansvarar för utbyggnad och för framtida drift och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Allmän 
platsmark som omfattas av detaljplanen utgörs av GATA på 
plankartan. 

Borås Stad har rätt att lösa in den mark som är reglerad som 
allmän plats och är även skyldig att lösa in marken om markä-
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garen begär det. Genomförandet av detaljplanen medför att 
allmän platsmark behöver lösas in från fastigheten Solhem 1, 
se mer under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor”.

Utförande, underhåll och drift inom kvartersmark

Detaljplanen innehåller kvartersmark för ändamålen 
bostäder, parkeringshus och transformatorstation. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för utbyggnad och kostnader för 
framtida drift och underhåll av samtliga byggnader och 
anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som 
anges i detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar även för 
rivning av befintlig byggnation samt eventuella saneringsåt-
gärder för att möjliggöra för exploateringen. 

Kostnader för utförande, underhåll och drift av eventuella 
gemensamhetsanläggningar för till exempel gata, parkering 
och sophantering ska fördelas mellan dem delägande fastig-
heterna i enlighet med Lantmäteriets beslut om andelstal för 
utförande respektive drift. 

Utförande, underhåll och drift av allmänna tekniska 
anläggningar och byggnader

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad, drift 
och underhåll av allmänna tekniska anläggningar avseende 
vatten, avlopp, fjärrvärme samt avfallshantering. Inom 
fastigheten Solhem 4 finns en befintlig fjärrvärmeledning 
som eventuellt behöver flyttas för att möjliggöra ny byggna-
tion av bostäder på dess nuvarande placering. Flytten ska ske 
till området som är markerat med u i plankartan. Eventuell 
flytt utförs av Borås Energi och Miljö AB och bekostas av 
ägaren till Solhem 4. 

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll 
av allmänna tekniska anläggningar och byggnader för el. 
Inom fastigheten Solhem 1 finns en befintlig transformator-
station som behöver rivas för att möjliggöra för byggnation 
av bostäder. Innan transformatorstationen kan rivas måste en 
ny transformatorstation uppföras inom område för transfor-
matorstation (E1). Borås Elnät AB ansvarar för rivningen av 
den befintliga och byggnation av ny. Exploatören bekostar 
åtgärden. Borås Elnät AB ansvarar även för uppförandet av 
en ny transformatorstation inom området för transformator-
station (E1) på fastigheten Solhem 4. 

För utbyggnad, underhåll och drift av fiber ansvarar den 
fiberleverantör som vardera fastighetsägaren tecknar avtal 
med.  

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och exploatörerna för del av Solhem 1 respektive 
Solhem 4 som bl.a. reglerar finansiering av detaljplanearbetet.

Följande avtal bör upprättas för att säkerställa ett ändamåls-
enligt genomförande av detaljplanen.

• Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
Borås Stad och fastighetsägaren till Solhem 1 gällande över-
föring av allmän platsmark från fastigheten Solhem 1 till den 
angränsande fastigheten Östermalm 1:1 som ägs av Borås 
Stad. Samma överenskommelse bör även innefatta överföring 
av kvartersmark från fastigheten Östermalm 1:1 till Solhem 
1. I överenskommelsen ska ersättningen för marken, 
tillträdesdag och kostnaden för lantmäteriförrättningen med 
mera regleras. Överenskommelsen om fastighetsreglering 
bör vara undertecknad av parterna senast innan detaljplanen 
antas med villkor om att överenskommelsen är giltigt under 
förutsättning att detaljplanen får laga kraft

• Avtal om flytt av fjärrvärmeledning mellan Borås 
Energi och Miljö AB och ägaren till fastigheten Solhem 4 
bör tecknas av parterna.

• Borås Elnät AB bör teckna köpeavtal alternativt 
upplåtelseavtal med berörda fastighetsägare avseende åtkomst 
av kvartersmark för transformatorstationer (E1).

• Överenskommelse om ledningsrätt alternativt 
avtalsservitut gällande säkerställandet av utrymme för 
allmännyttiga ledningar inom u-områdena (markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar) bör tecknas mellan 
ledningsägarna och berörda markägare.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i september 2020. Följande 
ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslutning till 
planområdet: 

 » Borås Energi och Miljö AB

 » Borås Elnät AB

 » Tekniska förvaltningen, Borås Stad

 » Splitvision

 » Skanova

Respektive exploatör bär ansvar för att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. 
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Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger respektive exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns. 

Inom planomådet finns en befintlig fjärrvärmeledning 
som kan behöva flyttas för att möjliggöra ny byggnation av 
bostäder på dess nuvarande placering. Flytten utförs av Borås 
Energi och Miljö AB och bekostas av berörd exploatör. 

Inom fastigheten Solhem 1 finns en befintlig transformator-
station som behöver rivas för att möjliggöra ny byggnation 
av bostäder på dess nuvarande placering. Innan transfor-
matorstationen kan rivas måste en ny transformatorstation 
inom fastigheten Solhem 1 uppföras inom område för 
transformatorstation (E1).  Borås Elnät AB ansvarar för 
rivning av befintlig och byggnation av ny transformatorsta-
tion. Exploatören av Solhem 1 står för kostnaderna. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag.

Kvartersmark för bostadsändamål

Del av fastigheten Solhem 1 om ca 12 200 kvadratmeter, 
innefattande byggrätt för bostäder (B) och parkeringshus (P1) 
enligt detaljplan, föreslås bilda en eller flera egna fastigheter 
genom avstyckning, se område C i kartan på sidan 28. Ägaren 
till Solhem 1 eller köpare till del eller delar av fastigheten 
ansvarar för att ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet och 
för att bekosta erforderlig fastighetsbildning.

Del av fastigheten Östermalm 1:1 om ca 50 m2, innefattande 
byggrätt för bostäder (B) enligt detaljplanen, bör överföras 
genom fastighetsreglering till den angränsande fastigheten 
Solhem 1, se område A i kartan på sidan 28. Ägaren till 
Solhem 1 ansvarar för att ansöka om fastighetsregleringen 
hos Lantmäteriet och för att bekosta åtgärden.

Kvartersmark för transformatorstation

Delar av fastigheterna Solhem 1 och 4, som utgör kvarters-
mark med ändamålet transformatorstation (E1), föreslås bilda 
egna fastigheter genom avstyckning. Ägarna till fastigheterna 
och Borås Elnät AB bör då teckna köpeavtal som reglerar 
överlåtelsen av markområdena. Om kvartersmarken med 
ändamålet transformatorstation ska avstyckas till nya 
fastigheter så bör de nya fastigheternas rätt till väg fram 
till allmän väg säkerställas genom antingen officialservitut 

alternativt andel i framtida gemensamhetsanläggning. 
Ägarna till fastigheterna kan även upplåta kvartersmarken 
för transformatorstation till Borås Elnät AB genom avtals-
servitut alternativt att ledningsrätter bildas. Rätten att ha 
befintlig transformatorstation inom Solhem 1 är säkerställd 
via avtalsservitut, vilket medför att exploatören får bekosta 
flytten av stationen i sin helhet.

Allmän platsmark

Del av fastigheten Solhem 1 om ca 250 m2, som utgör 
allmän platsmark med ändamålet gata (GATA) i detaljplanen, 
föreslås överföras till den angränsande fastigheten Öster-
malm 1:1, se karta på sidan 28. Enligt 6 kap. 13 § 1 p. PBL 
får kommunen lösa in mark eller annat utrymme som enligt 
detaljplan ska användas till allmän plats där kommunen 
ska vara huvudman. Kommunen är även skyldig att lösa in 
marken om fastighetsägaren begär det, enligt 14 kap. 14 § 
PBL. Marken kan också tas i anspråk genom fastighetsreg-
lering i enlighet med fastighetsbildningslagen (FBL). Mark 
som tas i anspråk för allmän plats ska ersättas utifrån reglerna 
i 4 kap. expropriationslagen (ExL). Ägaren till fastigheten 
Solhem 1 och Borås Stad bör ingå i en överenskommelse 
om fastighetsreglering i samband med att detaljplanen får 
laga kraft. Borås stad ansöker om fastighetsregleringen hos 
Lantmäteriet samt bekostar åtgärden.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar tre fastigheter. Fastigheten Solhem 1 
som ägs av Västra Götalandsregionen, Solhem 4 som ägs av 
AB Bostäder i Borås samt Östermalm 1:1 som ägs av Borås 
Stad.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår även av den till 
detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Gemensamhetsanläggningar

Inom planområdet finns den administrativa bestämmelsen 
g1 – markreservat för gemensamhetsanläggning för gata. 
Bestämmelsen omfattar del av de befintliga vägarna Ekenäs-
gatan och Syster Toras väg inom fastigheten Solhem 1 och 
syftar till att tillgodose ett stadigvarande och gemensamt 
behov av utfart från fastigheterna Solhem 1, Solhem 4 samt 
från den eller de fastigheter som avses nybildas. 

Fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4 har genom ägandet 
av vägmarken samt genom lantmäteriservitut, aktnummer 
1490K-98/37.1 samt 1490K-98/37.2, rätt att använda delar 
av Ekenäsgatan och Syster Toras väg. Del av Ekenäsgatan 
inryms även inom fastigheten Östermalm 1:1. Fastigheterna 
Solhem 1 och 4 har ingen formell rätt att använda den 
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aktuella delen av vägen. Vägområdet kan med stöd av detalj-
planen överföras till den angränsande fastigheten Solhem 1 
samt ingå i gemensamhetsanläggning för väg.

Andel tillkommande bostäder och fastigheter medför att 
förvaltningen av vägarna och att rätten för eventuellt nybil-
dade fastigheter att använda vägarna bör säkerställas genom 
inrättandet av en eller flera gemensamhetsanläggningar. 
Frågan om en eller flera gemensamhetsanläggningar bör 
inrättas, ska bedömas utifrån att man som en anläggning 
betraktar vad som funktionellt sett framstår som en enhet. 
Om olika delar av vägnätet i planområdet exempelvis betjä-
nar skilda grupper av fastigheter kan en uppdelning på flera 
gemensamhetsanläggningar ske.

Själva planbestämmelsen ger ingen rätt att använda områdena 
för gata. För att få utnyttja områdena som omfattas av 
markreservaten måste rättigheter skapas alternativt mark 
lösas in. En gemensamhetsanläggning inrättas av lantmäte-
rimyndigheten genom en anläggningsförrättning. Fastighe-
terna Solhem 1 och 4 samutnyttjar även delar av Ekenäsgatan 
och Syster Toras väg som sträcker sig utanför planområdet. 
Lämpligen bör framtida gemensamhetsanläggning/-ar även 
omfatta vägavsnitten utanför planområdet och på så sätt 
skapa en eller flera sammanhållna förvaltningsenheter.

Det bedöms vara av väsentlig betydelse för befintliga och 
eventuellt framtida fastigheter inom planområdet att ingå 
i gemensamhetsanläggning för de aktuella vägarna, då det 
framförallt inte finns några andra lämpliga vägar till och från 
planområdet.

I anläggningsbeslutet anger Lantmäteriet bland annat 
anläggningens ändamål, omfattning, upplåtet utrymme 
och vilka fastigheter som ska vara delägare samt deras 
andelstal. Andelstalen reglerar vad fastigheten ska betala för 
iordningställandet av anläggningen (andelstal för utförande) 
samt dess framtida skötsel (andelstal för drift). Andelstalet för 
utförande baseras på respektive fastighets nytta med att ingå 
i gemensamhetsanläggningen medan andelstalet för drift 
baseras på i vilken omfattning fastigheten beräknas använda 
anläggningen. Eftersom en gemensamhetsanläggning 
innebär att mark tas i anspråk tar Lantmäteriet även ett beslut 
där ersättning för upplåtelse eller inlösen bestäms. 

Det är fastigheterna som blir delägare i gemensamhetsan-
läggningen, inte fastighetsägarna. En gemensamhetsanlägg-
ning förvaltas av fastighetsägarna gemensamt. Om det blir 
många delägande fastigheter bildas normalt en samfäl-
lighetsförening, som därmed får rollen som huvudman för 
gemensamhetsanläggningen.

Berörda fastighetsägare bör i samband med övriga lantmä-
teriåtgärder ansöka hos Lantmäteriet om att inrätta en eller 
flera gemensamhetsanläggningar. Kostnaden för anlägg-
ningsförrättningen fördelas antingen mellan fastighetsägarna 
efter respektive fastighets nytta med att ingå i anläggning-
arna alternativt i enlighet med upprättad överenskommelse 
mellan berörda fastighetsägare.

Ett markreservat för gemensamhetsanläggning begränsar 
användningen av området. Kommunen får till exempel inte 
lämna bygglov för en åtgärd som hindrar att det inrättas en 
gemensamhetsanläggning på ett område med markreservat. 
Planbestämmelsen begränsar på så vis fastighetsägarens 
möjlighet att använda marken. När området har tagits i 
anspråk av en gemensamhetsanläggning kan begränsningar 
även finnas i anläggningsbeslutet vilka kan vara av betydelse 
för ytterligare bebyggande. 

Vid behov kan berörda fastighetsägare via Lantmäteriet 
pröva att inrätta även andra gemensamhetsanläggningar för 
exempelvis parkering och sophantering.

Servitut

Inom planområdet finns två befintliga officialservitut, 
aktnummer 1490K-98/37.1 samt 1490K-98/37.2, som ger 
fastigheten Solhem 4 rätt att inom fastigheten Solhem 1 
använda delar av Syster Toras väg samt Ekenäsgatan för 
utfart och kommunikation. Beroende på hur framtida 
gemensamhetsanläggningar inrättas kan det finnas anledning 
att upphäva officialservituten i sin helhet alternativt ändra 
servitutens utövningsområden. 

Det finns ett officialservitut, aktnummer 1490K-98/37.4, som 
ger rätt för fastigheten Solhem 4 att använda ett område på 
Solhem 1 för reparation och underhåll av garagebyggnad. 
Om detta garage rivs för att möjliggöra ny byggnation bör 
officialservitutet upphävas. 

Inom planområdet finns även fem stycken inskrivna avtals-
servitut för diverse underjordiska ledningar. Dessa utreds 
vidare och avtalsservituten kommer att beställas.

Ledningsrätt

Befintliga samt nya ledningar som anläggs inom område 
markerade med u kan tryggas genom upprättande av avtal 
om bildande av ledningsrätt mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom avtalsservitut. 
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Fastighetsbildning

Den del av Solhem 1 som utgörs av kvartersmark bör styckas 
av för att bilda en eller flera nya fastigheter. De delar av 
Solhem 1 som utgör allmän plats, gata, med kommunalt 
huvudmannaskap, bör tillföras kommunens fastighet Öster-
malm 1:1, se område B i kartan nedan. Område A överförs 
från Östermalm 1:1 till Solhem 1.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Solhem 1

Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som allmän plats, 
gata, ca 230 m2, se område B i karta över fastighetsrättsliga 
konsekvenser på sidan 28. Solhem 1 tillförs ca 50 m2  kvarter-
smark, Östermalm 1:1 avstår motsvarande areal.

Nya byggrätter för Bostäder (B), Transformatorstation (E1) 
och Parkeringshus (P1) skapas. 

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning i områden 
inom den administrativa gränsen g1.

 » Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation 
(E1).

Borås Solhem 4

 » Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformatorsta-
tion (E1) skapas.

 » Upplåter mark för gemensamhetsanläggning i områden 
inom den administrativa gränsen g1.

 » Upplåter eller avstår mark för Transformatorstation 
(E1).

Borås Östermalm 1:1

 » Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som allmän 
plats, gata, ca 50 m2, se område A i karta över fastig-
hetsrättsliga konsekvenser på denna sida. 

 » Mark utlagd som allmän plats, gata, inom den befintliga 
fastigheten ökar. 

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att respektive exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till 
exploateringen, men som bedöms vara nödvändiga för det 
allmänna, ska finansieras av Borås stad. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader, anslut 
ningsavgifter (VA, el och fiber med mera) samt kostnader 
för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen inom 
kvartersmark. 

Flytten av fjärrvärmeledningen till följd av byggnation på 
Solhem 4 ska bekostas av exploatören inom fastigheten 
Solhem 4. Rivningen av befintlig transformatorstation samt 
byggnationen av en ny station ska bekostas av exploatören 
inom fastigheten Solhem 1.

Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet. 

Ekonomiska konsekvenser för Borås Stad

Borås Stad får kostnader för inlösen av allmän platsmark med 
ändamålet gata samt kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
Östermalm 1:1 som detaljplanen medför då del av fastigheten 
ändrar användning till kvartersmark med ändamålet bostä-
der.

Karta över fastighetsrättsliga konsekvenser.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 29

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år  efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Trafikutredning - Planprogram Solhem 1 m.fl. (Sweco, 2018-02-28)

 » Naturvärdesinventering, Solhem 1 Borås, Svensk Naturförvaltning AB 2018-09-25

 » Fördjupad artinventering av fåglar, Svensk Naturförvaltning AB 2021-06-30

 » Miljökonsekvensbeskrivning, Solhem 1 & 4 Borås, Svensk Naturförvaltning AB 2021-12-14

 » Skogsvårdsplan, Solhem 1 Borås, Larcia AB 2020-11-18

 » Dagvatten- och skyfallsutredning, Solhem 1 & 4, Sweco 2022-04-25

 » Trafikbullerutredning, Solhem 1 Borås, Soundcon 2022-03-08

 » Trafikbullerutredning Solhem 4 Borås, Soundcon 2021-08-18

 » Geoteknisk PM, Solhem 1 Borås, revidering C, Sweco 2022-10-04

 » Markteknisk undersökningsrapport, Solhem 1 Borås, Revidering C, Sweco 2022-10-04

 » PM Geoteknik Ekenäsgatan, Solhem 4 Borås, WSP 2019-11-27, reviderad 2022-11-11

 » Parkeringsutredning Solhem 4 Borås, Krook & Tjäder 2021-01-22
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. I upprättandet 
av planhandlingarna har även Carin Celik Gustrin, Radar 
arkitektur & planering deltagit. Handläggare från Borås Stad 
har varit Leila Alves Bonnier.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman    Leila Alves Bonnier 
Plan- och bygglovschef    Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de rikt-
linjer som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går 
att reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplå-
telseform på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter 
skriftligt (gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din 
fastighetsbeteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 

som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 

https://www.boras.se/anslagstavlan
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ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata.GATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder.B

Transformatorstation.E1

Parkeringshus.P1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel och utfart

Utfart får inte finnas,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Från +167,5 m över angivet nollplan är största byggnadsarean 50%
av egenskapsområdet. Utöver angiven byggnadsarea får
komplementbyggnader tillhörande gårdsytan med en högsta nock
på 4 m uppföras.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea för bostäder är 30% av egenskapsområdet,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea för parkeringshus är 50% av
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Från +174 m över angivet nollplan är största byggnadsarean 60%
av egenskapsområdet. Utöver angiven byggnadsarea får
komplementbyggnader tillhörande gårdsytan med en högsta nock
på 4 m uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Från +175 m över angivet nollplan är största byggnadsarea 35% av
egenskapsområdet. Utöver det får komplementbyggnader uppföras
med en högsta nock på 4 m,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Största byggnadsarea är 35% av egenskapsområdet. Utöver det får
komplementbyggnader uppföras med en högsta nock på 4 m,  4 kap.
11 § 1 st 1 p.

e7 Från +168 över angivet nollplan är största byggnadsarea 70% av
egenskapsområdet. Utöver angiven byggnadsarea får
komplementbyggnader tillhörande gårdsytan med en högsta nock
på 4 m uppföras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+192
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. Utöver angiven
nockhöjd får tekniska byggnadsdelar så som hiss- och trapphus och
ventilationstrumma uppföras.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

12 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

167.5

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan för parkeringsyta
alternativt gårdsyta med undantag för tekniska byggnadsdelar,
komplementbyggnader, säkerhetsmurar och räcken eller liknande,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

20-40 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen

Placering
p1 Garageutfart ska placeras minst 5 meter från gatan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast radhus, parhus eller kedjehus
f2 Taken ska utformas som sadeltak
f3 Balkong får kraga ut som mest 1,5 m från fasad över prickmark

inom den egna fastigheten, minsta fri höjd är 3,0 m
f4 Takkupor får uppföras. Takkuporna får uppta max 1/3 av

takfotslängden
f5 Balkong får kraga ut som mest 2,0 m från fasad över kryssmark

inom den egna fastigheten, minsta fri höjd är 3,0 m

00-00 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen. Parkeringsgarage
är undantagna.

Utförande
b1 Vid uppförande av parkeringsgarage ska parkeringsgaragets

bjälklag vara planterbart med ett minsta planteringsdjup på 60 cm
för att möjliggöra en gårdsyta,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Bostadsbyggnader ska grundläggas radonskyddat,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Värdefullt höjdparti med vegetation bevaras. Vuxna träd med en

stamdiameter om mer än 30 cm i brösthöjd får endast fällas om det
är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,  4 kap. 10 §

n2 Bostadsgård. Vegetation ska bevaras. Marken får inte användas för
parkering.,  4 kap. 10 §

n3 Allé,  4 kap. 10 §

n4 Parkering,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

n5 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n6 Markytan får inte hårdgöras av naturvårdsskäl. Schaktning och
anläggning får inte påverka eken, eller dess rotsystem,  4 kap. 13 § 1 st 1
p.

n7 Torrdamm för dagvattenhantering,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden enligt
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. För de bostäder med uteplats där inte
föreskrivna riktvärden klaras gäller att bostaden ska ha tillgång till minst en skyddad uteplats,
gemensam eller privat, där riktvärden för uteplats klaras. För de bostäder där riktvärden för
trafikbuller vid fasad inte klaras gäller att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en skyddad sida där riktvärden enligt förordningen klaras,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs för fällning av träd större än 30 cm i diameter i

brösthöjd,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Extra
Upplysningar

Som underlag till detaljplanen har en Skogsvårdsplan tagits fram (Larcia AB, 2020-11-18).
Denna redogör för hur skogen mellan fastigheterna Solhem 1 och Solhem 4, som omfattas av
bestämmelsen n1, ska skötas.

Underjordiskt garage ska utformas så att utsläpp av släckvatten förhindras.

+167.5

30 grader

+184.5

+175

+189

+198

Parkering i souterräng Parkering i souterräng

Radhus vid Ekenäsgatan

Punkthus vid Syster Toras väg

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2022-05-16

Upprättad 2022-05-16

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Östermalm

Solhem 1 och 4 m.fl.

Antagande

Upprättad 2022-12-06

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Leila Alves Bonnier
Planarkitekt

Samråd
2021-03-04 DEL

Granskning 

2022-06-28 SBN

Godkännande

2022-12-15
SBN

Laga kraft

KF
Antagande

Skala: 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

100 m9080706040 503020100

Principsektioner för kvarteret norr om Syster Toras väg respektive det norra radhuskvarteret vid Ekenäsgatan som båda möjliggör parkering i
souterräng ovanbygda av flerbostadshus respektive radhus.

Plankartan är ritad av Carin Celik Gustrin, Radar arkitektur & planering AB

Sa
m

hä
lls

by
gg

na
ds

nä
m

nd
en

 B
or

ås
 2

02
2-

12
-1

5 
BN

 2
01

6-
00

11
53

 

2022-12-15 § SBN 2022-000360 -  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Andreas Exner, Anders Alftberg och 
Martin Sörbom (SD): Narkotikahundar 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Att avslå motionen. 

 

Datum 

2023-01-18 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2023-01-25 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2023-01-20 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 
Datum 

2023-01-20 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Diarienummer: KS 2022-00577 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Peder Englund 
 

Datum 

2023-01-13 Peder Englund  

  Avdelningschef 

 

CKS1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(4) 

Datum 

2023-01-09 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00577 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner, Anders Alftberg och 

Martin Sörbom (SD): Motion: Narkotikahundar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå motionen 

Sammanfattning 

Andreas Exner, Anders Alftberg och Martin Sörbom (SD) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22 lämnat in förslaget att aktuella 

nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av 

upphandlade narkotikahundar möjliggörs på Borås Stads för-, grund- och 

gymnasieskolor samt att Kommunstyrelsen initierar en upphandling för att 

möjliggöra sök med privata aktörers narkotikahundar. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden för yttrande. Yttrande har även inhämtats från 

stadsjuristen Anna Lidskog. 

Samtliga remitterade nämnder har beslutat att avstyrka remissen. 

I stadsjuristens yttrande framkommer att det finns juridiska förutsättningar för 

att med hjälp av privat aktör söka efter narkotika i Borås Stads skolor under 

beaktande av vissa aspekter. 

  

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner, Anders Alftberg och Martin Sörbom (SD) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-22 lämnat in en motion om att 

Kommunstyrelsen initierar en upphandling för att möjliggöra narkotikasök med 

privata aktörer vid Borås Stads för-, grund- och gymnasieskolor samt att 

aktuella nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av 

privata narkotikahundar möjliggörs på skolorna. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Yttrande har också inhämtats från stadsjuristen Anna 

Lidskog. 



Borås Stad 
  Sida 

2(4) 

 

 

I motionen framför motionärerna att narkotikahandeln är ett växande 

samhällsproblem och en viktig inkomstkälla för de kriminella nätverken. Allt 

yngre barn används i denna handel som kurirer och langare.  

De beskriver vidare att Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap 

och säkerhet (CKS) i oktober 2020 ville initiera ett arbete där alla skolor, 

förskolor och grundskolor används för att öva polisens narkotikahundar att 

finna narkotika i ett förebyggande arbete. 

Motionärerna anser dock att detta inte är tillräckligt eftersom 

polismyndighetens övningar inte sker systematiskt och därför vill man 

möjliggöra för Borås Stad att upphandla sök med narkotikahundar för att möta 

utbredningen av narkotika.  

I motionen anges också att Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle kräver att 

skolor upprättar en drogpolicy eller ordningsregler där det framgår att 

narkotikahundar kan komma att användas i förebyggande insatser för att söka 

efter narkotika i skolmiljöer. 

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) initierade och påbörjade ett 

samarbete mellan Polisens hundenhet och Borås Stads gymnasieskolor 2018. 

Polisens hundenhet såg fördelar med att få utbilda och träna sina narkotika-

hundar i skolmiljöer och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen såg 

insatsen som ett bra brottsförebyggande arbete. Insatserna gav ett bra resultat 

och i oktober 2020 utvecklades samarbetet till att inkludera även förskole- och 

grundskoleförvaltningarnas skolor och skolområden, efter beslut av respektive 

förvaltningschef. Information till skolpersonal, elever och vårdnadshavare om 

insatserna har genomförts. 

Samtliga skolor försågs med skyltar och dekaler som anger att skolan och 

skolområdet är övnings- och utbildningsområde för polisens hundar. Polisen 

kan i mån av tid på eget initiativ och i samverkan med skolpersonal genomföra 

övningar och narkotikasök på skolor och på skolområden men även efter 

önskemål från skolorna. 

Under slutet av 2022 inleddes även ett samarbete med Kriminalvårdens 

hundenhet, och samarbetet med Borås Stads skolor ska utvecklas under första 

delen av 2023. De genomför narkotikasök inne på anstalter och inom 

anstaltsområden med certifierade hundar och utbildade hundförare. De ser, 

precis som Polisen, ett stort värde i att få utbilda och träna sina hundar i 

skolmiljö. Samarbetet kommer att innebära högre frekvens av narkotikasök i 

förebyggande syfte på och vid våra skolor i Borås Stad.  

 

Yttrande från nämnder 

Motionen har remitterats till Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Individ-och familjeomsorgs-

nämnden och samtliga har lämnat yttranden. 

Förskolenämnden beslutade att föreslå avslag på motionen med hänvisning till att 

bruket av narkotikahundar inte är förskolans uppgift utan i stället är ett polisiärt 
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ansvar. Nämnden anser att det är viktigt med trygga utomhusmiljöer på alla 

förskolor och välkomnar därför att polishundar får tillgång till förskolornas 

utomhusmiljöer och även inomhusmiljöer efter förskolans öppettider för 

träning och övning av polisens narkotikahundar. En ledamot (SD) reserverade 

sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Grundskolenämnden beslutade att föreslå avslag på motionen och hänvisar till att 

CKS och Polisens insatser utgör ett starkt stöd till skolorna i det förebyggande 

och åtgärdande arbetet och den befintliga samverkan bedöms som god. Det 

finns sedan några år tillbaka redan ett samarbete mellan polisen och Borås Stad 

om att polisens hundenhet kan utbildas och tränas i skolmiljöer och 

intilliggande områden. Grundskoleförvaltningen har även ett väl upparbetat 

samarbete med Polisen vid misstanke om narkotika i skolans lokaler samt en 

handlingsplan mot bland annat narkotika som beskriver insatser och rutiner för 

agerande. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade att föreslå avslag på motionen 

och hänvisar till den samverkan som funnits sedan 2018 mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, CKS och polisens hundenhet. Därutöver finns 

en drogpolicy med handlingsplan för verksamheterna kring det förebyggande 

arbetet och agerande vid brottsmisstanke. Utifrån identifierade behov förs en 

dialog mellan CKS och Polismyndigheten och insatser samordnas. Samverkan 

och handlingsplaner bedöms som fullgoda och väl fungerande. En ledamot 

(SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutade att föreslå avslag på motionen, 

eftersom skolorna redan i dag har ett samarbete med Polismyndigheten i Borås 

och tar hjälp av myndigheten och deras narkotikahundar när det finns 

misstankar om droger i skolmiljöer. Nämnden delar angelägenheten i att 

upptäcka och motverka droghandel i skolmiljöer och att användningen av 

narkotikahundar är ett komplement till annat övrigt förebyggande arbete. 

Nämnden anser vidare att en upphandling och hantering av narkotikahundar i 

Borås Stads regi är en omfattande och ansvarsfull uppgift och bör inte bli 

aktuell såvida inte behovet kan lösas genom skolornas nuvarande samarbete 

med Polismyndigheten vilket i sådana fall bör utredas först. 

 

Yttrande från stadsjurist 

Stadsjuristen Anna Lindskog har lämnat ett yttrande huruvida det finns 

juridiska förutsättningar för privata aktörer söka efter narkotika i Borås Stads 

skolor. I sitt yttrande belyser hon vikten av att skilja på brottsutredande och 

brottsförebyggande åtgärder. Vid konkret misstanke om att narkotika förvaras i 

en skollokal eller inom skolans område ska Polisen, inte en privat aktör, initiera 

en sökinsats. Om det däremot inte finns någon konkret misstanke finns inga 

hinder för en kommun eller privat aktör att vidta brottsförebyggande åtgärder. 

Bara kännedom om att det kan ske hundsök i skolans lokaler och/eller i 

närområdet kan antas leda till att personer som avser att gömma narkotika i 

eller inom skolområden avhåller sig från detta. 
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För att möjliggöra ovanstående insatser i skolmiljö ska skolans ordningsregler 

och drogpolicyer innehålla föreskrifter om att skolan i förebyggande syfte kan 

genomsökas med narkotikahundar, vilket ska kommuniceras med elever och 

vårdnadshavare. Skolan ska också ha en handlingsplan om hur skolan ska agera 

om det anträffas narkotika i skolan eller inom skolområdet. Den 

brottsförebyggande insatsen övergår då till brottsutredande verksamhet och blir 

därmed polismyndighetens ansvar. Vidare ska sökinsatserna ske vid en tidpunkt 

då elever inte är i skolan, enligt ett utlåtande från Polismyndighetens 

rättsavdelning den 15 januari 2016.  

Under förutsättning att ovanstående aspekter beaktas gör stadsjuristen 

bedömningen att det finns juridiska förutsättningar för att med hjälp av en 

privat aktör söka efter narkotika i Borås Stads skolor.  

 

Beslutsunderlag 

1. PM till rektorer i förskola och grundskola 2020-10-02: Borås Stad utökar sitt 

samarbete med Polisens hundenhet 

2. PM till vårdnadshavare 2020-10-02: Borås Stads samarbetar med Polisens 

hundenhet 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Förskolenämnden FN.diarium@boras.se 

2. GRN.diarium@boras.se 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden UN.diarium@boras.se 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden ifon.diarium@boras.se 

5. Stadsjurist Anna Lidskog anna.lidskog@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Peder Englund 

   Avdelningschef 

 

mailto:GRN.diarium@boras.se
mailto:UN.diarium@boras.se
mailto:ifon.diarium@boras.se
mailto:anna.lidskog@boras.se


 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 
 

Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-02 
  

  

Stadsledningskansliet 

 

Centrum för kunskap och säkerhet 
Peder Englund 
Avdelningschef 

Till rektorer i förskola och skola 

 

Borås Stad utökar sitt samarbete med Polisens 

hundenhet 

Polisens hundenhet i Borås har ett stort behov av att kontinuerligt träna och 

utbilda sina narkotikahundar i olika typer av miljöer. Skolmiljöer med 

intilliggande områden är utmärkta platser för den typen av övningar.  

Därför finns sedan två år tillbaka ett samarbete med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen och övningar genomförs redan på vissa av Borås 

Stads gymnasieskolor med gott resultat. 

Polisen ser en stor möjlighet i att utveckla och utöka sin utbildning genom att 

även kunna träna sina hundar i förskole- och grundskolemiljöer.  

Förvaltningscheferna vid Förskole-, Grundskole- samt Gymnasie- och 

Vuxenutbildningsförvaltningen har därför godkänt att alla Borås Stads 

förskolor och skolor, med intilliggande närområden, får användas av 

polisens hundenhet för utbildning och övning av narkotikahundar.  

Övningarna kommer att genomföras på tider då förskolorna och skolorna är 

stängda, samt efter överenskommelse med respektive förskolas/skolas ledning. 

Samtliga förskolor och skolor kommer att få informationsmaterial skickat till sig 

i form av affischer och klistermärken som ska sättas upp väl synligt på 

förskolan/skolan.  

Vad innebär detta för min förskola/skola? 

 Behöver det finnas personal på förskolan/skolan när övningen ska 

genomföras? 

Nej, övningen planeras och arrangeras i samverkan med CKS (Centrum 

för kunskap och säkerhet) och säkerhetssamordnarna.  

 Utökas samarbetet på grund av att det finns droger i 

verksamheterna?  

Nej, detta genomförs för att förskolor/skolor och deras utemiljöer är 
utmärkta träningsmiljöer för hundarna, inte på förekommen anledning. 
Det finns redan en väl fungerande samverkan mellan Polisen och Borås 
Stads verksamheter i dessa frågor.  
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 Hur bemöter vi oroliga vårdnadshavare? 

Frågor från oroliga vårdnadshavare kan hänvisas till CKS-
avdelningschef eller CKS-säkerhetsenhetschef.  

 

 Kommer detta att påverka annat säkerhets- och samverkansarbete 

med polisen och CKS?  

Nej, alla samverkans- och samarbetsformer fortsätter som vanligt. 

 Hur får förskolan/skolan de affischer och klistermärken som ska 

sättas upp? 

Polisen har tagit fram ett material, ”Här jobbar polisen – för din 

trygghet” som ska sättas upp på förskolan/skolan. Detta kommer att 

skickas ut till er med hjälp av säkerhetssamordnarna. Behöver ni mer 

material efter hand hör ni av er till dem. 

 Vad händer om polisen hittar något farligt ämne som inte hör till 

utbildningen/övningen? 

Polisen kommer då att informera förskolans/skolans ledning samt 

skriva en polisanmälan med polisen som anmälare. Därefter skickar 

polisen ämnet för analys och först då vet man om det är ett förbjudet 

ämne. 

 Om jag fattar misstanke om att det brukas eller förvaras droger i eller 

vid förskolan/skolan, kommer narkotikahundarna ”automatiskt” då?  

Nej, precis som vanligt tar ni kontakt med kommunpolisen och/eller 

CKS för vidare åtgärd.  

 Kan man be polisens hundförare att komma på besök när 

förskolan/skolan är öppen för att visa upp hur en polishund arbetar?  

Ta gärna upp sådana önskemål med hundförarna, om tid och möjlighet 

finns kan de säkert ordna det.  

 

Finns det ytterligare frågeställningar kring detta, hör gärna av er till 

undertecknad. 

 

Med vänlig hälsning 

Peder Englund  

Avdelningschef CKS 

0768-88 77 55 

peder.englund@boras.se 

 

Rangbar Mohammad 

Enhetschef CKS Säkerhetsenhet 

0768-88 72 81 

Rangbar.abdulkarim.ali.mohammad@boras.se 

 

 

mailto:peder.englund@boras.se
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Stadsledningskansliet 

 

Centrum för kunskap och säkerhet 
 

Till vårdnadshavare i förskola och skola 

 
 

Borås Stad samarbetar med Polisens hundenhet 

Polisens hundenhet i Borås utbildar och tränar hela tiden sig och sina hundar i 

olika typer av miljöer. Skolor är bra platser för Polisen att träna sig på. Sedan 

cirka två år tillbaka tränar poliser och hundar på några av Borås Stads 

gymnasieskolor. Den träningen har gett ett bra resultat.  

För att få fler platser att öva på kommer nu Polisen även att träna sina 

narkotikahundar på Borås Stads förskolor, skolor och i de utemiljöer som finns 

runt förskolorna och skolorna. Polisen och Borås Stad har samverkat med 

varandra under lång tid och detta är ytterligare ett steg i den samverkan. 

De övningar som Polisen ska genomföra kommer att ske på tider då 

förskolorna och skolorna är stängda.  

 

Om du har frågor kring detta kan du kontakta: 

 

Peder Englund 

Avdelningschef för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

0768-88 77 55 

peder.englund@boras.se 

 

Rangbar Mohammad 

Enhetschef CKS Säkerhetsenhet 

0768-88 72 81 

Rangbar.abdulkarim.ali.mohammad@boras.se 
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Kommunfullmäktige 

Borås Stad 
Motion 

 
 
 
 

Narkotikahundar 
 
Narkotikahandeln, som är de kriminella gängens inkomstkälla, är ett allt växande samhällsproblem 
och socialtjänsten runtom i landets kommuner vitnar om samma problem: gängen utnyttjar allt 
yngre att utföra sitt vedervärdiga förvärv. Barn i nio-, tioårsåldern fångas upp av kriminella gäng och 
låter dem agera kurirer i den växande och smutsiga droghandeln. Även i Borås är det här ett växande 
problem. Marianne Gunnarsson, chef för barn och unga i Borås, säger till TT att socialtjänsten i Borås 
märker hur gängkriminella rekryterar allt yngre langare till droghandeln. 
 
I Borås Tidning kunde vi den 5 oktober 2020 läsa att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) vill 
initiera ett arbete där alla skolor, förskolor och grundskolor, i Borås ska nyttjas för att öva 
polishundar i att finna narkotika. Syftet är fler drogbeslag och en tryggare skolmiljö både dagtid och 
under kvällar och helger. Det är glädjande att våra tjänstemän tagit ett beslut som går i linje med vår 
vision, i samband med att vi aktualiserade frågan i vårt budgetförslag för Borås 2021. 
Sverigedemokraterna har sedan länge föreslagit brukandet av narkotikahundar på våra skolor. Även 
om vi välkomnar detta beslut, är de långt ifrån tillräckligt. Detta bland annat mot bakgrund av att 
Polismyndighetens övningar inte sker systematiserat. Därför anser Sverigedemokraterna att fler 
verktyg måste komma till för att möta utbredningen av narkotika, bland annat genom att möjliggöra 
nyttjande av upphandlade tjänster av narkotikahundar. 
 
Enligt Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle krävs för en brottsförebyggande insats med 
narkotikahund att skolan har upprättat en drogpolicy eller ordningsregler där det tydligt framgår att 
narkotikahund kan komma att användas för sökning i skolmiljöer. Elever och föräldrar ska känna till 
att narkotikahund kan förekomma. När detta skett möjliggörs för rektor att påkalla särskilt sök med 
narkotikahundar, i de fall man misstänker förekomst. Vid markering av narkotikahund, kan Polis 
tillkallas. Insatsen kommer även att förebygga förekomsten av narkotika i skolmiljöer. 
 
 
Med anledning av ovan föreslår Sverigedemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar 
 
 
att aktuella nämnder initierar en revidering av berörda dokument så att bruket av 

narkotikahundar möjliggörs på Borås Stads för-, grund-, och gymnasieskolor, samt 
 
att Kommunstyrelsen initierar en upphandling för att möjliggöra sök med 

narkotikahundar. 
  
 
För Sverigedemokraterna i Borås, 

Andreas Exner (SD)  Anders Alftberg (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunfullmäktige 

 
 Martin Sörbom (SD) 
 Ersättare, Kommunfullmäktige 
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